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'\MAZAN BAYRAMINIZ j 
r11 M~BAREK OLSUN i 
~~iN SES/) Aai2 tlin H iman karaefl•rine : 
~ ile Ra111a2an Bayramıar te6ril! lııana çolak çocak· : 

. 6irlilde •ninç H n.,e içinde 6eçirmelerini t•· ı 
1 

etler. "HALKIN SESi. Şeker Bayramımrs ıere ı 
·Ç•,,amba •e Perıe1116e p11leri intiıar etmiye-ı 
~ : 

lNfANLAR 
()SICOYAYA 

Tankla 
~!!1 ettiler 
- Gtlı {a.a.) - Alma11-
"iıo•a1a kartı kalla•· 

'••lı adedi 16 Hl 
"- kadar tabmia edil· 

~ _•ll••••ı• ••. 
~aalanaı baıı hal· '• . .._ iterlerlae nali:let· 

•tiJle dltmaalarıaı 
il teıebblaleriode ba

da Timoçtıako 
laer defa11ada Al· S ~arph1abilmitlndlr. 
4a.a•lar aoa taar· 

ela maYaffak ola· 
'-• çapta difer bir 
b'c ballarda• enel 

~~ L •llar •• dola1hl1· 
L' ~ldb O sama•a 

~ ... ~ -...ıı·~· --
~'-afta• Berlia u· 

l\, illeri MJa• ettiji· 
~•ıluı• Moıko•a· 
' idea to•ra Ural· 
~laarda kalla•mak 
~ IE ordalu ha11r· 

~~t ~etiade oldaklara· 
~ la. ordulana luy-

ı ~· laemen biç ola· 
~ , '• etmektedirler. 

~~
~balann 

~~--beti 
t..ı.':_ (a.a.) - Orta ıark 

·18 ... tl: 
-~lcteıria ıtceal ta1-s; • dofu Akdeaiıde 

l'i,~' lıafileaiae taar
~~ •rclir. Orta hacim· 

t t~t remlai•e tam 
,,' lllQıtar. Ai1r bom• 

~>-.._t•11arelerimiı de 
~ tay1are meyda-
1 ~ .. - •tıniılerdlr. Mey-
' 1 hrlara •e b•tka 
~laetler olm11f, la· 

'-t,ı.,.' l11almaıtar. 
llıt. llliı ~alime• dla-

~\;i~edir? 
tt, ( \J ' ı.a.) - lnfil-
ll ~le t•rk orduları 

'""-~'·· v eaı Zela•
~\ı la 1•11 •azreçmiı· 
~ ~ 11tareler lçla ltlr 

~ laa A•utaralya· 
ti,~··· Si.,., •. 

Amerikan 
Gemisinin 
Batırılma'1ı 
Etratında 
Ne•york (•.•) - Dlakil 

razeteciler toplanbııada ba· 
riciye aaıarı B. Hulla ke1fi· 
yetia Alman hik6meti ;neı· 
dlade ptote.to edilip edilmi · 
yeceii bakkıadald ıaale; ba 
kabil badiaelerin be1aelmllel 
baydatlara diplomatik nota· 
Jarı• rladerilmeai mutat de
iilclir, demlttir. ---o---
Moskovanın 
örfi idare 
tafsilatı 

Loadra (a.a) - Moıko••· 
ela lıfl idare illaıaı bildiren 
emira .me .-,ı. 160 • 200 
kilometre batııı•da Moıko· 

yaya ~clea yolların m&dafa-

uıaı •• nizamın ldareıini 

cepli• lramaadaaı orren•raı 
Y okokof ile Moako•a ı•r

nisoa11 kamaadanı Arteniyefe 
te•di etmlıtir. 

- .. --
20,000 .y ahutli 

Sürgünde! 
Loadra (a.a) - Berlia •• 

Viyanada •e Ren ayaletle
rincl• oturan 20,000 Yalı adi 
reçen cama ııai Polaayaya 
r6aderilecekler~ hakkında 
Jalaıı: 1~ dakikalık mlhletli 
bir teblii almıılardır. 

Bu Y abadiler yalaıı afak 
bir Yaliı: Ye para olarak cep-
leriacle 100 mark ile derhıl 
evleri•i terke mecbur total· 
maılardır. Baalardaa birinci 
kafile 16aderilml1tir. Deier· 
leri cloia Polanyada Godta· 
ya röaderllecektfr. 

Ba Y alıadileria zi1adeıı 
50 - 80 y•pndadar. Baadan 
r··~ olaalar ela çahıtaralmak 
lıere Almaayada kalacak· 
lardır. 

----~-

Amiral Darlan 
vı,ı (a.a) - f r•••• bıı· 

•ekili amiral Darlan ftıal 
alb•daki mı•takada llir baf-
tahlr ikametlacle• ıo.,a VI
.. ,. Ur.ket ıbDlıtir, .. 

Amerikan ----Makineye 
Verilirken Gazetecileri - --

Sovyetler so- : ~i!l_!!~~·-. . ......... 

nuna kadar 
müdafaa 
edecek 

Loadıa (ı.a) - Sov1et 
cephesinde ıoa iki giinde 
dur•m düııtıa gibi iae de 
fena havaların tesiridir. 

Ba ••ziyet Alman laare· 
ketleriai kolaylaıhrmaktaliao 
de Raılarıa m•ka•emeti ye· 
riadedir. 

