
=-------11inci Yıl No 411 

ÇARŞiiBA 
9 1 n ci Teşrin Y40 
....... f bcbaınan:seııeii 
~ 6 ylığı 4 lirR 

TEUfüN 3503 
Fiyatı 100 para 

.,.,,--:---_ 

Ptt ;Jıi Sefimizle 
Bulgar kralı 
arasında 
----o--

. At1kara (A.A) - Bulga
tıstan kralının tahta cülusu· ~ 
~'11 yıldönümü müııasebe
ıyfe reisicumhur hm ~t lnö

tıü . ıle Bulgar kralı arasında 

1l~brik ve teşekkür telgraf
arı teati edilmiştir. 

~E AÇIK 

liaşlar kayaya 
Ça pıldıktan 

sonr ••• 
---o--

- çık ve kıH konuşalım: 
Q • Almanyaom Büyük 
A.rıt.anya ve lt~lyaom kızgın 
t frıka çöllerinde karşılaş · 
•ktıkJan kocaman müşkilit 

"e ihnitsiı:Jik kayasına ümid 
~~ hulya ile dolu başlarını 
ç,rptıktan ve bu sademedeo 
'ldıklan şaşırhcı yaralardan 
•~nra şimdi kafalarını vura
c•k yumuşak bir pamuk ço
~llı arıyorlar ! 

ltalyanlar Mısıra akın ya
P.•cakları yerde Suriyede 
•ılihıız insanlara emirler ver
~ekte. tehditler savurmak-
•, Almanlar da Balkanlda 

; kendi gazetelerinin ifade· 
erib göre - dişlerini göster:elt için fırsat beklemekte, 
•ha doğrusu, behane ve 

"eaue bazırlaznaktadırlar. 
Biz fırsat düşmüşken ıu-

1111 •ôyliyelim ki: Hürriyet 
\'e iıtiklilioe, milli şeref ve 
~lt:ıuısuna kıymet veren ve 
-~ Uğurda ölmeği. öldürme · 
2ı bilen, her türlü savaşı 
:Öze alan milletlerin bulun
k llldarı yerlerin her köşesi 
afaları kıran, dağıtan en 

~trt birer granit kayasından 
aşka bir şey değıldir. 

l\uvveline, cesaretine, kah
t'ct 

1 
tnanJığıoa güvenenler on-

ilrı arslanlar gibi bel.diyen, 

Cırafanca, kahramanca döğüş
l'Q .. 
d "i'e hazırlanan düşmanluı 

Uturken, bütün dünya ile 
'Ulh ve sukôn içinde geçin
rtleğe karar vermiş devlet 

kE: tUilletleri ürkütmeğe kal-
rşırlarea, döğüşmekte de-

;•?1 ettikleri miJlete karşı, 
cızlerini, mağlübiyet, hezi-

met Ve perişanlıkları alenen 
le resmen kabul ve itiraf 
et1ı1· t L 1f olurlar. işte bu yeni 
tndid ve meydan okuma-
laruı manası bundan iba
rettir. 

SIRRI SANLI 

HA 

Çörçilin Mü
him Nutku 

Londra (A.A)-B. Çörç.il 
Avam kamarasmda ezcüm· 
le demiştir ki : 

-Hitler kin ve tehevvü
rünü büyük şehrimizin ve 
bilbııssa Londranıo sivil a
halisine çevireJiden beri bir 
ay geçmiştir. 7 Eylülde şeh
nmızı hak ile yeksan ede · 
ceğini bildirmişti. Ve o za 
mandan beri zalim maksa
dını başarmağa çalıştı. 

Şimcii kendi kendimize 
sorduğumuz ilk sual Alman 
bombardıman kuvvetlerinio 
bütün kuvvetini ne dereceye 
kadar kullanmış olduğudur. 
Mecliste bu hususta zazuri 
olarak bir derece tahmini-
ne istinat eden kanaatimi 
sayleyeceğim. Almanların 
yüzlerce mikdarında malik 
oldukları kısa tesir sahalı 
pike bombardıman tayyare-
leri 15 ağustosta maruz kal
dıkları şiddetli zayiattan 
sonra hava muharebelerin· 
den ihtimamla geri alanmış
tır. 

lsttili meselesinden bah-
seden B. Çöıçil aşağıdaki 
beyanatta bulunmuştur. 

Temmuzdan beri bize her 
ay hemen hemen her hafta 
vadedilen istila ne oldu ? 
Tehlikenin geçtiğini farze 
derek hataya düşmeyelim 
Bununla beraber Birinciteş-
rinde bava kararsız olur. 
Nehir mavnalarının dar de-
nizleri geçebileceği günler 
birbiri arkasından nadiren 

· iki üç gün devam eder. Şu 
kadar ki bugünler devam 
edeceği gibi sis te hasma 
yardım edebilir. Mikdarı,teç-
hizatı hareket kabiliyeti ve 
talim ve terbiyesi gittikçe 
artan ordularımız bütün kış 
yalnız sahillerde değil fa-
kat ekseriyetle olduğu gibi 

[ Devamı 4ilnc& sayfada .. 

Yarın Romen '. 
topraklarına 

4500Kişilik bir Alman 
kuvveti girecek 

Bükrı:ş (A.A) - Roman
yaya girecek olan Alman 
kıtaları yarın hududu geçe
ceklerdir. Bu askerlerin 
miktarı 4500 kişiden mü
rekkep olduğu gil>i bunları 
iki t ren getirmektedir. Bu 
Almaa ask~rl !Fİ Alman yanın 
mühım bir ibtiyacı olan pet
rol kuyularını müdafaa et
tiği gibi Rumen ordusunda 
Rum en asketleriue Alman 
talim v-.: terbiyesi göstere
ceklerdir. 

Romanyada bu)uuan tay
yare meydaolarının genişle· 
tirilınt!Sİ için Aimaoyadan 
külliyetli miktarda harp 
mo.lzeme3i getirilmiştir. Pet-
rol kuyularına hava dafi 
toplan yerleştirilmiş lir. 

Mütemadiyen Almanyadan 
mabeme gelmekte devam 
etmektedir. 

Dün Berlin 
beş saat 
bombalandı 
B~rtin ( A.A ) - logiliz 

h•va kuvvr:.tleri dün gece 
şimdiye kadar yaptıkları hü· 
cumların en uzununu yap
yapmışfar ve muhtelif askeri 
hedefler bombalanmış ve bir 
çok Berlinliler 5 saat sığı
naklarda kalmışlar ve in gi
liz tayyateleri aydıelatıcı fl 
Ş\:kler atmışlardır. 

