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SAYISI (188) P 

~ÇIK Amerika dün- Son kika Çinlil rio baş. Şark cepbasıı-ı 11. 
• iin istih- yanın her taraw Aı:anı:~ dur- kuma-:':da.nı manlar -,200,• 

\'e ta- fına _u_~~acak duran kış deiil neler -~~lıyor IDIH __ l!~!ttlllr 
rrufu Vaıiaıton (•.•) - Ay~a Ruslarmış 

'--o-- mecliıi meYc•t 8' aıanıa ıt-
Siaııpur (e.a) - Çin bıt 

kumandanı marşıl Ça11-Kay
Şek bizzat kendisi tarafın
dan idare edilen yeni hü
cnmda Japonlarıa 15 bia as
ker kaybettiklerini neıretti
ii bir beyanname ile bildir
miştir. 

Vaıinıten (ı.ı) - A... 
rikıııa "•yaaklaraadaa verla.. 
maliimata röre ıark c., .... 
sinde Almaalarıa llirt 1111· 
yon 200 bia kiıiy• balfl el· 
duğ•nu biltlirmektedirlu .• 

lall 1 tif akiyle dlayanıa blltiln kı-
't ÇI aın IRO-' ıımlarıaa Amerikıa ıtfui 
il llbY&dlOI kunetleri iönderilmeaine 

aallhiyet varea kanuau tas-

h••ta ııda •İP etmiıtir. '.'ili V aıiagtoa (ı.a)- Bailriye 

"ıınuız aaıırı Stimaoa 29 bia toDİ· 
"'-.... l&toluk Haruu J•pon znb· 

la .. bııaıa Flipin civarında ordu 
tl~~ıal f~tleri !• bava kavretleri ta.ra~ındaa 

lt ı ıenııaleıtirar, batırıldıiını bildlrmııt1r. 
lllilletler •••ıup 

l d, lı11YYetleadirir. --o--- •• 
-:.:am.ueıi ı••ıia· Almanlar gu

L._ leltetlerde biraı nec ı·stı•yor .. u.1ı ıçi•d• 1aı•· ~ 
~it •labilir. Fakat Berlia (•.•) - Berlia • llo-
' •flarıaın milyo•- ma - Tokyo mecmaaaı yııı· 

•Uerl yattaklara, yor: 
cle-.Jetleri bil• B. Hitler wiıleti içia gl· 

••ld•ra b• ıa~aa- neıt• bir yer istiyor. laıiliı-
1..a "-lı laakln•ı kay- ler v• Amerikıltlar gibi gli· 
~•i1ealer l»ir ta• aeıla etrafındaki bfltfta yer· 
~~tı arttlr•ak leri dıjU ... Anılo Sakıenla~ 
"1.ıtaa ma1rafları •ıaya milletlerini kile ıUn 
'• blllYın i1raf kalla•••"' istiyorlar. 

L --ta lrlMluı bir lai· Alma• milldini• kaY••l 
~thlı aada llem•• ıiya1etiyl• ilıiıi yoktur. in· 

larl lautapktaa ıiliıler lluılin lalkim olduk-
.. k ları to-.akları• l~t• btrbado 
iL ~ldamek, ma • r~ H ı 
~el pek ili 1•t•1abilirler. • .• 

ar. b ki bıpıi11d• yaıımak iıh· 
~•akıllara laayret ,:,ı.r. Buu•• ~olayidır ki, 

•ce•• çotaldıtı, birbiri ardınca bırçok bHp: 
• pek aı mi••· k 

~·••• .. Pek aı• ter çı ıyor. 
~•r tirli tedbirlere --•-

t 1•t balaalıhtı••• Japonların 
'ıile .. eclitl bu ıa· 
laıtıa aile reiıle· iddiası 
ti; (fırbaay•, !ra· Tokyo(•·•)-Amiral TYet· 

t laJfoaa tutalmaı caı• .&em ittir ki:. . . · 
~ laaltıia kaptaalara •-Japon babr1y111 PHı· 
~ ltakı babalıhkta fikto AmerikaD ve IDıiliı 

lallea bat nllııaa bahriyetiDİD baılıca k••Yet· 
~~ içtimai bir dit· leriai yok ettikt•• ı~nra bu 

illaı laarp etmeli· Okyaao,. bAkim olmuıt.ır. 

•ıvdaıı, ıire•ek 
lllıı ha1at laeveıi 

,:• lıaıaaçb, aı ma-~ 
tıi en m&tblı bir 

•tfalet ve periıaahk 
il.. •iri ideye bilir. 

~lale bir çift ayık 
~ •lrle iftıhar eden 
~Ppe kadınları• ylı· 

ile bakmamalı •• 
l ~İt laaaa ıibi on· 

~:'••a:ıeliyiı. Bunan 
1 tedbirler almah, 
~ llai1:, mlUefekkirl•· 
~Devi tefekkllleıi· 
~ ttirlerlmiı, lraek· 
>. terek ve aletli ya· 

'-t•Jc ltillaıt1a dlaya 
'bı''I• blrbiriaia boja· 

data 111 amam! harp 
'-t Ç1l11a modaya, ıe· 

•f ve Hfı hetl bir 
'ılaaı ılbl eıdlrme

.. rlar. 

B•ıloktl dura• biç ı•P: 
bcsiı içi& pakt devletlerı 
aruıadaki it birliiiDI ilaha 
ziyade ııkı1tıracakt11.A1'1flo
aakaoD llekemoaya11aıa yı· 
kılmatı arta• bir ılratlo de· 
vım ediyor. . 

Almaaya ve ltalya ale en 

ki bir İl hirllii iledir ki 
il • bi 
Japoaya dDnyaya yenı r 
nizamıD karalma11 yolunu 
takip etmektedir." ----
Anı erik ada 
Grevler· 
Vaıiuıton (a.a) - Grev· 

lere kartı teklif edilen ka· 

80111 projeıi b•kkıada m&· 
meHiller mecliıi karar ver· 
memittir. Mecliı bu mesele 
hakkında B. Ruıveltia bir 
koaferaı toplamak niyıtln· 
de eldajaau diltlD•r•k ba 
koafıraa11 "91demefl terclla 

---o--
Londra (Radyo 12 30) -

Moıkovada son DfŞredilea 
Sovy~t resmi tebliğine göre 
Ruılar tarafın~an iki glla 
evvel istirdat oluı;an Tiflia 
ı brinde Almanların bnak
hkları harp malzemeai tadat 
edilmiıtir. 