Sovyetleria her ıamaadaa 
ziyade Moıkevayı mtıdafaa 
aımiade oldukları Budyeııi 
•• Voroıilofaa ka•vetlerinia 
yıpraamamHıaa ehemmiytt 
veraeıind•n anlaıalmaktadır . 

Raılar baraıını metia ve 
ılatle bir kale haline koya· 
rak m&dfaaya de•am ede· 
ceklerdir. Almanlar Moko· 
•ayı AJmaj-a mayaffak olsa
lar bile karıılarında yine 
Ruı ordularını r6recekler, 
ba ordular ba kerre daha 
kuvvetli •e claba d6zıBn ola· 
rak meydaaa çıkacaklardır. 

Almanlar Moıkovadaa ••· 
••I l.ir ma•affaldyet kaıa•· 
mak aımlndedirler ki maae-
•İyata &ıtlade tesir yap11n
lar. 

---o.___ 

Bogosti 
Köyünün 
istirdadı 

Londra (a.a.) - Kuıaaya 
Inezda razeteai ıiddetli bir 
harp aaticeaiade SoYyetlerin 
doıoıti köyliail iıtirdat et· 
tiklerini ve barada Almaa· 
laraa bir tabur kamaadaaı 

da dalıil olduiu halde bir 
çok 616 verdiklerini ve 
k6yl1Ueria ifadesine ıöre de 
Almaalar ba köyl&lerin kıı
h klannı bile alarak onlara 
sefil baraktıjıaı ve k~myon
larla Hkar 6llleriai naklet
tiklari rihi köy· kenarında d. 
bir çok ölülerini gömd&kle
riai yaz !Daktadar. __ .. __ 
Bulgarlar tek

zip ediyor 
Ankara, ( a.a ) - Balıar 

ajıaıı bildiriyor: Şimali Yu
naaiıtanda Bulgar iıgal 
kavvetleriain H•Yİfİ temin 
edemedij-iaden Alman kut· 
vetleriain yardımı talep 
oJuaduta hakkındaki ıayia
lar yalandır. Eaa1en şimali 
Yuaaniaıaada Bulıar kıta11 
yoktur. Trakya murat edili
JOraa orada ılki• •• aaayiı 

••k•••.adlr. 

Stokholm, ( a.a ) - Nev· 
~y;;k·.,;-d-jöl.i:diY!r .. !~ Taı;:. 
lrikan gazetecileri :Moıkovayı 
terketmişlerdir. Bagiindt n 
itibaren~yalnız Sovyet haber
ler bürosundan relen haber
leri ncırr deceğiz. ----
Maresal Timo· _...,___ --
çenk onun ~1azli 
~Viıi, (a.a) - General Pa· 

!köfün Moskrn.ceplWi k~:~ 
maadanhğıaa tayini emirnt• 
mesiade Mareıal Timole~~ 

ikonun kumandaahktuafk:C 
~dildij-ini ift'i"° etmektedir.' 
111Geaeral P;kof1931 tarihin:-1 
İdenberi Kızılo~düöüi" rrrnl,ı 
lkurmay bııkalii:·i'Cli:-~ ~:-

---o--- ' 
··-------·--,gı: 

Romenlerin .. ~ 
- zayiatı ~25(!',~ 

.~ bin kisi! {I 
=L;.;dra. (11.a) ...:. Ôj'reail·f 
ditiae göre Romenlerin ıark 
cepheaiadeki zayiatı 250,000 
kiıidir. Kendilerini deilıtir· 
mek &zere Balrar kıtalarıaınl 
cepheyeirelmemesi, Römeii-=i 
lor araııada derin bir - hÖt·f 
aatsazlalr uyaadarmışbr:---

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

' demek 
istiyorlar? "': ... _ --==-~-

1Tokyo (A.A) · - Japonya~ 
hariciye:nıimlığıaı 1-ıiüteiij 
olan Japon Taymiı """' pııar'"' 
g&n& ba11aııııada ıpyle yaz· 
!maktadır: 1 ....... ~ :": "' '\': 
i! · Japoİaya Tıe birleıik~J\°me·" 
jrlka ... _ .. devletleri araıındaki" 

m&aHebetlerde ıimdiki ger-f 
ginlik devam edece1' oluraa 
•e Amerik•nıa SoiyetlereJ 
yardrmı da muayyen bir de
receyi aıarak Pasifikteki 
vaziyet çok daha vabimleıe· 
cektir. 
Eğer Amerika birlefik dev-1 

letleri Ruıyaya nyg•a ve 
tesirli bir yardım yapmak 
iıtiyorlarsa PHifiktaki m&
nHebetlerin iyileımesiai iı

temelidirler. 
Bu miiaHebetlerin tanzi~ 

mi için japonyaaıa doj-a As
yada ıulhua te1iıinde takip 
etiği ıiyaaeie Amerikanın 

aalayıı röatermeai lizımdar. 
Amerıka Ruıyaya te1iiii 
yardım yapmak iıtiyoraa ve 
ba yardımı• da~ Viladivoıtok 
yola ileJ.Paıifiktea reçmesi 
linmgeliyoraa Amerika, Ja
ooayanıa doıtlaia•a ehem
mi •t , •• .u.ur 

Kırım adası 
:daha ~-

·Kuvvetlendi 
--o--1 

-·Loadr•, (a.ı) - Oduaaıa 
IRuıl!r tarafınd~_ml~emmelJ 
l bir ıurette hatti b8tla mal· 
zemeyi götürmek ıutU. 
sbotılhlmHı büy&k bir m•• 
vıffıkiyet sayılmaktadır. S. 