Londra (A.ı:\)-Dün Fran
sız eahiJlerindeki AJmarı u · 
zun menzilli toplarla Padu 
kale boğazı bombardıman 
edilmişse de bilahare lngi 
liz tophm bil nukabele Fran
sız sahiJlerini döğmüştür. 
Mauş d ~~oizinden geçmekde 
olan bir gt-mi kafilesine 
Fransız sahillerinden ateş 
açılmış isede Alman obüsleri 
denize düşmüşt'lr. 

----------------------~_, ______________ ....,,. ____ __ 
MOSKOV A BÜYÜK. ELÇi

MiZiN BEYANATI 
lstanbul, - Moskova bü

yük elçimiz B. Ali Haydarı 
hamil bulunan Sovyet ban
dırab Svenetia vapuru sa
bahleyin erkenden Odesaya 
hareket etmiştir. Elçimiz ha· 
hareketinden evvel Türk
Sovyet münasebatına dair 
eıcümle şöyle demiştir: 

- iki komşu memleket 
arasındaki mü~asebatın nor· 
mal ve dostane olduğunu 

size açık kalple söyleyebi
lirim. 

Bugünkü vaziyetin komşu
luk müoasebatının bir kat 
daha tevaii ve takviyesini 
müstelzim bulunduğuna ka
naatim vardır. Eminim ki 
bu kanaatimin Moskova yük
sek mebafilinde de yeri var
dır. 

Memleketten heyecanla 
ayrılıyorum. Vazifemin mu· 
vaffakıyetle deYam edece· 
ğinden eminim.,, 

Harp - Eyyy!. Sen neden çalıımıyorsun ? 
Ôltım - Senden ııra kalmıyor ki ... 

Sabih.• N;iyat l 
Ar:nirt ve 8q 

Muharriri 
SIRRI SANLI 

• 1 dare: lzmir linci 
B. sokağında 

(H. Sesi) Matbaa
sında basılmışbr 

Başvekilimiz 
Ankara ya 
dönüyor. 
--o--

lsk~nderun - Başvekili
miz Doktor Refik Saydam 
beraberlerinde bulunan ze · 
vatla beraber dün akşam 
Arokaraya müveccihen şeh
rimizden ayrllmışlard.r. a.'. 
vekilimiz istaayonda hararet# 
le uğurlanmıştır. 

SAiman tayya
resi düşürüldü 

Londra (A.A) - Alman 
tayyareleri düa Loodra; lrı-
gilterenio cenup ve cenubi 
şarkisinde bazı şehirleri 

bombardıman etmitlerdir. 
Zarar çok azdır. Sekiz düş · 
man tayyaresi düşürfilmllı· 

tür. 

MUÖLAYA 
ş lddetli va sorelli 
uaümurıarı uaödı 
Muğla ( Hususi ) - Dün 

Muğla ve civarına çok şid
detli ve sürekli yağmurlar 
yağmış ve bu yüzden dereler 
taşmıştır. Mahaulit e't''t'elce 
kaldırıldığından ıarar yok
tur. 

Elen ordusu 
Atina (A.A)-Milli gençlik 

teıekkülü pazar günü bltüo 
Yunanistan halkının ittiri· 
kile Elen ordusu günilnn 
kutlamışlardır. 
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IHAYATTA MUVAFFAKI 
İ OLMANIN SIRLARL İ 

Türk Büyükler~nden: Ah Şu 
Sivrisinekler 

• ister Gül ister 1 
' r 

fbagatta ,herkes Muvafm 
pak Olabilir mi?-Evet_!I 
L Yazan: SlRRI SANLI ~ 
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Hor bir amır, reis ve 
kumandana itaat 

farzdır 
-o-

Nizamı alemin temel taşı 
itaatır. Muti olanlar mes'ud 
olurlar. Bir dairede memur· 
muıuu vataadaı? Amirine 
mutlak aurette itaat ve bür· 
met göstermelisin. 

Amirinin kusurlarını arı
yan, her vakit farsat kollıya· 
rak onun yanlış ve eksik 
bir işini yakalamak ve bu 
suretle intikam almak peşin
de koşanlar bayatta çok de
fa perişanlıkla karşılaşmışlar 
ve hiç bir işte dikiş tuttura
mamışlardır. 

Hele bu emri mühim as
kerlikte pek ehemmiyetlidir. 
Bu meslekte itaat - körü 
körüne de olsa - esasbr. 

Amirin neyi emrederse 
hemen yapacaksın. Onda 
manbk ve isabet aramıya
cakıın. İyi işliyc.o bir maki
ne hareket edeceksin ve 
ve her halde amirinin buyu
ruğunu yerine getireceksin. 
Böyle inıanler ve milletler 
saadete ve bahtiyarlığa ka
vuşurlar. Bu suretle hareket 
eden milletler ölmezler. şanla 
ve ıerefle yaşarlar. 

Iıte bu ülkelerde intizam 
refah ve saadet vardır. Zi· 
ra cenabı resul bir hadis
lerinde şöyle bir emir buyu
ruyorlar: 

"Her bir emir. reis ve 
kumandana itaat ediniz ve 
emirlerini harfiyen yerine 
getiriniz . ., 

Her bir mukayyet sözü 
ile verilen bu emir umumi
dir. Emir, reis ve kumandan 
ne olursa olsun, sen onu 

yerine getirmekle mükellef· 
sin. itiraz yoktur. Zira bu
nun aksi i~yandır. lsyarı ların 

sonu fecaatla ııeticderıir. 

- Devamı var-

r. Fahri Işık 
aı.mir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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1uğrul Bey 
(!] ___ _ 

Iran, Efgan ve Hindistan 
büyllk bakimi Sultan Mah
mut, Selçuk oğullarından 

Tuğrul beyin elçisi lsrail 
beyi kabul edecektir. 

Gür bir sesle bunları söy
leyen adamın başında ipek
li ve bllyllk bir sarık, sırtın
da sırma işlemeli uzun bir 
kaftan, ayaklarında kırmızı 
atlos kaplı pabuçlar vardı. 

lsrail bey kenarları tliylli 
ve sivri kalpağını iki eliyle 
kulağına doğru çekti. Ke 
merinin soluna asıh olan eğ· 
ri kılıcının sapını sol eliyle 
tutu, sert adımlarla bOyDk 
salona yürüdü. Sırtındaki 

kısa ve hafif şalvar, ayak
larıodaki ince ve kısa çiz
meler onun çevikliği11i hiç 
kırmıyordu. 