Bu teblii g6re Almanlar 
42 ıabra, 62 bavaa topa ve 
191 makiı.eli tifeak, 26 taak 
IO zırh otomobil, 2700 t&fek 
bsrakıp gitmiılerdir. 

Ayai tebliid• AlmanlaraD 
kıı mevsimin ılddeti dola· 
y11iyle ileri barekita dı•am 
edilEmiyecofi hakkındaki id
dialan yalınlamıkta Y• Al
manları mevaimin değil Ruı 
ordularının dardurmağa mu· 
vaffak olduklara te\Jariiz et· 
tiıllmektedir. 

---e----

Bu b1rtket fjaponları ar· 
kadan vurmak mak11dıaı 
rltmektedir. Haber verildi
ğine ılre mar f tıha kararıi· 
hında ynluek rfttbeli lariliz 
ve Amerika11 aabayları Yar
dır. 

--o--
lngiliz tayyare
leriAlmanyada 

Londra (a.a) - HaYa na
zsrbiı tarafındın neıredllea 
bir tebliie sılıe lııiliı tey
yareleri dl11 Almaaya11ıa 
Emdea ııhri iıe.dndea aç• 
muılar ve daklar Y• 1air 
aıkeri te1isata bly&k zarar
lar ika edilmlttir. laıiliz 
tayyareleri bıpıi de üıleri11e 
döadtller. 

---o-_...., 

Litvinofan 
r.Temasları 

V aıiogton ( a.a ) - R• 
tcfiri B. LitYİDof aı. Mrİ• 
ciye aeıaretiad• B. ~ 
Holle 40 .. hilra •aldka al· 
rea Wr ~&rlfm• 1•.-.tar. 
....... ,h ita 11""9 .... 
ıoara 1..ot• HaHfaba ..... 
i• ıitmiıtir. Raı .,.,. '* 
•lilittaa eYYeJ reialclm~ 
Raa•eltle bir -ttu falla 
16rlt•lttlr. 

Sefir &.,az • .,., ... ~br· 
lıea r•ı•t•cilen: 
..Raıya, Amerika " 1 ..... 

tere ai19tterek •••• ..... 
çarpıımaktadırlar" •ndttlr. 

---- . --
Voke adasmcla 

iki Japon 
Gemisi daha 
Batırıldı 

U k--:~ ~ değifiklik 7 
Vaıiai1oa (•.•) ~R~ın•• Z8 f&ra,&a...- • •-

bildirildiğine röre V ako •- ınaııtz dOlllml V •tiaıtoa (a.a) - N..,.. 
lası civarında bir Japon kıu· dilaa retml bir teltUi .. -
yaıörü ile bir deıtruycır ba- kUllldlDI 24 11at ıarfaada Vak• ..a.. 
tuılmııbr. ·· ııoda cereyan edea laanlllt-

Bahriye nazırlığından ••rl·I Siagıpu (a.a) - R111mea ta kayde deier J9•i lair lıal-
lea diğer bir babHde Fili· bildirildiğine g6re, .amiral dile vaku balmadıta Wldl-
pia adaları dvaruada bir Ja· LacteD Uıakıark lagillz do- ·ıdl il kt d' 

rı r •• e ır. 
poa zubhıına iHbetler kay,- nanması kumandıahjına ta- ---o----dedilmiıtir. Ji• edilmiıtir. · 

--o-- Amiral Darlan Japonlar Malez 
Jaoonlar Buam döntlü yaya tanklar 
&d&SIDID mer• Viti (a.a) - Amiral Dar· Çlk&rdılar 

k • • • ) laa Torioada Kent Ciano ile 
ezını ııga yaktıjı göriımedea ıoara __,.._ 

tt•ı din gece Viılya dönmüıtDr. Çaakiaı (a.a) - Japealar 

e 1 er Bolı·vya harp MaUıya ........ •'•••• 
Tokye (a.a)- Ncıredilea yeaidaa tak•İJ• Untalar 91 .. 

bir tebliğde )i pOD kıtalan ilin ettı'e karmıflardar. 
Bu•m adaaırmı merk11 ıehri Japonlar baadaa Mtb 
olan Adıaayı itı•I etmit· Lapaı ( •·• ) - Bolivya adaaıa bir lınımıu taalı P· 
terdir. ' Jıponyaya illaı barp etmiı- karm•i• mavaffak olm..-
Adaaıc umumi valiıi ile ttrr lardar. 

350 Amerikan aıkerl eılr 
edilmlılerdir. Tasarrufa ria- ___ ........_ 

----- . p avda ilk muvaffak!- yet etmıyenler 
- lnıaahğm ea blylk 

Uetler harbin notloe. dfiım •• nedir? 
~ • - Baıt• harp eldaia sini deglıtıremez dluor halde birçok dlımanları 

M k ( ) t p a da Yardır. Fakat i1r.f, 11falaat 
oı ova a.a - 1 ı v 
t · U k kt e,,.1• Ye moda çılrınbkları onlan; 

g ze c•ı H ıar • Y .. b •1 · t d ı · ·ı d - Ll arp ı la etmeden, top tü-
•azıye o ayııı e yaz ııı u r 
makalede diyor ki: j ponya fe ı..: , bomba atmadan, kama, 
uzun ıamandanberi hazırla- biçak, ı&urfi çekmeden, ıl· 
dıiı darbeyi Inıiliı veAme- ler ylzle öldlren en tehli-
rikaa donanmaaına vermiı- keli ve ıiaai dlfmanlarcbr. 
tir. fakat ilk mavaffakiyet- V.•Y. bunlardan koranmaııaı 
ı.r barbla '11ıticııiai aıla bilmıyıa be•babt •• •••ılh 
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, 'LER N HAFiDi, G0-
1 ~SIN OCLU HIROITA 
ıpony ı paytahtı ot 
'YO !okaklah P ri bul
uından geniştir. Tic rt 
ek h d Nevvork okak 
h r k tı d n kelab lık-
6 milyondan f zl ah lisi 

bu ş bria ottuıud ki 
kuımı i Jıpoııy yı 

'Sil eder. J po y impa-
1tluk s rayı buradadır. 
ı d ir dıha wşığınd 
ecek iz b tt göriltceğl 
ıile bu ı r yın et11fı ıu 
uııaıdılmııtar. Bu ıur tle 
arator ah' fiden ayrılmıı· 
imparatorun ı rayına 
uk için .kurul a köprü-

ll oyaadıiı rol Avrop lı
_\beyr tt bır hma t dır. 
ırü sür& ba ır renkli 
nlar bur ya geleırc.k J -
anıu ymş yan fak t gö· 

t eyen, göklerin h fidl, 
tin oğlu, J pool rın im
.oru H roitay , Jı pon
\ Mi do u ı cd d· 

'edirler: 
maluaddcs köpıüye 

"e Avr~p da h yat 
lif, t hsil görmüş Oİ D 

~ gençleri ele buraya 
:e Avrup adetlerini 
~araf• tuah 2500 yıl 
~i Ulus 1 n n ı. riae 
ler. 