{bidiıe üzerine Kırım acla• 
ıı11dahi garnizon iki •lali 

.;kuvvetlenmiıtir. Alma•lar ita 
.. adayı almadıkca Karad•la-
4denııdeki kontrolleri t .. 
olamaz. -··----Ef ganistanda· 
ki ltalyanlar 

Roma, ( a.a ) - ltaı,.. 
ıö:ıclıil ltalyaa Ye Al ... 
tebaHının yakıacla Efpllll
tanı terkedecekleri•e Mlı 
olan larilis •• So•yet tu
yikiadea babaediyer •• ... 
yer ki: 

- l ltalyaa elçiıi Efı•• 
~t.Da yepılan yaaayı lall_. 
ve Efganistanda bir ltal,.. 
emeli olm•mak itibarile Ef. 
pi htikô.ıuetiaia ba telıllflal 
hiiaaii ttliklii etmiıtir. 

-·~ 
,. --- -ı 

Kafkas yanın 
müdafaası 

...., Lo : dra· ( a.a ) - Ga11i 
•reımi : kaynaklardu at·re.U:-
digine göre lariltere Kafkae. 

Tara her ne lbahuına olana 
"°;lıaa m&dafaa etmek mec
bariyetindedirler.~ AJnllıaJri 
resmi laıiliz malıfillerlH 

göre bu bapta tam:..blr plla 
-mevcut olap ha; plln daire
. ıinde hareket kararlan ittl-
'=-lıa~ olunmuştur. 

--=--
logiliz 

releri 
tayya· 
üstün 

... .. Londra .. (a.a) ~- l•ıllb 
uzak şark ha•a l ... reıah~•• 
hava ku•vetleri kamaadam 
beyanatında ezclmle ..... " 
ıöylemiıtir : 

Uzak ıarkta harp çakana 
lagiliz havacıları •aıl1ete 
bikim olacaktır. Çlakl taJ• 
yarecilikte ehliyet itibarile 
Japonlara faiktir. 

Jıpoa hava kaYYetlerl iki• 
ci derece oldaiu '6JIİJor. 

Senelerden beri ba kn· 
veti iıtibfaf etmiyorum. Na· 
sıl ki ıarki Afrikada ta11a· 
relerimiz ltaly tay1arelerlH 
bire altı niıbetiadeki farkla 
bile tefevvuk etmiılerdl. 

Tayyarecilikte mldafaa de· 
mek hiicum clemelltlr. aı ... 
böyle yapac•ju. 
ıira Girit malıarelanladea 

bl k iatibalar 



(IL\LitiN :DllJ 

t............. .......... •!!!!!!~!!!!!..!~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ... G : r enç Kı-ı 
~ Hatası i 
.... :!- ... 8 _ ........ .. 

~ ...... .. 
~rn: N aJir.e Seymenefla 

ftzınızı saranlara Oı. 
~dauıniz anneciğim" 
~:,ı, .. ::;:;o: aradan 
1 ,ık kıı lici•ert bir oto· 
~ babç, kapıııaıa öninde 

1rlapau giriyor. içinden 
•ı iaiyor evveli ıonra 

J ı bir laanımıa koluna 
1

1
tek ona da iadiriyor •. 

,', • Hoı geldiniz halacı
, • Sizi ne kadar çok 

M'\ dik bilseniz, diyor. Kü
f ı kız ve Y•tlı kadının 

rar çlıailerle dolu yanak-
• ipüyor. Hlli bu yumak 
yavrucuğu kucığında 

~anııı koUarı ile ıık. r çıhııyor. Titrejen da
~arıaa i•~ teUi aaçlırıaıa 

~
ıacle dolııtırıyor öpii
Becliı ilanım ı6ze uııl 

JY•c:ıfıilı bilemiyor ve 

11aıları Clakerek: 

r Ablacı~m, diyor. Ba 
,.ı laep~ıe istikametiai 
tayi~ edemediğimiz bir 

ıibl J!ad~ Y aıaaıyor 
r ••f. Soara lralkayor 

ıma çek!neceai•i •çtJor, 
le• ltir ıuf çılrart1J,or, 
ır kaclıaıa J•mna reli
Eliadek zarfı ·~•Jer. 
Diale· ablacıtım diJor. 
la baaa bana bırakbjı 

.. eıiai İfltmelr iıtersen . 
~ 

!'ktaba titreyen parmak
la •~1 r . •• 'kayor: 

••ıili ••~eme. 
'•im riCl~ıi ıizi müteeı
decek, 611 pek tabii · bir 
l Fakat hiç il&ilmeyia. 
~I ben mHadam. T •· 
1 

birlikte ~idiyoraaı. 
,reye •i ridi,oraan? 
t• ıbilmi1oram benlı. 

ıoranlara öldl diye 
? •ermenizi rica ederim.

beaim hesabıma kir-
.. llİzi İltemım. Hllyanu 
ldarım bına darruı ola
ita baman e ıizla elleri· 
1• CSpmemi mlsaade 
1 ·11.- ~ d· aıı rn;a e erım." 