Gezneli su ıtan Mahmut 
altın bir taht üzerinde bağ
daş oturmuştu. Başında bü
yücek fakat ve atlastan bir 
sarık vaı dı ; ön tarafmda 
sorgucun dibinde kocaman 
bir zümrüt, zümrüuün ç .::v
resinde beş tane iri iı: ci par
lıyordu. Kaftanı, gömleği, 

şalvarı, batta pabuçları, al
tm işlemeler, renk renk mü~ 
cevherlerle süslenmişti . Per· 
deler, balılar, sedir örtüleri 
salonun tavan ve duvarları 

en güzel renklerin akisleri
le parlıyordu. Burada hiç 
şüphesiz milyonlar vardı. 
Çnokü sultan Mabmudun 
Hind ülkesinde yaptığı akın· 
lar o zamana kadar bir dn · 
zineyi bulmuştu; yalnız bir 
defasında oradan getirdiği 
şeylerin değeri kırk miJyon 
altından aşağı değildi. 

Buraya kim girse gördüğü 
zenginlik ve şetafattan göz
leri kamaşırdı. Fakat (Sal 
tık-Selçuk) oğlu lsrail aldır
mıyordu. Çünkü onun için 
hart.ketleri bozulmama~ olan 
bütün Türklerde olduğu gi
bi t en değerli şeyler sırasih· , 

Yazan: KADİRCAN KAFLI 

1 

ouud, yurd, soydaş, at ve 
silahtı. 

lsrail, Selçuk oğullalı b~y
liğinin başkanı Tuğrul bay 
bı.rr.fından gönderilmişti. 
SuJtao Mahmuda : 
-Eğer isterseniz sillhla

rımızı sizin için kullanırız! 
Diyordu. 
Sultan Mahmut ona ıor

da: 
- Ne kadar savaşçıoız 

var? 
lsrail bey sözlere bir uy

gun bir jest vaparak sert 
bir sesle cevap verdi : 

-Bir kere yayımı başı
mın üstünde çevirsem, bir 
sözüm üzerine iki yüz bin 
kişiyi ayaklandırabilirim. 

-Sizi denemek isterim. 
-Kaç bin kişi getirelinı? 
-Üç bin kişi yeteri Ya-

kında Büveyh oğullarına bir 
ders vereceğim, orada bu· 
lununl 

lsrail beyin sözleri Sultan 
Mahmudun gözlerinden bir 
kordu bulutu geçirmişti. Bu 
kadar zorlu adamlarla kom
şuluk etmek korkulu, fakat 
dost olmak kirh olurdu. Fa
kat acaba bir kuru kalaba
lık olmasınlar ! 

-Sonu var-

Yangın 
Çorakkapı Kalfaoğlu ga

rafmda lsmail oğlu şöför 
muavini Mestlıln yattığı ba-
rakada attığı yanık bir si
garadan ve yahut yanık o
larak terkedileo lambadan 
çıkan yangın nericesinde 
tabmio~n 400 lira kadar bir 
zarar ve ziyan husule gel
miş ve yetişen itfaiye tara
fından ateş bastırılmıştır. 

Yapılan tahki katta bura· 
da motorlu ve motorsuz va
sıta 'a • ın sigortasız olduğu 
ve yangıoıu dikkatsızlık ne
ticesinden ilt:ri geldi ği an
laşılmıştır. 

........ ~ • •••••• .- . ............ . <a·Q .......... . ~ .... . .. .. 

t I6~46 Tayyare Sineması I61ef46 t 
i 3 l rıci T t:şrio 1940 ~e~ş~~l e giinünden i~ibaren 1940 ı 
, 1941 sinemR mevslOll ıçın salon larını yenıden açıyor ı 
• • • i İlk Proğram YILTVIAZ ALI i 
:Yazan: Vala Nurettin Oyoıyanl~r: Suavi ve arkadaşları: 
: iLK TÜRK AV !\NTÜR FiLMi : 
ı Uivete•l: Gürültülü Tiyatro (3 Kısımlık Komik) ! 
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Herkcs yorgunluğunu gi-
dermek. şöyle biraz uzana
bilmek için gecenin hasre
tini gündüzden çeker ve ak
şam olunca, bilhassa Karşı
yakada yemeğini yer, biraz 
sonra yatağına kendini atar. 
Her günkii yatak aşınasiyle 

hülya perisile azıcık ahbap· 
lıktan sonra uykusuna dalar. 
Iıte bu mes'ut işleri yap .. -
mıyan yalnız benim. Daha 
gllndllıden gecenin derdi 
içimdedir. Bu gece ne yap
ıam? Acaba ne yapayım ki 
rahatça bir uyku uyuyayım? 
Bayağı bir plan kurmağa 
başladım, fakat nafiJe; gece 
efop ta yatmak için elbise· 
mi çıkarınca, o cehennem 
zebanileri etrafımı alır. Şey
tan gözükmezmiş, fikri, aklı 

bozmasından yakanlttrda bu
lunduğu, mevcudiyeti anla· 
şıhrmış. Bunlar da öyle. Gö · 
zükmezler, yalnız vücudun 
şimdi, şurası, biraz sonra 
başka tarafı, derken bu ta· 
rafın kaıınmasından, seni 

ıardığıoı ve pek yakınlarda do
laştıklarını anlarsın. Keşki 

gözükseler, yapacağımı bi· 
lirim. Fakat ne gezeı? 

lşte bir tane etrafımda; 
galiba gülerek dolaşıyor .• 
Elimdeki blok notla üç beş 
defa hikum ettiğim halde 
yakayı ele. vermedi. Bu na
zeııiolerle başa çıkılmıyaca· 

ğına tamamen kani olduğum 
için, tecavüz değil de sulh 
yoluna gitmek istiyorum. 
lmkinı yok, şimdi onlar mü
tecaviz ... Bugünlerde müda
faa vaziyetine geçeyim de
dim, onu da yapamıyorum. 
Netekim, karyolaya cibinlik 
taktım, faydasız. içeride ge
ne vücudum kaşınıyor. Ge-

ne bu zebaniler etrafımda. 
Yatmayayım, geç yatayım 
da uykusuz kalayım, bir de 
yatınca hemen uyuyuvere
yim diyorum, olmuyor. 