? yıh Şubetınd olduğa 
:i6Deşin oğlu Horoita
ir ıözü değil midir i 
iin h ri ibtil Uııi b s-

i h? F illerini d gönül
b r sevk tmişti. Bu 
aöz kimde v r? u te

j eşin oğlu, J poı y 
lu, J ıtpony um mik 
:lan başk kim y p • 
? Haugi siy si tesir, 
ilabi nufu2ı: hiç bir c.: -

ll am da , bu icr tı 
ıbilirdi? Bunu y paD 

l
arın Mİ' ndoya ol 
tıları, onl ı-ın hüküm 
nı b m ıiy si ve b m 
bir AU b gibi göm.;e 
ki J pon na icc 
ayeUerıdit. 

ıita bu d r yıl hü· 
rdn. Bu b yat k uôi· 

1$0 ,, unv nı ı vcrmiş-
ıDun iya i m ıuı ı 

slıui w ~ ı d 
tlik v 

1 milletirdn bntü mu· 
tı 

Ha be e ngiltereye Al
man hücumu 

bekleniyor th itası ------
f lh zam n :r ha

ise harp za. 
hiy nettir 

Loudra (Cl.a) - Stur ıa· 
zetcıi y ııyoı: 

japonlP.rtn niyeti Sinı•· 
pura ele ıcıçirmektir. Buraaı 
ıtare jil.t yerlerin kilit nokta• 
ıdır. Singakur lariliz ve 
Amerikan filolarının jıpoo 
ta1avvurlann• kartı koyma
larıaı temin edecek kuvvet · 
dir. 

bi 
n 

o 
cı a 

dad 
et 
bi 

Ulus 1 ekonomi e artlar· : 
m h ft sı bugthı yurdun 
he yeri d olduio ıibi lı
mirde d büyuk t6renl~ baı
hy c ktır. Ôğlde a ıonra 

2at 16.30 d Halkevi•de ltir 
çılış töreni yapılacaktır. 

Bu tör ndı Tic ret odHı 
umumi k tibi B. Turiut 
Tü. koğlu h rp içind bir 
milieti ulus 1 ekonomi v 
ıutbrm bah hıde na1ıl çalıı
mıuı ic p eyledikini ve bu 

ne elde edilen aeticeleri 
iı h eden bir Dutuk ıiyliy•· 
c ktir. 

Y rın saba~ bltfta okul
larda ıı ıf öj'retmcaleri ilk 
deratc t lebeye bu nnl•mıda 
konferan lar verecek ve ge•ç· 
liği taaarrufa d Yet edecek
tir. 

UM DELER: 
Cc iyetiD üz:criude d•r· 

doğa umdel r şunl rdır: 

1 - 1 r f sulh ıam nıada 
l.ir brıt , cinsyet iı:e laarp 
z m nıoda d bir hiyazıeltir. 

t mürakabe 
murl i 

Ank r i şe müdiirlügü 
k dro UDd fiat mürak be 

ontrolöril ol n Oıbaıı N ı· 
bey İzmir fi t mlir k be me
murluiUD t yin cdilmivtir. 

z • 
ı öldü 

Tcpecık 1419 ua cu ıo· 
" kta otur 12 55 yaşhuınd 

Ali Ceyl n dında bir •d m 
t maman y nm mı bir men
gal k5mür6 od sın al ıı 
v b mizı karbond n zebir
lcçmiştir. 

Zav Ilı d m lu~stan ye 
k idırılmrş d ö!müıHir. 

------o---

G 
Ege 1nınt k sı ihtiyacı için 

lz!Dir y kın& 2000 ton 
mrız:ot getirile,. klir. BPJ 
m zotl rd n bir ı mı izmir 
ş bri ihtfy cın h redil -
c ktir. 

2 - Ta1arruf aarfetmek 
dığiltlir, in ftan kıçnımak 

ve knn cın mu 11•0 bir 
kıımını arthrmaktır. 

3 - T ıarrufu milletçe 
y pmak llıımdır. A cak bu 
ıuretl mllıbet neticeleriyle 
bir olay haliııc gelir. 

AiLELER ARASlNDA 
Utu al ekonomi ve arttır· 

ma haftasının deVAmı mild 
dctince halkımız mlimknn 
mertebe yerli meh, misafir
likte ve mlı fir kabu1üode 
de yerli malı meyveler ve iç
kiler kullanmaj'a davet edil
mektedir. 

Evlerde mlsr.firlere yapı

lan ikramlar için cemiyetin 
iıteği, halkın ba ıüzol ı&re
aeii her zaman tatbik eyle· 
meaidir. 

B•na11 için en iyi teıvik, 
her Tiirk aile1inio arttırma 
yerli malı ve milli ekonomi 
babıiai Tilrk cemiyetine ya
HfJr bir tarzda tefsir editi 
olacaktır 

KONFiRANSLAR 
Parti ocaklarında fa\,rika 

Ye imalathanelerde milli i!:-
r tisat, arthrma ve yerli mah 

m vıuu tiıeria~e konferenı · 
lar verit c ktir. 
DAHA FAZLA iSTiHSAL 

Türk köylüıO bu hafta 
içiLde doh fazla ietihı 1 
yapm•t•, tarlasiyle dab 
çok meşgul olmoğa davet 
edildiği gibi Türk i~çiıi ıı· 
n11 i miiesse elerde · 11 fabri
ka! rd dahı f zla randm a 
t in etmer ç ıırı,makha· 
du. 

fte d 

AlmaDfar Ruıyada yakı1a 
muvaffakıyetler kazanmak 
tlmitlerioi keımişludir. ÔoB· 
milıdcki aylarda ellerindeki 
topraklara muhıfanya çalı
ııarak bdıda lngiltereye dö· 
necekleri zannedilmektedir. 
Eğer Japonya Amerikanın 

b6tüa kaynaklaraaı kendi 
Dıerine çekebilirae Alman· 
yanın lnriltere aleyhindeki 
projelerine yardım etmiı ola
caktır. 