1 
.. Nevin~ 

yar lıılaaın ıÖzlülde
altaadan iki dizi ı6z 
akur Y•.n•klarıDa yu
arak dökiUüyoı. Tit
elleıinia Iİyah elbiıe
cıbiae ,.ıokuyor, mea-
çıkarıyor kuruluyor 

'ID etrıfta..a-ene ıe.siz 
lküm ıüriiyor bu acı 
:irap temeJleıiyor kök 

11nlri.. 

(~riraıı •ar) 
IJWllUUIWlllllllll-1111111 

Ye Ghrevi HHtahkla11 
Milteliaasııı 

DOKTOR 

lih Sonad 
i Beyler So. No. 79 

" -Şehir Haberleri-

D. Behçet Uzt Dolandırıcılık 
durmıyor 

Mebuıluğa seçilmif olma
ıına rağmen belediyemizin 
faal reisi doktor Behçet Uz 
<loraııyor. Dün de bir çok 
yerleri teftiı etmiştir. Reiıi· 
miz seçim mazbatHıaıa teb· 
liğine kadar 'ııifeıine de
vam edeceğini, hattı bu ayı 
vaıifeıi batında tamamlıyı
cağıaı 6ğre11iyor111. 

--o---
Şeker 
nımı 

buhra· 
var? 

D&a piyaıada ıeker ltala
mıyaalar da var. Halbuki 
tekerden bol ae•ar? Ba tlı 
bir ibtikir oyaDu olıa ge
rektir. Ba oyuaaa da iç1lıl 
pkıcağıDa ılphe yoktar. 

o 

Anadolu 
Kupası 
Bayrımıa biriDci ve iki•ci 

ılaleri •Anadolu. refikimi· 
zia teıebblllll ile yapılacak 

olan (Anadolu kupa11) maç· 
larıaa d6rt teıekkll iıtirak 
edecektir. 

lımir Saib Hakak Mıbke-
mesi•den: 

SATIŞ iLANI 
Fahranaiu; Havya, Edibe, 

Mlaibe Ad•iye; Tarrat Ye 
Cabidin ıayiın mutaıırrıf 
oldailları Kartıyaka Soğak 
lluya tramva1 cadde11nde 
bahariye mahallesinde klia 
59 No.la baae mahkemece 
verilen iıalei ıaya kararıaa 

iıtiaailea 11-11-941 •h el· 
a& ••t 15 te lzmir Salla 
Hukuk mılakeme1iade atııı 
yapılacaktır. 

Ba l aıttırmada tabmia ola
aaa tiedıl 3500 liranın ylz• 
de- 75 ıi ,,verildiii - -takdirde 

talibiae ibaleai yapılacak 
ıkıi takdirde Hbf oa ı&a 
daha uzatılarak İkiaci art
tırması 21-11 9!il cama ı&· 
nü saat 15 te yina daire· 
mizde vapılacaktır. 

Gıyri menkul üzerinde hak 
talebinde buiac.anlar eHe· 
rindeki re.swi •c1aik ile Ye 
daha fazla malumat almak 
iıtiyenler dair~miıin 9411777 
No.lu doıyaıına miiraceat· 
ları lizumu ill111 olaDur. 

4440 

keçecilerde Kantar in· 
reıinde tiear•_t ittigıl eden 
lımail oğla Talat Tameri 
maıada huluamıdıiı ıırada 
23 yaılarında uzan boyla 
bir tahıı yaııhaDHine ride
rek lr itibi Şeydayı keadi 
iımiai vermek •ıuretile bir 
teneke ıade J•İ ve bir te
neke zeytiD yağını alarak 
savuıtuğunua Ye aacak lai
diıeden 7 saat ıoara haber
dar edilditlni ıikiyet etmesi 
&zerine failin yakalanm111 
için tahkikat ve takibata 
baılanmııtlr. ___ ..,_ __ 

Yaralamak 
Çe>rakkapıda 62 sayılı ey

de oturan Ahmet karııı 
Rukiye adındaki kadın in· 
nlmlf tiıeyi ıokaf ı aHıfı 
ıırada orada• reçmekte olan 
Hakkı oğla Metinia ıol 
r6idae iıabetle yaralanma· 
11aa 1ebebiyet verdiğiadea 

yakalınmıı •• tahkikata 
baılanauıtır. 

--.oo--

Dövmek 
Glıelyab paaarıacla alıt

Yerilı yapmakta olan Rifat 
ri'la A11m, llir hindi meae• 

·ıeıiadea Halil ojlu Saacla 
d6•,ilndea yakalıaarak 
hakkında zabıt Yaraka11 ya· 
pılm11t~r. 