ister uykusuz ol, istet uy
kulu, ister ayı), ister bayıl; 
nafile. Gece otursan ela, 
g~zsen de, yatsan da bey
hude. Gene etrafında, gene 
pusuda, seni didikler, seni 
hırpalar dururlar. 
Bunlarıa yegane büaıerLri, 

sessizce okşayıp ısır<lıktan 
ıoora uçarak karşı.tından si 
zin kötü kötü kaşınmaoızı 
seyretmekdir. N etekim sı
zısıoı hissedip elinizi athğı
nız zaman, o çoktan gitmiş-

ı Matineler 3-5-7 ve 9,15 de ı 
--ıı!----.. 1111!"~~~~ ....................................................... ... 
IİRALIK VE SATILIK 

tir. Başka tarafta, başka 
muziplikle hüner satmağa 
hazırlanmaktadır. huır, ka
çar, güler, gene ısırır . Bu 
suretle sizi mütemadiyen pat
latır ve asabileştirir. 

Hastahane kaı şısında bir 
tarafı Babribaba parkına 
nazır havadar ve ferahlı 
elektrik, su tesisatına malik 
d5rt odalı bir ev kiralıkbr. 
Seneliği peşin olarak 250 
liradır. 
ETkek Liaeai alalı dersiye 

6-2 ifyaTı Kenan Türk 

~ ................... IZMIR .................... , 
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: ER KEK u ur ısesı Leyli ı 
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Sakın ba, filid sıkayım 
demeyin . Bu mübarekleri 
&sabileştirirsiniz. Vakıa filid 
ile biraz bayılırlar amma, 
imkan yok, ebediyete göç-
mezler. Bu şaşkınlıkları mu-

-O-kıa-rs-an--kd1'1 ' 
surat asarsın 

pençesini taıdırı«'1 

0------ . b•rl' 
lngiliz a•kerlerı • 

hesine giderken d~ {,,. 
bir çok eşyalar 8 11 

•. 
k'tır .. JI 

eşyalar arasında 1 'bİ fJ 
dolin ve keman gı y: 
!ardan sarfı uazar, J· 
ve av köpekleri de ~I~ 

Geçenlerde bir Jog~ 
feri cepheye hareke bir 

'çiııe ken çantasının ı . 
kedi yerleıtirmiıtı~ 

1
o 

Bunu gören büyO 
ıormuı: b• 

- iyi amma baı de 
orada nasıl ve nere 
dıracaksın? 

- Koynumda ! . J 
- Bu hayvan selll 

mı? ııi 
- Bilakiı, o bed't~ 

ısıtır, hem de eğleO 1 
J 

- Y aaa... ~·"· 
- Evet çllnkü 01 

0
dl 

vekili ve ayni ıa~'y•~ 
sevgilisidir. Bu kech I• 
oldukça daima karı~ 
ber yatıyorum his•• 

hakimdir. ~· 
Subayla beraber ıt 

larl giilüştiıler. • eti' 
Nefer onlara ciddlf 

kaşlarını çatarak t0 

söyler: 7 ~ 
Neye güldüuil• J oe 

ile kadıDln farkı J't 
• oı · 

Onfann tabiaatı bit ~ı 
şarsan kabarır ve y• P' 
biraz surat astın J'.11

1 t• 
sini kaldırır, uzakla~ 

Bu defa daha J1 k 0t 

bir kahkaha kopar• 

alkıtlarlar. ~-· 
Sen de ey oku1"tef 

lngiiiz neferinin ıu 
ne: 

ister Gül, istar 1 

Kög kanununun ı~ 
eden ve etml' 

köuıer .,; . ,, 
Dahiliye Vekalet•• .~ ~ 

lere bir tamim ysP~' 
0 

J 
kanununu tatbik e 0of 
etmeyen köyluin 19-f d' 
çe ve nüfus d111" 

sormuştur. ~I' 

vakkatbr. G..::ue ke",fi 
toplarlar ve gene k• 

arzı endam ederler· -~ 
Fakat, bu sefer :~ıll' 

değil, öfke ile, int• ~ 

sile iş görürler. Ab ~· 
nekler, ben size d• 
atar tutardım ya .. ·t ~ 
bitmek üzere, fa&ca ' 
yok. 1 

Siz de o s1raışıkı e 
kan, yüzsüz büy f IJ' 

t• . bu uyku ve rab• f 
devam ettikçe, beO 
ıeoe · konuıacağıııt· ,,.o 

LUtlU AK911 



S~ı_F_E 3---------~ _________ ,~..:_H_a_lk_ın_&_a_•....:I) ____ • __________ _::._~~~~ \1 9 ltci Tttrin 

ıifın ... 111·s-es_,1· Hakkin.,: 
\ ... Sesidir! 

ilıı'hlllııı llllll!llll•UlllllllllliJI -

aklı değ 1 mi? 
D --o 

~il ~nk~ ''Halın Sesi, Hak
~ok esı" yazınızı okudum. 
~e duğrudur. Fiat farkı 
'e ~leııi hakikaten yalnız 
4!."e Ve sebzeler üzerinde 
~fıl, beınem hemen bütün 
~.er eşya üzerinde de cari-

~"k ~tlell· Uoıet icap eden ted~ 
~k rı aldı ve ahyor. Bu işe 
)oıı~akla mükellef komis
~•k 'r durmadan çalışıyor. 
~~ •t bunlara rağmen yine 
~teza\et devam ediyor ! 