PHifik futaaaaıaı Atlantik 
ve Britanya aahillerinde da
ha büyiik bir fırtına takip 
adec::ktlr. Bana hamrlanma
lıyız. _ .. ..____. 

Hamlet davası 

lstaDhul,-(Hamlet) dava· 
1111a bugün kalabalık bir din· 
Jeyici k6tlesl önDade devam 
edilmiştir. Bu celsede H•m· 
l t ISS?friyetıf'l tetkik edecek 

olen ehli vukuf ta bulun· 
muvtur. Edebiyat fakülteei 
nln üç profoılr&aden m6 · 
rekkep olan heyet uıalea 
yemin etmiıtir. 

M znualar ehli vukuf ta
r fından verilecek rap ora 
itir zl rı olm l\ dıiını ıCSyle
mi~lerdir. Bunua üıelİ'aa 
m'!b.kem , r porun verilme-
in intizu en ö ümlizdoki 
Çuıa ha aüatiue bsralul-
mııtır. 

r ığınd n: 
1 - D ford rhk d iresicde çılmı ve çıl c k olan ma

th ve ücretli v zifelere m murio k nunuttua 4 rı.cü mad
desi de yızıh eve f ve şer iti b iz olanlardau muaabak• ile 
m mur im cıaLı.tır. 

2 - Müııab kR imtib 1 15 bitinci kiou3 94 1 p"zırtesi 
günü 111~t 14 de dcft<·rd rlılı; bin sı · d icr:.ı edilecohtir. 

3 - .. T lıp ol nl rnı 13 birinci DUO 941 cum rteısi annfi 
ıaat 12 y kad r d fterdarlti btid il mür e t etmeleri 
ve lstfdal flD en .. şağı ortfl derecede tıhsil r&ımÜf Ve 

sketiiğirıl if tmiş v~ya t ecil edilmiş olduldeuıoı ıöıterir 
vcs iki 2 det fotogr f ve nüfus hü9İyet cüzdaolarını bığ· 
lam 1 rı 1 zımdır. I tenife •~s iki temameu ibf z etmiyen· 
lerio mür.c ti k bul edilmiyecektir. 

Sıbb t poraau ve l! ire ribi diğer v s ik imtlbıanı ka· 
z • al rd n i tc ecekti11. Keyfiyet il n olmsur S-12(5174) 

4 • 
ı 

p r ıtoruu :ı.u; •'o. • 
gctlrmekf..: il tif ederler. 
Ne olurs olııuu buat rın ne 
biri ne de öt 'def f mpar to· 
r k şı ol n ~ novt usul 
lerd 1' yrıhımaılnr, onun 
~ leld rini Japon il bıshııo 
irad i ol r t 1 k i ed r• 
1 r. 

i U Isteğile f 
! CI G CE i 
! VE iLK DEFA t 

iı A s z ıücadele i 
Seaaılu: 12.30 · 2.15 5.15· 8,1Ste. Camarteıl, puar 9.30 d•ı 

12 llacl Ki••• ıttf 

HiKAYE 

K iBAR 
BiR 

K ÖPEI< 
-2-

Terclmaa rarıoaa çıkıt· 
lı : 

- Hani k6pei in bifttt' 
daha piımedi mi? Kıç •••1 

bekllyeaeiiz?. • 
Banu iılten lokaata .. ili· 

bl raraonu tekdir etti. Bif• 
teiin ç•buk bazırlaamal,.1 

emretti. 
Civar maıalardcaki mlfl•• 

riler hayretle birblrler~• 
bakıııyorlar, glilOtllyorlard•· 
Yalnız: kapının yaaıacla ot11· 
ram Rumelili bir moh ıclr 
tena haldo içertiyoıdu. 

Nihayet biftek ıeldi. Ki· 
p!k ağ1r atar bıııaı tab•l1 

uzattı, dilinin uc111111 ı&rdl· 
Fakat berenmemiı a lltl bit 
hareket yaparak ademi t•"' 
aezzlll• b•t••• r erly• çek
ti .. 

A•erika•ların maıuıa•• 
t ekrar bir teliı .• 

ihtiyar • •dam luıd1. iı• 
me•I tercllmaaa bir ıeylet 
ıöyledi. 

O bicldet le yerindea llrslk• 
b, lekaata ıılaibiui 1a•ıaa 
ç•ğırdı: 

- Bifteiin piıkia el••• 
1101 teabib etmlıtilr. Siıl• 
ıarıoıılarınız llkırdı aala111ı· 
yorlar mı? 

Diye tekdir etti. 
Lokantada ldSpej ia blft•• 

i i ytlzloden itleta meni• 
çıkmııtı. 

LokaDta ıabibl ıarıoalara 
iaaıhyor, tabak ahnıp veri• 
len delikten i~eridekl atçı• 
ya bidcletlo baimp pfırı• 
yordu. 
Kapu:ıa 6nladekl •aba· 

eir artık dıyanam•dı. Ylk
ıek ıeılo rııyıi ihtiyari ka•· 
tarh bir küfür .. Ycırtlu. 

Soar : 
"K11altın yaiı bel elu• 

ıa ..• 
Diyo ba1hya11 bir darbı 

m sel ılyledi. 

Ahali ırölOyor, Amerlkab 
lara bakıyordu. O alar ıala· 
madılduı halde bir ıeyler 

ııeçtia-ini hissetmiılerdi. Ba• 
na belki ıormıyacaklardı .• 
Fakat Ermeni tercllmıaıa 

taraf ldrlik damarı kabardı. 
Muhacire: 

- Sen terbiyeni talna .. 
O k6pek aenia bildliin k6 · 
peklerden dej'ildlr. Ona ••· 
rilea p ra ile aenla gibi OD 

insan alınır, dedi. 

Bir kavra çıkıc1;k a ibi 
oldu, fa'nlt muha cir piıkia 

ve zeki bir adamdı. iti ıa· 
kay dakc""" : 

- Aın'TI y-:ptın be ar · 
k daş, dedi. Pıoa in11aı İD· 

e n der diye bilirdim am• 
lllP, k6petl lnun edtr diye 
bllmtıdfm. 