--------
Bıçak taşımak 

Keçecilerde Da vat of la 
Arifia vaziyetiadu tipile 
edilmiı ve &ıeri•iD aruma· 
ııada bir bıçak bala11Uak 
abn11111 ve bal.kında zabıt 
Yıraa11 yapılmııbr. 

flzmirAskerlikl 
f Şu~esindeo·: J 
f YOtsak ahlluıtnaıa- ı 
f iller . SBVkBdllHBk f 
ı Geçen aeoe ve daha ev · t 
ı velki 1enelerde mektebi ı 
ı ikmal eden y&lrsek ehli ' 
: yetoameliler yedek 111bay ı 
ı okuluna Hvkedilmek &zere: 
ı 21 10 941 ıah gllal lımir 
ı yerli askerlik ıabeıiade : 
ı hazar bulunacaklardır. ı 
: Gelmiyenler hakkında ı 
: ka11 un an ceza hlkmn tat- S 
: bilr edil•c•ktir. ı 

i Elhamra Sln111aıı Bayramda i 
: (Ley1i ile Mecr;ıua) a yatılan iki b6y6k artiıt tırafıadan ı 
ı Oynamıı Tilrkçe ıözll Ye maıikili ı 

i Selihiddini Eyubi ve i 
i BOZASL~N i 
ı Fhmint Takdim Eder ı 
: Maıiki: Oıhd Sadettin Kayaak.. ı 
ı OkaJaDlar: Mlhair Naretti.a • llln11e• S.•ar... ı 

Bug.iio Rama· 
zanın sona, 

yarın bayram •• ----Ramazanı Şerif ıeçti, mi· 
barek bayram reldi. 

Varhkh inıaalar için bay
ram çok ıen ve eğlenceli 
geçer. Bitin mlıllmınlır 
bugün en yeııai elbi•e ve pa
paçlarını fiyerler, pzel ko· 
kulır ı&rlalrler, mini mini 
yavracuklır ve daba büyiik· 
leri iıe ıüıleairler. K&çlk 
kızların 1açlın taranır, buk
leler yapıhr, ipek demetleri· 
ni aadırın ıarı ıaçb 1avra · 
lar selaer vaktinde talüa 
kartı cıvıldayan kutlar gibi 
öt&ıiirler, netelenirler, ıalın
cıkları, arabalara, delaplara 
binerek, kendileri11e mahıaı 
eda ile farkılarıaı ıiSylerler. 
Bayram yerleri lrayaııar, ara· 
da ıatıcılana batırmaları 

da"lar: 
Maballebim kıymak, bo· 

rozlu ıekerler, badem, fıdık 
ıam fııtatı, ka•nal•aı, tıa
dık, leblebi, çekirdek, lelt· 
lel>i ıeker, arıp f11tıts, ha· ' 
li• bademden, ceYİsİ be••a· 
dan, irmikte• kurabyeler • 
tane•iai bir kant• l.alia 1e
ai bayat, elma ıekerler • ke· r. 
tea belYa11, kara..a., b*t•
larım, didikler, -~lar, 
çocuk kolaDyalan •• ••lre 
•• ııire .• 

Yavrucaklar, diıi disi, te• 
ke9 teker l»u bcılaraa et· ı 
rafını kuıahnıılardu • 

Kimi•iaia,linde ._..., kl9i 
miıin elinde ıeker, dtidlk 
Ye ıaire yiyecekler eldqp 
halde orada• oraya k ıta· 
ra lar, çıvıldaıırlar. Bu be
dii · maaıaraaın bir de ters 
yllı6 vardır. 

AyDİ hiı, ayal çocuklukla 
sevia ... e, ~.rja, ~~ 
je ve içmeje, ıeyiamei• •• 
g&lm•ğe, ejlemeye ıllalslu 
olan 1okıul yavrucaklar bir 
klıeye ltlılllllrler. Mel61 ve 
m•llıua arkadatlara~a ba 
karlu, içlerini çekerler, IOD · 

ra evlerine kof•rak: aaae ve 
babalarına ıorarlar : .. Hani 
biaim bayramhjımıs, l:.IJ• 
para vermıyecek miaialı? .... 
Sonra yaDık llir •ilama bat· 
lar. Yürekleri kıydea, içle· 
rindeo kaah yilrekler r·~·· 
zavallı yol11al aane ve ba-
ba ıöz yıılarını ıtıçl&lde 
z•pteclerek yavracukl111aa 
ıarıhrlar, onları aYutmaia 
çalııarlar. Artık ba feci hal· 
leri göz önüne getirip te 
vicdanı ıızlamıyacak ltir la
lan ta11v•ar olunur mu? 

Ôyle ise baron verin, ke
ıeleriaizla ağııaı açı• 'len
ginler, bir yetimi, bir yok
ıal ya•raya ıeviadlrla, rBI· 
dllrmek inıaalak iti• e• bl
yOk ze•k ve en ylce ıe

vaphr. 
Bundan dıba b01Bk İ•· 

18ahk var mıclar 1 
H. T. 

ve ------
Seyirci - Ra• ... ı•V 

••m ettJii miiclcletp '
temizde ••pbtı•ı ~il" 
daa, halka Yerdij'iniz 
fay dala :ajltleidea okaf'I_. 
larızıa P•lr çok mem••• 
mlteıekkir kaldıklarıaa il' 
bildirmeli lı.ir •aıife buwr 

Memurlar 
Diiıün~Ü --Aakara - Ha,at:::::; 

lıiı kırı111ada ıeliri , 
ola• memar, miat•~ 
iıçia.re .,ardam iç.la la ~ 
-ılı tedbiri•~·-- .. ~ 
clilil• ........ ııt ...-; .. 
.1 .. 1z,ollan r~mi ·::.
b••• lc:retleriae •1 
itillrea lira .. • ıs .,.. 
kadar zım yapılıD••111 lll 
bal etmı9tlr.• o;;er m•-a'.'1 
1.Çia de kuar öal•11 .MJ 
Parti ıı11ba · Jepla•tıll~ 
••rilecektlr. Ml•akalil 'lıil' 
letiaia ba 1•rAı., tSO 
liraclar. 