~iti eza.let diyorum: Çünkü 
·~ burıyet hükfımetimiz her 
ıtıtetıe D:JiUetin refahını te
leıb etnıek için faydah bir 
tae~bbilse girişti mi? Maal
tikt karşısında bazı eugel
ıtı,1:re tesadüf ediyor. Bir 
lttk~ maliyetini etrafiyle 
te,b~k Ve tahkik .. edip fiatini 
l ıt etti mi? Ote taraftan 
ııttı 
'ı.ıt ınatrabazlllr hemen o 
~ti eayı ortadan kaldırıyor-.. 
~, 8unlar ayıptır, ihtikardır, 
~ltsidiktir. 
t ~ ..._.__ ııına11111ıo11111111ımaııug 

~Jlkın Sesi ~::rJ~r 1 t ııı;;,;,;;::;;;-:;;;:;; 
ftymakamlar 

:~ilsında yeni 
'l'inleryapıldı 

-·-
~~~~2ama kaymakamlığına 
Ilı ıh kaymakamı Nihat Ar
tı''Q, Fethiye kaymaksmlı- · 
~i'lla Sarıkamış kaymakamı 
ıJ• Oguz, Dikili kayma
let~lığına Bursa hukuk iş
~ 1 lnüdürü Vedad Özdeş, 
ı~~tay hukuk işleri müdür· 
ltı~Gııe Seyhan hukuk işleri 
lid .... 

~la~ Uru Ekrem Güvenç, Çu-
8.. kaymakamlığına Akbi-
qt k .. 

lıtı aymakamı Bedri Ozer, 
hi t<>:ı: kaymakamlığına Fet
~ıre kaymakamı Niyuzı Kı
ıı,'Şık, Küre kaymakamlığı
t~ l<arşıy~~a nahiye müdü
ııı· ~('cit Ongen tayin edil-

141erd' 
~~--~--~-

;--.....801 • 
teın--;-_~şıt, uygun fiyat.-

,Aj• katıkısız ve iyi mal. 
1fVeriıte saygı, domiıluk ,, . ·-1"•ll. Telefon :388Z 30-1 

Çivi ihtikarı yapan bir ta -
cir tevkif olundu 

~~~~-···-~~-

Ankara (Hususi) - Demir ve inşaat malzemesi taciri 
Halit Çengellimo çıvi fiyatları üzerinde ihtikar yaptığından 
cürmü meşhut neticesinde tesbit edilmiş ve Halit Çengelli 
müddeiumumiliğe verilmiştir. Dün yapılan tahkikat netice
sinde suç sabit görüldüğünden Halit Çengelli mahkeme 
karariyle tevkif o.unmuştur. 

-------..-----
Tütün iç111 ek 
mızır mıdır? 

Münib liniversitesi profe
sörleriDden Miller bir tabip 
mecmuasında tülünün mızır 
olmadığını iddia ediyor. Fa
kat içil~n tütün miktarı ıiZ 

olmalıdır ve nev'i de seçil· 
melir. Bu şart ' dahilinde tü
tün mızır değil faidelidir. 
Profesör, tütünü o az nib o
tinlisini seçilmesini de şart 
koşuyor. Fakat böyle tütün
leri tamyan mütehassısla r 
da az olduğunu ilave ediyor. 

Nikotin miktarıuın tütü
nün renği ile anlaşıldığı id
diası doğru değildir. Açık 
sarı renkli tütün ysprakla-

rmda fazla nikotin vardJr. 
Koyu sarı renkli tütüole!'in 
de nikotini bilakis azdır. 

Sigaranuı başian gıçlarında 

her :ıaman nikotin azdır. . 
.Ucuna gittikçe bu zehir ço· ı 

ğalır. Sigaranın son dördün 

Elbiseyle duş 
yapanlar. 

Elbiseyle duş yapanları 

hepiniz gördünüz mü? "gör
medik,, diyecekler pek: çok 
olacak. Onlara görmüş ol· 
duklarıDI asbat etmek kolay· 
dır. Herhalde sinemaya 
gitmişler ve sinemada yağ

murda ıslananJarı görmüş
lerdir. 

işte sinemadaki yağmur
lar elbiseli kimselerin duş 

altında ıslanmalarından fil
me çekilmesiuden başka bir 
şey değildiı. 
Yağmurda ıslananların fi

Iimleri çekileceği ıa man 
stüdyonun yağmur atelyesi
ne götürülür. Orada aynen 
duş t • rt~batma b.enıeyen 
tertibat mecuttur. Musluk 
açılır ve onlar elbiseli ol
d ukiarı halde bu duşlar al
tında ıslanır, yukarıda söy
lediğimiz gibi elbiseyle duş 
yapmJŞ olurlar. 

cü kısmının içilmemesi sıh· 

bat oamtna tavsiye olu.ıur. 

Fakat tütün zchiri dumanda 

olduğu için si ,ara içerler
ken dumanın yutulmamasına 

1 

1 _ ŞAKAl.1-_R • 

dikkat edilmelidir. Profesö· 
rün iddiasına göre dumanı 

yutmıyanların yuttuğu zehir 

1 
ı 
l 
1 

1 

1 pek az olur. ____ 1 

DiKKAT 
Nar Bauramı Geldi 
Nar bayramı münasebetile 

Pınarbaşı Safa gazinosu bü
yük fedarkarhLiarla açıldı. 
Soğuk su başlarında yeşil çi-

1 

men ve nn ayva ağaç-
lan altında e:ğlt.nceli va-
kit geçirmek ve kışlık nar 1 

ve ayva ibtiy;açlannızı temin 
etmek içi o Pınar başı Safa 
gazinosuna koşmalı aıu~ta
zam servis ucuz fiat 

KOŞ GÖR 
Hususi ziyafetler ehven fiatla 
kabul edilir. Her zaaıao be-
lediyeııin garaj sa. -.tnılından ; 
otobüsler hareket etmektedir.1 

- tF P'iAi J • z - --

"Ege Aile Evi" 
lzmirde senelerden beri 

otelcilik hayatında elde etti
ğim tecrübe ve kazandığım 
emniyet ve itimad beni 
Kemeraltıoda Şamh soka
ğında 35 numarda ( EGE 

Hesapta 
Olmayan 

Noter - Hayır bayan ... 
Artık bundan sonra yeniden 
izdivaç edem~zsiniz ... 

Dul bayan- Neden? 

Noter - Çünkü me• bum 
kocanızın vasiyeti sarihtir : 
Şayet vefabndan sonra ev
lenecek olursanız, sizin te
varüs ettiğiniz servd .ıevci
nizin yt:genine intikal ede
cek .. 

Dul bayan-iyi ya. Zaten 
ben de zevcimin yeğenine 

v " 
varacag:ım ..... 

-o-

O başka iş 
G~~eo gün bir kadın ma

nikür yaphrıyorda. Parmak· 
lan cıh.ı, çarpık, biçimsiz
di. 

Manik6r olup bittikten 
sonra kadın~·manikiirciiye : 

- Ayol, d~di, o kadar 
uğraştın, eller imi ~ bir şeye 

benzetme dini 
Kız b~men cevabı yerleş

tirdi : 
Ne yapalım.. Elimizden 

gelen bu ... Biz manikürcil· 
yüz, çarıkçı ve operatör de
ğili:&!. .. 