(Arira11 Yar) 
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serum ve 
ap tarifesi 

--------
Ankara- Merkez Hıfııuılaı 
mlHıHHince yapılmakta 
olap umuau• ıaihiı•ı ilıi · 
lencUrea maddeleri• mn· 
ayeae, tall!U •~ tetkiklerin· 
den alıaacık lcretlerl• bu 
mlt1Hıe tarafından hııar· 
laaaa •il ıeram •e diıe r 
maddelerin ıabı deıırlerlni 
ılıtere• ycal liıteaıla tatbi· 
kına 1 ilkklDUll 1941 tari· 
hiaclea itibaren bıılın 'Dl ıtar. 
Bu taribtea beri aıı, urum 
ye direr maddelerin utııı 
Kııalay ceml1eti tarafırıdan 
yıpılmıktad1r. 

Sıhat •• Soıyıl yırdım 
vokifUfİ Tillyetlere bir ge• 
aelıe 161adırerek ec11aelerin 
aıı •• aeram ilatiy•çları için 
ı.taabald11 1eai postehano 
,.ıu•ıada 1Cııda1ı• ıahı 
••po•••• .... ,.,., .... bil· 
dlrU•lıtir. · --o·----
400 Şüuheli 
Vaılaıte• (a.a)-Otreall

dijiae ılt• Amerika lllkl· 
metl tehlikeli addedile• 400 
kadar Alma• ve ltalyaaıa 
te•klftae tt.ılamııtır. Ame· 
rlkada ''' bla ltalyaa Ye 
515 bfa Almaa tabaaıı Tir• 

dır. 
Baalar laaklnada J•pda· 

cak ••••••• tetkik edil 
•ektedir. 

Bir vurguncu 
mahkôaı oldu 

Aakar• -
Mlclafal Hak•k cıddeıi•· 

•• 14S aamaralı dlkkanıa 
ulalbl llıtik tamirciıi llela· 
met Seı•r fiyatı kllrlmetç• 
5'2.S kur•t olarak teıpit 
edil•• baaılaln teaıkHial 
1 lira Attıtaadıa 5 l•cl ••· 
Hye ceıa bıkimlijiac• nr· 
pn 18ıayle 25 lira atar pa-
ra cesa11•• dlkkl••• 7 ıtısa 
lııpatılma11na •ahklaa edil· 
mlıtir. Sac• koa11 olaa ben· 
zlaler mlıacler• olaamuıtur. 

aMRA sı ......... 12 ıci kinu•ı 
~ Oa•• matlaıleıtl•• itiur••: 

'lla fit.lala laaldkl kalaralDaaı, emcalıiı artiıt ı 
~ Ollwierla 8reer eıra•• ile ı 

dlt1 lklaei .. laeseri, ıeaeaia 19ulatııe• filmi ı 
l'IN HALKA Pride AN• ı l Pıejadice : 

\'3-.S-7-9da camut•tl pazar 11 de batlart 

._tiae acn •••• ı 

l 

Çivi- ihtikarı 
ıuçluları 
--mı--

fstaaJ,1ı1J, - Çivi Hatikl· 
untlıu Y ••İ ismia4e biriıi 
b11ılla 41 lira' para cezasın• 
i:seı gilu hıpaa mahkft n oldu 
DDklraıu oıı b•tıDa kapılı 
kalacaktır. Gene çivi ihtiki· 
rıud•n Dimitri Kemıl ve 
Mehmet inmiade üç kişi yir· 
mi beıer lira pua cez111ııa 

:mıhkii!D!otdulu Bir kalay ta· 
cid bir bııkkiıl.bi: tuhafiyeci 
bir kHap ayni ıuçla yirmi 
beıer lir• para cezasına 
mabktm oldulu. Dükaalırı 
bir lıdtı kapalı kalacıkhr. 
Bir kıday taciri ile bir dOğ
meci de ibtikir~ıuçuyla tev 
kif edildiler. Yuındın iti
b reı:a latanl.•I aıliye ikinci 
c•ı• mabke•eıi ikiye ay11-
lıcık •• laun•n biri yalnız 
Uıtlkfr daYalarıaa bakauk· 
tır. 

--·--
Telgrafla 
Yemin 
lshnltal,Bir:kaç ıiia evvel 

1111i et aukıaın tespitin••• 
ıena Yali •e belediye reiıi 
dokter Ltlff K1rdarı11 riya• 
seti altusda bir toplıab y•· 
pıl•ıı ••:ıelari•izdeki celep· 
lttr ba•tlaa blyleilıtiklr ad· 
dıdılıtilecık:taıç]blr f aıllyette 
lıuılaa•ııaeıklarıaı t••i• 
etmiıler•ı. 811 toplıatı olcla· 
tu ııralırda ıelırf miıdı bu· 
lunmıya• ltazı ılrl 11lalpleri 
Ye ıt tacirleri valiye birer 
telıraf ıiadererek arkadıt· 
larınıa Yumiı o1tlukluı te. 
mlaata iıtirak ettiklerini vı 
ı•larl bit bir zımıa ot ıı· 
kıatlıı•a ıok•ıyacaklın•ı 
lttt•irerek yıala et•lılerdir. 

---·----
Nizamname 

taıdik olundu 
l•Yelee yazdıiımız Yeç· 

laile lair aıil1on lira sermaye 
ile kar•lmakta olan milli 
ticaret birliii baaırlıklara 
çots ilaflemittir. B•gltn bu 
aı&auıbetl• bir toplantı 
J•pılaıı ,. ninmaameti de 
tasdik edilıniıtir. 

SAYIN MUŞ
TERILERIME 

Y •••a 41olayiıile harcp 
olan cl&kkanımın yeniden 
iaıuuaa kadar muvakkaten 
lallk6met kenırı karıııındcs 
ılmubınk yanıatla B. Sami 
kuıulra ticaretlııncsiae nak
lettitlmi mulateıem mDıte-

h aıiltsce lıll ı rilerime arı eyluim. 

·~HAR MELE Öl Tııairı dıl Mllll Piy nıro lilotl fİ 
ve Pal Bzyii 

" Durbin • Kay Francisi --Ali "'"'~l 8 nli . -·------------
it Av~':"/·r~-:,R iDr. Far· lıık 

. '•a.lı •• .aL-et ı tlA - 4 45 - R oa ı Lı~h Mıemleke~ iaaılarıe•I par .;JV • • Rontken mütehuım 
• laar eldi J.00 - ,,15 - 9.JO ı Roatke11 •• EleiltrUr tedaYid 

12 linci Klaaa ttCI 

~,.__--------~-·-~---
'Maarif vekili .. •• ..................... .. 