)İ soyar-· Heliya bırakı- /Yedek subay
~-kalandı lan yavru farımız diplo-

Aldıği mide 
ilacından 

ölmüç 

.. -................ .. 
i Kahramanlar 1 

:Sd:;;; .... uı.i htonb~-=·.;:,i~aıt• Si· ma aldılar 
~ Goın ldli.eıini naapışa camii beJilarında su - - 0--- --c---

i Kahramam 1. 
i SOBUTAY fl 

•t '1111 cllrmumeı- lteYi eden Malik adında biı i Ankar•, (e,rı) - Yedek 
~ır.•kalamııbr. diin sabah belalan !tezmiz- Sübay Okulunun 18 inci dt-
••eıiade yabp lulCen bunlardan birinin için· devreaini bitiren genç aübıy·, 

~. ~ı, .. Diobal adın- de gazete klğıtlarıaa Hrıh larımıa diplomalara tevıi 
' ' hı t•velki rece henüz doğmuş metruk bir ledilmiştir. Bu münasebetle 

~;•lllda uyurken çocuk buluamuştur. Terkedi- öğleden sonra Yedek Süb• y 
llıde bir rOrOI- len yavıunua üıerine bırakı· Okulunda yapılan törende 

t:'~ J lan bir kiğıtta iımiain Şerife okul komutanı yedek süba>-
e lıla yatağ'ıa· anHının Kadriye ve bıbası- lara bir hıtabede bnlunmu~, 

' Di b ı · lllD liayram olduğu y•ıalmış-
lt 0 

• 1e11ızce buna okufdın çıkanlar adına 
~ tllrGltOnOa aeJ- tar. ı B 
.._ • ce•ip veri miatir, unu mü-

'

'tt ile kıımını a&:ı· Metrük rocuk, ııhbi imdat k b I d • . 
" • Y tea ı mezun ar an ıçmıı· 

L w..,_'• me,.bul bir otomobitile DüküalereYine 'l\,,q ., ierdir. 
> ' bir takım laa- kıld1rıl .:.11, terkedeolerinla- Genç yedek sübaylarımız 
'lltıtıaı aörmBı· ra•tiiilmssıoa-ba•lanmı•ter. d • .,. .,. .,. öğJıe en evvel saat 10,30 da 

~delci ba adamın 
-

11 baılra kimıe 
~.,~ "•••at ıetirea 
-, ' ' çıkarken po-

•e 11a&ıabeClele
'9t. 

;:: herine ılı· 
tı memurlan, 

llrdilderi zaman 
't,,t'•ııa içi11de 

t ' bulun•11 ka· 
~ ..._lcta olduiuaa 
, - ~ .. diıini yaka-

öolerindd bir bando olduğu 

Metres hayat halde Uluı meydanıuA gele· 
1 rek Atatürk anıdına bir çt· 

-----

Bir çok yatandaş1arın mu- lenk koymuşlar ve hep bir-
afiyet ve ceza müeyycdeleri denlstiklul marııaı söylemiş-. ' varken e•lenm• akdini yap · lerdir. 
tırmayıp birbirlerile birleşe· Genç bir sdbayın heyecan-
rek karı koca ribi yaşadık- lı bir hitabeıinde~ ıonra 
Jarı anlaıalmış ve Adliye anıt önüade bir geçit resmi 
•ekilhğ'i bunan önüne geçil- yapılmııtar. 
mai için ne yapılması ge· --•--
rektiğ'iai (Cümburiyet müd- 3 
deiumumilerile valilerden Gömlek 50 

latanbul - . Miiddeiumumi
Jilr, esrarengiz bir öliim hi
diıeıinio tabkH:atiyle meı
guldur. 

Beyoğlunda, Kalyoncukul
loğonda oturan 50 yaşında 
Katic. a iıminde bir kadın mi
desinden rahatsızlanmış ve 
hdavi için bir mide ilacı al· 
mı ıtır. Fakat, biraz sonra 
zehirJeamek aliimi göster<· 
rek ölmüştür. 

Hadise adliyeye iatikıl 
ederek, tahkikata bış,ınmıf, 
adliye tabibi Enver Karan 
cesedi muayene etmiıtir. 

Doktor muıyenesi~.ıonun
da ceedin Morgana nakle· 
dilmesine, ölüme •ebebiyet 
Yeren Haç bakıyesioin de 
tibbı adli tahlilhane1ine gön
derilmesine karar vermiıtir. 