Haklı bir 
Şikayet 

--o--
Memleket hastanesi altın

da $en bakkaliyesi sahibi 
C. Terün imzalı bir okuyu· 
cumuzdan aldığımız bir mek· 
tubu aşağıya yazıyoruz: 
Dükkanımdan günde 200 

amele ile 50 kadar memur 
müşterime abone oldukları 
için paralarını haftada ve 

ay başında aimak üzere ek
mek vermekte idim. s;, 
hafta evve:l ekmekçiler birli· 
ğinin emrile fırınlar bil'umum 
bakkallara ekmek vermeoi-
ği gibi sermayesi tarafımdan 
vt:rilerek Eşrefpaşada açtı 
ğım fırından bile bbkkal 
dükkanıma ekmek götüt
mekl:ğim mtnedildi. Şayed 
götüraügüm takdirde 'birlik 
un vermiyeceğioi söylemiş
tir. Bu v~ziyet karşısında 
ne yapacağımızı şaşırdık 
Halk bu yüzden müşkülata 
uğramıştır. Eh~mmiyetle ala
kadarların nazarı dikkatna 
celbetmenizi saygılii rımla di
lerim . 

ince bir 
meslek 
Bız babası. keı::.disine da

mat olmak istiyen gene\! 
sordu : 
-E9ladım, doğrusu ben 

sizin ne iş yaptığanızı bi1a 
bilmiyorum. 

Genç ıat izah etti : 
- Bir temizlik ilicı mü

messiliyim bayım.. Yaman 
bir ilaç. Muzur hayvanlara 
karşı ... 

- Şu filit filin tertibin
den bir şey mi? Tahtakuru · 
su. pire öldürmek için mi ? 

- Hayır, bizim iliç yal
nız fareleri öldürüyor. Ila
cımııla yalnı:ı bir ay içinde 
5000 fare öldürülmüııtür. 

-Ali ama siz ayda bu 
beş bin fare ile bir aileyi 
besliyebilE-ceğinizi uruuyor 
musunuz? 

-o-

Ben 
yapmadım! 
Üç yaşındaki lzzet bir 

şey öğrenmişti. 
Bir kabahat işledi mı 

karşısana kaşlarını çt tara.i 
dikilen annesine : 

-Ben yapmadın ann :! . 
Diyordu. Biı· gün ar.nesi 

pantalonunu çıkarıp ta ya
tağına yatıracağı sırada fena 
bir manzara karşısında kal
dı . . bzet, iki sene evvelki 
gibi, altını berbat etmişti. 
Annesi kaşlarını çattı : 

- Bu ne bu? diye sor
du. 

izzet dudaklarını 

rek: 
büke 

- Ben yapmadım anne ! 
didi. 

Bu yılışık ve clir'etkir 
bir adaal la da ha fazla mü
nakaşa etmeği lüzumsuz 
buldum ve hemen elimle 
kapıyı işaret ederek: 

- Şimdi dedim. Hemen 
buraya terkediniz, yoksa te
lefonla zabıtaya haber ver
mek mecburiyetinde kalma-
yım. 

O, cevap verdi: 
- Bu kadar zalim ve 

merhametsiz olmayınız, btç 
olmazsa nezaketen misafir
liğime hürmet edio. 

Artı!::- işi fazla uzatmak ta· 
raftarı değildim, ayağımı 
hiddetle yere vurarak sinirli 
sinirli bağardı:n: 

- Size şu dakikada yal
nız defolmanızı emrediyorum. 
Namus ve şerefini hayatın
dan üstün tutan bir aile ka
dını elmaslil, altınla avJamı
ya çalışan ıizin gibi şeref

siz adamlara yapılacak en 
iyi muamele budur. 
Eğer iki dakikaya kadar 

burayı terketmezseniz he
men telefonun aheıe&ini eli· 
me alarak işte karakola ha
ber vereceğim dedim. 

Hemen hizmetçi kadını 
çağırarak şapkasını ve bas· 
tonunu getirmesini aöyle
dim ve baıka bir cevap 
beklemeden odadan dııarı 

l 
fırladım, yatıdaki odaya ıiı-

1 

dim ve hızla kapıyı kapat
tım. 

Herif defoldu, gitti. Saat 
ta üç buçuğu bulmuştu. Ya
takta bir müddet uyumadım. 
Fena halde sinirlerim ayak· 
ta idi. Elimden gelse hemen 
o gece kocamı boğacaktım. 

Ertesi günü saat onda 
kalktım. Hizmetçi kadına 
kocamı soraum. Erkenden 
kalkıp gittiğini öğrendim. 

Giiyd mühim bir alış ve
riş meselesi varmış ta bor
saya ve ticaret odaaına uğ
rayacakmış! 

Kadına, ben kalkınca böy
le söylemesini tenbib etmiı. 

O gSn kocam öğle yeme
ğine ge lmediği de isabet 
uldu, çünkü sinirlerim ta-
mamile yatışmamıştı. 

Akşam üzeri o gelmeden 
ben biraz anneme uğradım. 
B-.:nzioi uçuk gören annem 
telaşla sordu: 

-"Ne var yavrum galba 
bir şeye üzülmütıiln . " Arhk 
bu müşfik ve alakalı sual 
karşısında coıtum. AiJadım. 

ağladım. Annem 1nütemadi
yco zorluyordu: 

Söyle kııım ne oldu, kav
ga mı ettin;z? 

(Devamı var) 

AiLE EVi ) adı ile hakika
ten temiz ve nezih, sıhhi ve 
muntazam bir aile yuvasını 
andıran bir yer açmağa sevk 
etmiştir. ( EGE AiLE EVi ) 
bilhassa talebeler için çok 
müsaittir. Mllsteciri 

Milli Piyaneo Biletlerinizi (SAADeT) 
12-12 Feyzi Yardımcılar kl,aelnden ahnız)ÇoraLlı•pu f-.1ih o.ıtdsui l&arııaı No.8f4HaaaD Talıait UıtdcıTelefoDl497 



SAHiFE 4 (Halkın S•I) 