• .h i T U R K l 
oı~_!_tarı i N E D E N 1 

• 

Maarif vekilliğince lıair { KORKMAZ ı 
hıfta muntaı:amen ne,retlilea ........................ .. 
ve vekilliğin yeni tamim Te Ya.san: G6nül Emre 
kararluını yayan "Tebliilu -BiRiNCi K&SIM-

Dergiıiuirı., bnı okulların Çan lrkal h b öğretmen, h ttı idare •mır- lı B ar 1111 il 
J ri tardrnd,n okunm•dığı hıuacanlı dastaılır 
vekilet müfettişlerince yapı· lı 
lnn teftişler netictıiade an· -Yaka kahramanlarının 
laıılmışbr. aızından-

Maarif vekili bu husuıla 
bütün m-.arif menıuplarına 
hitaben yeni bir tamim glia
dermiıtir. 

---o-- ... 
35 kişi kudurmak 
ızara ikan korta. 

rıldı 
Kandıra, Kızamızuı 

Dıliba1anlar köylade cahil· 
ilk yllıllade11 acıkb bir badi· 
le old•. e. k6yde kudaı 
bir k6pık otlamakta olan 
15 kadar maada v.ı ııiar 
ııırmııtı. ııırılan hayvaalar 
kadurma alim•tleri röste
rince klyiller bu•u (111ır· 
lar d!19lirdi iflila olmaı keıe· 
lim) maatakı ilı ltiç•ı• ••· 
rılıp keımiıler ve etlerial 
de affydlc yemiılerdir. 
Bındaa ıoara iı anlııılmıı 
kazamız bikümet tanibi Ziya 
Atıı derhal kaye koıarak 
kudurmuı hıyvanlır1a etle· 
rlal yiyenleri temas edea· 
leri ııırılanları Ye halta do· 
lrananları lımit Memleket 
hasta11e1l•e ıiadermlıtir. 
Baalaran tatarı ta111 35 lriıi
tlir. Da~ada eldagu ıaaıl· 
maktadır. 

---o----
,,Kurtuluş'' 

VaPuru 
Hazırlanıyor 

_.,_ 

lıtaa.-Yuınaiıtaaa ıiaderiie• 
yardım eşyalarının Kurtulaı 
vapur••• yiklenmeaiae de· 
vam edilmektedir. Gemi bu 
hafta ıonunda hareket ede· 
cektir. Diğer taraftan Yuna
nııtandaki akrabalarıDa yar· 
dım eıyası ıönderenleria 
etyalilrı dünden itibaren 
Kızılay merkezinde gllmrllk 
mcmurluının mOrakabHi al· 
tında teslim alınacaktır. 

Gllmrükler idaresi a 9 ret
tiii bir tamimle ber S kilo-
. pake!te kuru aebıe, zey

hnyai Ye peyair ıibi mad
delerden azami birer kilo 
domuz eti, kura yemiş, ıey~ 
ii~, j•mbou, pubrmı gibi 
meyvrdın da e cak ikiıer 
bulr.mabiloceiini bi!dirmiıtir. 

Cilt ve .. Zlihrevl Hastalıkları 
Mnteh111111 

DOKTOR 

Kahramanlar dluırııa 
bir tattıt 

-1-
Uaıumi bsrbia; •• hı11· 

canlı, en korkuaç ve en t•· 
refJi safb111, biç ıüpbı yok 
ki, harikalar yaratan, dea
tanları dile getire• Ye •ti•• 
nadir tesadüf edilen Çaqk. 
kale aıvaııdır •. 

Çelik •• imaaıa, illa •• 
bayatla, ıurar ve ııltaba •• 
tek kelime ile : Haım•t •• 
tevıuua karıı kart•J• çu
çarpııtıiı ba kalaramalllaı 
diyarı için dir çok eıarlw 
kaleme alıDmıı, ıilrler JUıl
mıı ve hatıralar neıredilmlı· 
tir .. 

Biılm ba ıalaifelerde aa· 
latacaiımıı feYkallde •a
raklı, gög&ı kabarbcı •• 
milli iftibar dolu wak' alar, 
timdiye kadar iıltilea ••J• 
ckanmaı bula••• •••ldltelu 
olmıyacakbr. 

Yani! 
Tarihe ı•çmımiı •e lta

ı&ae kadar mlHeTaıf Tlrk 
karakteriaiu icabı •laralı 

~niıyanıa cıaraalaklanada al· 
~mül& duraa bir çok fe ... 
kirlık biklyeleriai, lıepl•ld 
hayretlere ditlrecık elaa 
pek helecanlı lıup ıalaae• 
lerini, kendi kalaramaalan
nın dilinden diali11cıkd· 
niz. 
- Çınakkate•e yapbiam çek 
uz1111 bir tetkik aeyalaatla .. 
taaııbiJm, ko~uıt.tam •• 
harikulide maceHlarım ... 
ria bir ze•k ye iftllaarla •ıa
ladiğim bu mllıtena yara· 
dıbılı Ttırk eYlltları ırkı•· 
za baı ciYaamudlikle mllil· 
ıiz deıtanlarıaı bana aalat
mıılar ye ıoaunda da Jllıc-
sek 1'ir feragatle vazifeleri· 
11i yaptıklarını ıöylemlıler
dir. 

Tefrikamıı:a baılamadaa 
önce bu hamaı menldbılerl 
teıbit etmeldltlme blJlk 
yardımları dokunan •• beal 
bu harbin baılangıcıadaa 80• 

Duna kadar içlade balaaaa 
emekli bahriye biaba1111 '-ı 
Hakkı E11iae taktllm etmek 
iOtfnnu esirgemiyea Ç•aak-
kale C. Halk Partiıi reili 
m!ıhterem Nizam •i•beyi
mıze soaauı: ılkranlanaı 
ı~ıetmeyi ödenmeıi ıerelıea 
bır ilorç bilirim. 