-··--
Istanbula 
çivi geldi 

lstanbul! -:-- Hatay yoliyle 
lstanbula çok çivi sıeldi. Hü
kumet tevzi için tertibat ah· t•tlrilen kilise ıormuıtu. Dahiliye vekilliği lira ya 

'" Jozef adıada de yaptığı bir tamimle l bu latan bul - Fiat mürakabe _y_or_·--------~~ 
ııı..~lllıtalmııbr. gibi evlenmelerin sıkı takip bürosunun Beyoölu ı~besi· - ~--.~...._-..._...._ ...... ,"" ...... """'-"'""-"'-""""""" 
,.~ 1 • FAYDALI BiLGiLER ' ·~diyle rüadBz· ddilertk yakalananların ce- DİD faaliyeti çoklmüıl>et bir 

t•tdiğ'ini ıöyle- zalandırılm .. ıaı valiliklerden .işekilde devam etmektedir. 
'ilimen Joze· iıtemiştir. Bu faaliyetin ilk neticeleri, 

ı\t'• l 3 ınaym~ncak . , ---0
--- Beyoğla 1emtindeki ihtikir 

~'ti er• Ye mah- Açıkgo··z v.k'alarının, bilba11a kumaı, 't bulunmuş· tuhafiye eıyası gibi madde-

'-. Bazı·rgaA 0 ler üzerindeTtoplandığını göı-
"'--- termektedir. 

h)aka İstanbul - Yaıuva ile 0 i- lhtikirla mücadele tara-
~ la Bohur yerli otları güzel masında gömlekçi Zaharya-' "-ı paketlere koyup Seylin ça- disin 3 gümleği 50 liraya 
t~ ''Pılan Karıı: yı diye sattılclarından baba yaptığı teşbit edilmiıtir Hal-
ı,,'" ilk kıımı ve _2ğul yirmişu lira cezaya buki gömleklerin kuınaşları-

' 'lı bitmiştir. mahkum olmuılardır. nın maliyetleri 3,5 lira oldu-

Patııcariıardan. tohum 
nasıl alınır -

Pathcanlardan tohum almak 
için dillkıt edilecek noktalar 
vardır. Akıi halde ıhnıcak 
tohumlardan ileride ., topaç 
denilen şekli' bozuk ve kii-

$.ük:meyvalar yetilir. Tohum
luğa ayrılmış patlıcanlar, 
fidanın dip taraflarında bı· 
rakılmalıdu. Bunl.r artık 
horoz rengini almışlardır. 
Biraz dah• bekleyiniz. '"• 'lnailizca garın Almaaca,.. ta onı.ş.ım.,ı~-· -

t A k J U Mey•alar iyice 1ararmai'a {~q • ş o s n başlasın, biraz kırağı yapıın 
~t illi ·ve nisbi zamırler Demirkut zarar yoktur. o zaman pat-
'~'oo•tive and Relative Pronounı hcanları koparınız. Sapların-

• Aakara - ücret ve mas-
' lıtifbam laterrogative rafları devlet tarafından der- dan bağlayarak bir dizi ha-
il, ~~O-kim, wliich-banıi, wbat-ne ubte edilmek suretiyle okut- line getiriniz. 
U~;h ....... wbose-kimin? turulacak pırasız yatah·tale- Soğan diziıi gibi . bunları ru· 
~ ...... "-to whom-kime? be mfiıabakasıaa 478l tale- tubetaiz, fakat baYadar bir 

"'bom-Kimi ? 446 yerde •udata kadar mubafa-be iştirak etmiı ve ta- ,, (lAIPLES M ISALL(R le be müsabakayı kazanmış- za edeıiz. Şubatta fide ya-
\, • pılacağl zaman her patlıcanı 

>o-.? 1 . s· k. . . ? tir. k k" b' b ki ı v •m one of your popılı- ız ımsınıı Tam not alan yalnız bir eı ın ır ıça a uzun ugu· 
~'~ Ben ıizin şakirtierinizden biriyim talebedir. O da Çatalca orta na dörde bölünüz ve uvalıya 

1 
•re tb•se? They •re mine-Bu kitapl1r ki- okulunda köy öğretmeni Ta- uvahya tohumları bir elek 

~ mindir? Onlar benimdir hirin oğlu Tabir Demirkut- üzeıine dönerek elekten ge· 
t, :oııa "'iıh to sec?-Kimi görmek iıtiyor1uaaı? tar. çiriniz. 

,, P.!r. Smlth-Ben miıter Smithi görmek iı- : T s· :....:..-------":'-d-~-;;;T:-e':""le7fo-n6ı 
'•. tiyoram : ayyare ınemasın a 36-46ı 

•t? it is there o'clock - Saat kaç?.. Saat ı 22-10·941 çarşamba gü11 ü matinelerden itibaren ı 

~ ttHAMRA MATINELERri~~ ı iBagram monasebotile 2 muazzam filim birdeni 
b '"' iTiBAREN : : KIZIM DUYMASll f 

ı-32- Ya~an:H. O. T. ! .............. -............ 
Yiiıb1a kişilik bir ku•••tl• 

çapulcuların takibine çık.ta·. 
lar. Kıçın Cengiz kıtalan 
bir yerde ·durdular ve ml
dafaay baıılandılar, Zira ka-
vayı külliye bu me•kidekl 
ormanlarda •e bir de kazıla• 
siperler:le ve yer alhada 

r • 
vücude getirilen mataralar· 
da idiler 

Harzemiler ayaklanaın to• 
zo ile ve düzensiz, karma• 
kanıık bir ıekilde b&cma 
geçtiler. Cebe, Ôkeday •• 
Çıgatay banlar bu yerin et• 
rafını sarmişlar, Cebe Kalp· 
gihta, Ökeday 11i ceaalltf 
Ç•gatay harzemi ordaıaau• 
arkasında olmak ve ce-,)lf 

· da muktedir kom adaalu• 
dan biri bulanmak ıartilJ ... 4. 
taraf tan Harzemilerla' 7hala 

• 
kişilik orduıuna dem ·r çea-
ber ara11na aldılar. Saalil .. ... 
yerler yarılmış, içiade• •İa• 
~ .. alar fışk1rmıı ıibi u,ı~. 
kalabalık bir;kiitleyi 16rlace , 
Harzemi kumandanlaiı itil• 

·" bütün puılayı ıaıırdılar, lr· 
... ~ 

tibat altiiıt oldu, her kıta " 
tabur kendi batına hareket~ 
baıladı. 