(ii;&d;kt;;;~ (iiHiRHiiERLEiijff Hüseyin Cahid 
lnun öğütleri: 61 1.-.. _,,___. ~ Yalçın 
- -~ .- Nüfus sayımı ufenl Sabah" gazete. 
Her ıeıden ınce ııde- hazırlıkları sindı ıunıarı ıazıgor· 

llZI kıruuaıım ' Şebrimizd;;,•lanaa iat•- Hüseyin Cahid Yalçın 
1 

- 5 - tiıtik umum müdürü 8. Ce- .. Bizleri yola getirmek için" 
Yakarıda söylediğimiz ıöz· lil Aybar Urla, Çeşme ve başlığı altında yazdıiı bir 

lerden pek ili anlatılırki : Seferiaara giderek sayım makalede ezcümle demiştir 
laıanlar yedikıeri ile değil hazırlıklarını gözden ıeçir- ki: 
•azmettikleri He yaıarlar, miıtir. Çeımede bazırbklar "Mihverciler Türkiye ile 
faydalanırlar ve kuvvetlenir· son safhaya gelmlıtir. Urla- Yun nistaoı korkutmak içia 
ler. Bu bal tab!atan biç de- da mevcut noksanların ik· lazım gelen her ıeyi yap-
titmiyen kanunlarına uygun- mali için yeni direktifler makta devam ediyorlar. Bir 
dur. yerilmiıtir. kaç fÜD evvel hangi dai 

Ve bana aykırı hareket Umum müdür dün ıabah batında mihver devletlerinin 
edenler ıonunda yine tabi- ve CSğleden ıonra viliyet ıefleri buluıtular, yeniden 
aba biç merhameti olmayan makamında vali B. Fuad bir takım mübim kararlar 
cezalanna çarparlar ki bu Tukıalan nezdinde sayım it· vererek aynldılar. 
cezaların en "orkuncu da feri 6zerinde ehemmiyetle Bu ıörütmeden ıonra Ro· 
midelerini bozmalarından, meıgul olmeı ve akşam tize- me ve Berlin gazeteleri tek-
bayatın en bliyllk nazımı ri Menemene gitmiıtir. rar Türkiye, Yunanistan 
olan midelerini, vazifelerini o hakkında yazılar yazmağa 

ılremiyecek bir bale ıok- Gelenler baıladılar. Fakat bunlara 
maktan ibarettir. hiç bir zaman kulak bale 

Bilbaısa hayatının son Gidenler asan olmayor. 
ve menbalannda midesinden Şarki Avrupa haritaa1Dal 
çok çok muztarip olan yal· Maı-din mebusu B. Muhid- yalnız mibveıcilerin istilisloa 
nıı Franıantn dejil, ve dün- din Birgen ve iobiıarJar baı boyun eğmemiş Türkiye ve 
yama en btlytlk filoıofu, en müfettişi B. Ayetullah lstauN Yuoaniaıtandaa baıka bır 
derin mlltefekkiri, en kud- buldan şehrimize ıelmiıler· devlet görülemez. 
retli edip ve ıairi Volterin dir. Tiirk:ye ne komıuları ve 
.. bir defalık bazım zevki lzmir mebaıu B. Nazmi ne de baıka bir devlet hak-
içia bitin ,ahret ve ıanımı ltker Aakaraya, Emniyet kında intirika yapmıyor. Biz-
fedaya hazırım,. demesi mi- umum mildilrlğil altıncı şube den ne Almaoya ve ne de 
ele bozaklağunan ne mllthiı miidllril B. Hüsnü lstanbula ltalyP. aleyhine bir teıeb· 
bir facia olduiuna göster- ıitmişlerdir. blls çıkmaz. Biz Almaoya ve 

met• kafidir •anuız. --o-- Italyadaa fenalık gefmeme-
Hallt Doktora 

-Devam ~decek- Bolsa 
Haberleri 

Diin borsada Ü%Üm 1 O -
27,50, incir 7,60 - 19 kuruş 
araıında aatış yapılmıtbr. 

-(Battarafl Birinci Sayfada)- .-~-......-=------==;;;;o;;;ıı;;;•=-n;;;a;a---a 
ihtiyatta da mllteyakkız bu· 

Çörçilin Mü
himi Nutku 

luacaklardır. 
Ordulanmız milat evlilerin 

botazına ablmak llzere kap· 
laalu ıibi hazır bulunmalı
dır. Dlfmanın bir rece 
içinde deniz tlıtlne veya 
denize (bir kelime okuna
mamıftır) yarım milyon la
.... fırlatmıya klfi grmi 
•e mav11a haıırladıjı mu
laakkaktır. 

Mevlit 
Mehmet Salih Y oluç'un eti 

ve lbrabim Artun ile Nazif 
Senan'ın baldızı, Esat Tara
man'ın hemıire zadesi Ba
yan M&şerref Salih Yolaç'un 
vefatının haftasına tesadüf 
eden yarınki perşembe 
gün& teravi namazın· 

dan sonra ruhunun iatiraha· 
tı için Kaı an ti na Camii şe
rıfinde mevlut okutturula· 
cağından aşina ve ihvanı di
nin teıriflerioi rica ederiz. 

aları mtııtevlilerle karşılaş

tığı zaman ahnacak netice 

ıini bekleriz. Ejer bize bir 
fenalık yapmaıını düıünmü
yorlaraa bizden hiç bir kötll 
ilk ıörmiyeceklerdir. 

Mıbverciler Tür ki yenin 
kendileri için hayırhah ve 
doat olmaıını istiyorlarsa, 
Türkiye ve bütün düoy& için 
tehlikeli olmaktan vaz geç· 
ıi11ler. 

TAN: 
Tanda Zekeriya Sertel 

Almanya şimdi lngiltereden 
ziyade lnıiliz mllıtemleke
lerini parçalamaj'I düıündil
ğinl Mibvercilerin Ameri· 
kaya teminatı yalaız lngil
tereyi mahvetmek hatedik· 
terini gösterdiğini ve lngilte · 
reyi mağlup ~demeyince o
nun imp.ıratorluğuoa parça
layara mağlup etmek iste
diklerini tebarüz ettirmit· 
tir. 

BUGÜN GAZE'l ESi: 

Fakat diitman menbaları 
da eair ettiii memleketleri 
ifleterek hi sedilir bir dere• 
cede artmış buhınacakbr. 

Gittikçe artan bir nisbetle 
elde ettiiimiz yeni dünya 
kaynakları olmaaaydı uzun hakkında tahminler yapmı- Adanada çıkan .. Bugün 

yacağım . Yalı iZ şu kadar ki razeteai., baımakale(inde 

Valimizin 
Tetkıkleri 

--o--
Valimiz B. Fuad Tuksal 

Urla, Çeıme ve Alaçatıda 
tetkikat yaparak avdet ey
lemitlerdir. 