•*• 
Çanakkaleni• (lıel alı-
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uçlü paktın 
3 maddesi 

--o---
Roma (ı.a) - Almany•, 
dya ve Japonya ara11oda 
ıalınaa anJıımanıa biri•ci 
pdeaJ diyor ki: 
lmanya, Jıpony va Italya 

merika birleıik devletleri 
lnriltere tarafından ken· 

ı;iae tı hmil edile o harbi 
erinde bulunan blUDn va
•ılarlı muhuamıbn ıoauoı 
aclar birlikte yapacaklardır. 
alaımanın ikinci 1111ddeı i 

dur: 
Oç memleket aralarında 
m vo kartılıklı bir anlaı· 
• olmıkıııta biıl,tik dev
tler veyahut loriltere ile 

mütareke ne de ıulh yap· 
mığı teıbh&t ederler. 

ÜçBncft madde ıudur: 
o~ •e•lıket harbin mu
ffer sonuncudan sonr 
arJ,i hakkaniyetle 1940 da 
••ladıldan Dçlil pakt ruhu 
lalllade aralaıaclı çok ııkı 
rette itbirliii yapacaklar· 

---c-
Manilla ya 
doğru? 

Tokyo (ı.a) -- Manillıya 
palın bava hllcam11aa 100 
pea tayyareıi ittirak et· 
ftir. 
Luıoa ada11aın ıimal ta
~·· çıkarılan kuvvetler 
.ıi hareketlerine devam 
lyorlar. Harek•hmız Ma· 
laya ıiden önemli demir
la iıtikametinde tarakki 
~ektedir. 

PiKE HÜCUMLAR 

Mtihim bir Jıpoa bava 
oıu, Nikolı tayyare mey
aiyle M• illaıun 25 kilo· 
ıtre me1afeaiade bulaban 
ıvit deaiıE üu&nü pike hli
mleriylı bombudıman et• 
ttir. 

Nikolı bıva meydanında 
ylk bir yaoruı çıkhiı gö· 
lmBıtnr. Bir dGımRn tıy
r11i dBtlhlllmOıtilr. 

---o._..____ 

aPon zayiatı 
lTokyo (a.a) - Bir J pon 
~liiine röre iki nakliye 
misi batmıı, bir taııt ba
ra u;ramııtır. Ba gemiler 
ttıiı zaman askerlerini 
raya çıkarmıı balunayor
dı. 13 Japon tayyaresi 

dönmemiıtir. 

--o--
oça hikimlıği 
Foça hıkimliiiae latanbal 
itldeiamumi muavinlerin
• lbıan · V araavat t yin 
ıamuş ve tayin emri gel-
tir. 

• 

[illiilN 1111) 

M.llj Şefımizin 
ziyaf e · leri 

---a-----
Ankara.-Milli Şefimiı 

lcönfinüa her sene mebuı
lara vermekte oldukları mi· 
tat ziyafetlere ayın oa be
ıinden sonra baılanaça&"ı 
tıhmia edilmektedir. 

-- --
iki Am 

Amı 
ikan 

.a ı 
V •ıinıton (ı .B)- Pa1ifik

teki~Amerik D doaanmHıaıo 
baıkumınd•n mu vini jtpou 
lar1n Pearl Harbc,ur lbıua~ 
yaptıiı bOcumlerdı 61mDı · 
tür. 

Vışington (a. ) -Bahriye 
d•ireıi amir 1 Etr n Tempo! 

. Kidelia p ı r glinü PeHI 
Harbora kar ı yapılan tıar· 
ruzda 61dGiDoft bildirmiıtlr. 
Bu amiral Amerikanın Paıi· 
fik filoıu b tlıumandaaının 
kurmay heyetine tlahildl. 

Almanlar 
Ne dıyor? 

--------
Berlin,(ö.ı)- B6rsen Çıy· 

taıı 2' y zıvor: laıiliıler Pa1i
fikte 12 Jıpoıı 1.1rbh11aı kır· 
fi 12 Ameıikan ıarbhıı mev· 
cut olduıunu ve göDderdik· 
leri ıld büyük ıublı ile ha
kimiyetin temin edileceıial 
ıöyliyorlard1. J • poaların ba· 
tardı klan harp ıemileri f ıte 
bunlardır. 

Avfgabe diyorki: 'du iki 
ıubhnın b tması yerine ıe· 
tir·Jemeı bır kııyıptır ve J•· 
po•y& ile muharebe kati 
ehemmiyeti ol cakt1r. Böy
lece Siugepuraa deaiıdea 
yaıiyeti ıaiffemiştlr. 

------
·u· -t-

1
:-0

- - Romada JaPon-
cre ı memur· 1 h. d 

1 
ya a ın e 

arın tekaut t h.. t 
hakkı eza ura 

Roaıa,(ı.ı)-Buriln jıpoa 
Ankara,-Barem kanana· 

DUD tadil ~edilmek r İıleaiJea 
kııımları tlcretli memurların 
vaıiyeileriyle alAkadardır. 

lcrotli ·memurlar haklunda 
ela devlete baih mfte11eae-

lerde çalıtın diier memurlcr 
ribi bir teka6tllk bakin ta-
nınm111 buala110 senelik iıin 
vaziyetlerini kendilerine 
faideli olabilecek ıekU.le 
tespit eluam ıı dlişOnllmek
tedlr. 

--------
Japonlar Amerika - As. 
ua kablosunu kestiler 

-o-

V aıiugton ( )- Harbiye 
nazarlıiı hıy ti ehemmiyeti 
haiz Pasifik kıbloıuna Jı
pouların keatilderioi bildir· 
mittir. Hocg Konr Ameri
ya Y lnıa bu kablo ile bai· 
hdır. 

Tokyo (a.e) - J pon bir· 
likleri Luıoa d snun kilit 
v zifesiai gliren öa mJi bir 
yerini zapt tmişlcrdir. 3 lain 
tocfok bir dfişm o ııraa~ 

gemisi uptedilmiı ve kapta
uiyJe birlikte 30 lıilık mO
retteb tı esir edilmiotir. 

• 1 sası 
Buglhı eltrn p'yas sı şöy-

1 dir: 
Reşat - 2725 
H mit- 2600 
Aziz - 2525 
H l ılı- 2550 

bByBk elçlliil 6a611de ma· 
auam bir teaalaBr yapılmıı 
ve halk Mikadoya alkııla
mııt.r. 

Japon bllyllk elçlıi bal
kena çıkmıı ve balkı aellm · 
fimııtır. 