Çeımede son yapılan be· 
lc:diye seçimi hakkında vu· 
kubulan şikayetleri mahal· 
linde dinleyen valimiz bele· 
diye ve parti tetkilitiyle de 
görüımüttür. A\açAhda ma
nifatura ıatışlarında fiyat 
mürakabeaine ait tedbirler 
valinin verdiii emirJe hemen 
alınmıttır. 

Valimiz kazalarda tohum
luk ihtiyacı balumıudan da 
tetkikler yaparak emirler 
vermittir. 
Çeımenin Barbaros nahi

yesinde valimiz halkla te• 
mas etmis ve ihtiyaçları 

üzerinde görüşmüılerdir. 
• ııım r.ı:c-ı:ı::ı.1111111111•sııııımıı11r. m
ezcüml e diyor ki: Bir Cum-
huriyet B"'şvek ili ilk defa 
olarak Hatay topraklaııoa 

ayak baımıf bulunuyor. Bu 
ziyarette hükumet reisi ken
di kanından olan Hataylı 
kardeılerile yüz yüze geldi 
Ne mutlu bu halka ne mut
lu bu Başvekile. 

Baıvekil yalnız gelmemit· 
ti ayni zamaada Milli Şefin 
selim ve aevıilerini ve onun 
ilk fırsatta Hatayı ziyaret 
edeceği müjdesini retir· 
mişti. 

Bunun içio Hataylı nasıl 
sevinmesin nHıl bayram 
yapmasın? 

iKDAM: 
.. Japonya tehdidi Ameri· 

kayı korkutmadı" baıbkh 
yazıda Abidin Daver di· 
yor ki: 

B6yilk Okyanosla Atlaı 
Okyanoau ilti biiyllk doıt 
mildafaa için paylatmış bu
lunuyorlar. 

Amerika kuvvetleri her in 
Japon kuvvetlerine üstün 
buluı maktadır. laıiltere A· 
vustralya lımaularını Ameri · 
kaya karşı açık buluodur
mağa karar vermiştir. 

ileride bir Amerikan -
Japon barbı vuku bulur1a 
harp deniz ve havalarda ce
reyan edecel .. tir.,. D melde 
dir. zamrn daha mlidafaa halin

de kalmaklıiımız icap ede
cekti. En mükemmel fırka · 
lanndan selueDİDi şiınaıi 
Franaada bulunduran askeri 
kadretia daimi iıtill tebdi
tliae kartı koymakla bera• 
ber orta ıark, ıark ve sair 
malaallelerdeki ordularımızı 

bir müddet evvelisine naza- , ı •• • ~ ......................... ... 

takviye etmit bulunuyoruz. 
Bir taraftan da Fraasanıa 

Viti karariyle m8dafaamııda 
açılan m&tbit rabneyi zamıala 

dolduracak olan kuvvetleri 
bllylk ıemi kafileleri, impa
ratorlapa her bir kıamından 
naldetmiflerdir. 

laıillz, Avuaturalya, Yeni 
Zelaada, Hint ve M11ır kıt-

ra~.:0~!~~~z.cumaıtesi gü· i ELHAMRA SİNEIASllDI i 
nüne kadar lngiltereye ya· ı BugDn matinelerden itibaren ı 
pılan hava taarruzları esna· : 1940/41 Sinema meuiminin ilk haftası ıerefine senenin ı 
aında 850 kitinın aldüğll vef 1 ı ilk TOrkçe aözlll filmi ı 

1~~ .kiı!ni_n de yaralan~ıtı j Pompeinin on Günleri J 
bıldırılmııtır. insan zayıatı . . . 
mikdarı, taarruzun bidaye· ı On bınlerce fıgilran-Dilnya~ın en se~ıh ıehn: Lavl~r al- ı 
tindenberi, azalarak gitmit· ı tında mabvol~n muaH•JI! bır mede~!yet. P~oırama. ıllve ı 
f ı olarak- Amerıkadan yenı gelen tabu renkh ea yenı Soa- ı 
ır ... 1 ·ıt t . . ı bahar Modası filmi. Fo~• Jurnal'da- en son ve mllbim 1 

nıı ereye •.arruz ıçın ı haberler. 
bili ıllnde vasata 400 tay- ı Seanılar her gln 2- 3.30 -5.30 -7.30 ·9.30 cumarteıi ve 
yare kullanan Almanların ı pazar giinleri 11.30 da batlar. ı 
bundan daha fazla tayyare ı Dikkat - Haftanın bUtlln ı&nlerinde ilk bıılama ae- ı 
ganderebilecekleri t6pheli- ı .anıları UCUZ HALK MATINELERIDIR. Fi. 20- 25- 30 C 
dl., ................ ·········••••.ı • • ---- ~ • W:..~e& 'W'Wlt .,-

muştur. 

ITALY~ 
Petrols 

tan bir şef 
mıyorl 
Bern, ( A.A) 

Buraya g .. len 1 
lattıklcrıne ıör• 
danı Romada sık 
len bir mubaverf ~ 
dar. Romadaki ~ 
bitler So•yetlerd 
len petrolleri 
zanettiiindea 
yapbklan millik 
le MuasolininiD 
ra mllhim meıel 
ni teşkil ettiği ~ 
ıeler tarafındaD 
mektedir. Ayai 
ltalyan f ılosunaD 
liiini de petrol 
mek iıtenilmeaio• 
Jar. Söylendij!~..ı 
uzua zamandaabf!~ 
katalarınınArnaYll 
bulunmalarına r• 
sebeple ltalya Y 
hiicum etmekten 
tedir. Romadaa ,. ~ 
ler bir miktar Al 
ve tekniıiyenleriıİ• 
uçuıu yapmakta 
bibi olmuı Alm•D 
cilerinin Afrikı.._ 
Graçyaoinin ord 
kat etmekte oldolı 
Almanların Tra 
ker •e harp m 
ledemediklerini b 
dirler. 

Asıl•ız 
ha 

Roma ( A.A) 
ajanaı bildiriyor: 
Bazı fnıiliz pıe 

verin TBrkiye 
rak Balıarilt• 
Yuıoalavya ve 
dan mllteıekkil 
kan bloka k 
verdiklerini a 

Roma aallbiy~~ 
leri bu haberin bir:"~ 
uydurma ve~ 
beyan etmektedirl"' 