~--o ........... -

Af ri a lngiliz 
kum danı 

deiişti 
Leadr•,(a.a) - Reımeu 

blldirdigine r6re orta şark 
bata çölü orduıu kumandanı 
general K ninram aibhi H· 

bıp?erden dolayı vaaifeıfn· 
den affedilmiıtir. 

Batı çöl erdaları kuman· 
danlııına ıeaeral Ricçl ta· 
yio edilmiıtir: __ ., ____ 

Amerika Al· 
man aya harp 

ilan etti 
Vaıioıtoo, (a.a)-. Mtime· 

11iller mecliıi mevcut 393 
aıinıa ittif kiyle Alm•n· 
yaya harp ilinıaı kabul et

miıtir. -Ayan:mecllai itti
fakla Almanyayı harp ill· 
11101 t11vip etmittir. 

--o--
Holland 
Hi distan nda 

Tokyo,( . )-.iarekit bil· 
reaiudeu ıeç u Ojlmaru J•· 
pon vepuru bu aııbıh Hellan
da Hindi tanandaa 163' J . 
pon teba sı getirmiştir. 

oıyanıro 
o e 
ızı ( Saadet ) 

1 

Pasifikde 
Savaşlar 

------
Vıtington, (a.a) - Luıoa 

adaaıaın bata aabiliade J•· 
ponların ilk hucumu plı· 
kürtlUmDıtDr. Japonlar ığlf 
kayıplar vermitlerdir. Fakat 
adının ılmal k11mına asker 
çikarmır• muvaffak olmuş· 
lardır. 

Manilli,(• '•)-Hıber aha· 
dırına gere Lur:oıı adasının 
tlmıline J•ponlH yeol çıkıt· 
lar y•pmıtl rdtr. Gazeteler 
ö~Jeden ıoara y pılın akın
larda 30 ölll ve 300 yaralı 
oldugcıau haber veriyo.-Jar. 

ManUla,(a.a)-Filipia ada· 
larıadaki Amerikan aıkerlcti 
38 bin kiıitlir. Bunlar timıll 
Luıon ve cenubi Lwıea mı•· 
takalarına takıim edilmiıler• 
dir. Bu kuvetlero kamanda 
eden ıeneral Mıkartanua 
karar1abıada11 bildirdiılae 
ıe>re doı .. aa kuvetleri Ame
rikan bomba tayyarelerinin 
ateıi altaatla karaya çıkmıı· 
lardır. 

Viraacl ve Apori aclala-
riylo ber tllrlll mubarebe 
keail•iıtir. 

Amerikada G6a&lll Akıaı 
Neoyerk, (ı.ı)- Aıkerlik 

ş11beleri orduya ve bllha111 
donanmaya gl.ııtııll6 yııdmık 
isteye• sı nçlerlo dolup taı· 
mıştar. GönllllDler rece ko
ridorlarda uyumaılardır. 

Momarlar btltila rece ça· 
laımıılardır. Diikanlar ve lo· 
kantalar camlarını paaif 
mlltlafaa tedbiri Ozerine 
korunmak için kiiıtlıyerlar 
Bazı binalar öniiade kum 
terbalarıadaa istifler vlcude 
retirihniıti r. 

---o---
Yeni geri 

almalar 
Moskova,(a.a)-10 ilk kl

aan rüaiiade kıtalarımıı btl
ttio cephelertlı clOımanla 

muharebeye devam et~itler· 
dir. B tı Ye cenup cephele-

rinde birliklerimiz buı kasa
ba ve köyleri ıeri almıılar· 
dır. 

9Hk kiıundı do et Al 11 n 
tayyaresi diitBrOlmlttllr. 

----
Filo kuman
danı öldü 

Londr (a.tı) - Priaa Of 
Vtlı zuhlasında balunduiu 
11nılın Unkınk lnıiliı fi
losu kumandanı Sir Tomıı 
Filipı bakin da henliı hl ç 
bir haber ııılınmamııtır. 

,,, 
l12 linci Klaua ttHJ 

Deniz 
lerine 

kuvvet
hüculll -----·-Tokyo, (•.•)-jıpoa h•'' 

kuvvetleri 1 O ilkkaDa•ca. 
Filipin adalarında Amerik•• 
deaiı kuvetleriae b&yilk bit 
b6cum 7apmıılardır. 811 
muhribimiı Havai ıd111 açık• 
larındı bir Amerikan de•IJ" 
alta11 ve huıuıt ıurette el• 
hazlandınlmıı diier bil 
Amerikaa gemisini babr&Dlf" 
tır. 

--..-o-----
Macarlar da 

harbe katıldı 
Budaptfte,- M. car lal• 

k&meti bu akıam aaat 20,50 
da Birletik devletlerle dip• 
lomatik miloatebetlerini k••· 
miı olduıaa• resmen bil· 
dirmlıtir. 

iki to~ çeker 
bombalandı 
Tekyo (a.ı)- Ola ,..,.~ 

ordu tayyareleri iki lııili' 
topçekerini bombalarla ,. .. 
vaı harici bırakmıılardır. 
Jıpon tayyareleri biç bit 

kayıba uğramımııhr. -Silahlar alınd• 
· Pekin, (a.a) - Pekiatl•ki 

klçllk Amerikan ıarnlıoı•• 
aun baına bi9 bir tııdil' 
olmadaa ailihları ahnmıf tır· 

Amerlkaa elçiliği m•b•• 
fıılarıaın da ailiblan ah•" 
mııtar. 

Ameıikan aıkerleri ..... 
•akkatea yeılerlade 7at•· 
caklartlır. 

o 

Büyük Amiral
da öldü mü? 

Tokyo (a.ı)-Baeaoı 1.1" 
reatea ıelea fakat beal• 
teyit edilmiyen bir laab•'' 
g&re Amerika aıak ıırk fİ" 
loıa b&f 1ramaadanı a1Dlr•1 

kimmeJ, Pearl Harbura y•" 
palan Jıpon bava bombardr 
.nanı Deticeslnde 33,109 to" 
nilltolak Paaallvanya a1111r•1 

gemiıinde ölmlıtBr. 

---o--
Kurtuldular 
Stokbolm, (•.•) - Ni10• 

Kroniki aazeteıioin bildil" 
diğiae göre Repolı ıtlvarl•1 
kurtarılaıııtır. 

Sinıapar,(e.a) - Reı1111: 
Batan Priaı Of Vefı ve ltr' 
pulı gcmilerindcu 2000 d•11 

f ezia iİasan kurtanlmııtı'• 
. _./' 
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