Harp biç durmakaızı• S.O, 
saat devam etti; yiae k•'!'!', 
1el gibi aktı, o havali iasaa 

" .,. 
kanından kıpkırmızı . H•J• 
boyandı, ah, veh, yaacbm, 
Allabım, ve tekbir ıulıal~
leri ıökleri tuttu, ovaları la· 
letti. 

Zavallı müılüman Tlrlder. 
ve bicare insanlar hiç m•r· 
bamet etmiyerek birbirleriaia 
girtlı klarına Hrıldılar, lt~SO 
.. at ıiddetli •avaı •••w~ 
yüzbin kiıiden ancak 20~30 
insan canını kurtarıp .. hre 
dönebildi. 

Bu kara haber Ôrıe•çte 
pek elim bir matem UJ••· 
dırdı, herkes bışı açık, J•la~ 
ayak camilere koıtular, da· 
alara başladılar. Miaarel • 
den gayet vanık mer1iyeler 

okandu. şehrin her k~i 
inim ioim ialedi, kaclaalar 
ve kızlar 11çlarıaı yolarak 
ıokaklara fırladılar.Gözwri11· 
den kanla yışlar akıttılar. 

Vali ve hükumet erklaı lu
ıa bir görüşmeden J ıoara 
mukavemete karar verdiler. 
ve kale kı pılarını •ımıalu 

kapattılar; bütün kia •e ••f
retlerile müdafaaya ha:ıırlıa· 
dılar, dişlerini rıcırdatarak, 
göılerinden ateı saçarak 
düşmanlarınln gelmesini bek• 
lediler. 

~if-t''··· Zarif ... Yeniliklerle süslenmiı aşk fHmit ı ı 
\\l "NCE KADJNI' . ı ı 2 inci proğram: Penny Siogleton'nun temsil ettiği 
~ ~~ r.. ~ .Dl : : Fraasııca Sözlü ı Dr. Fahri Işık 
~ ~ı ht1'~'-Lidaa Daraell gibi berkesin t•kdir ı tK p t (KOmBdl)tı ı ı M ı k t h ta•••• 
tı~: ~" aru •. tı!' tarafnıdaa yarataım~ıtır ; ı arım ve a ronum : .:w ılontke': e.;t.b:. ... 
ts.7 •ıakU Mık1 ve Memleket Jarnıla ~ : Matineler: K. duymaaıa 11 2,20 5.45 9 15 ı Rontken n Ele..:trllr teda•l•I 

.gda iLK MATiNEDE UCUZ FIAT ı : K. Patronum 1 4,25 7,50 ı 'tp•ht; ,..!"~·it:Vc:B. ~kak 

.. 
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~ksüzlere yar- Kadastromüfe. 
dım· edelim ttişini ziyaret 

_;..;.---o- -
Aakua ( a.a ) - Çocuk 

Eıirgeıne kurumundan ~ebliğ 
l edilmiıtir: 

Bayram do1ayııile kimsesiz 
çocukları" düşünmeli iıtiyen 
iyilik •ver vatandaıların 
yardımlaaıaı kabul içia Ço· 
cuk Esirgeme kurumu ıenel 
meıkuinde buıaıi bir Jiıte 
açdmııtar. il~ olar.k Anka· 
radan B. Şükrü Toygar 25 
lira vermiıtir. İzmir mebuıu 

ı B. Rahmi \Gök en, miden 
mlbeatliıi Vehbi Ergene,ma • 
liye vekileti düyunu umu· 
miye komiaeri Ali Riza Ren· 

•• daha muhtelif yardımlarda 
balaamaıl•rdır~ Genel mer
kez yardımları kabule devam 
etmektedir. • 

---o--
~ Kurtuluş va-
: puru nerede 
1 lıtaabul - Kııllayın Yu· 

• I 
} uaiatan halkına yardım mad· 

delerini ıötiren Kurtuluş 
••parandan henüz bir haber 
ahnmamııtır. Yarın veya ö-

, blr~a ?limanımıza dönmüş 
olacaiJ tabmi .. ediliyor. 

Yaaaaiıta'iala telrraf ınu· 
laaberatı ol~4•iı için "kar-

i talat,, taa bir haber alınma
' mıtbr. Ye f •mİ ancak kara 
ı ıalarımıza sıirdikten ıonra 
~ telsizhu ~ıletip bir haber ve· 

rebllecektir. 

1 

Yine Ku~tuluı •apurunun 
lkiaci parti yardım ef yHını 
llamilea •yın 28 inda limaaı
mııdan tekrar Pireye bare-

OJ 

ket etmesi mukarrerdir. 

--o--
'Hükumet Mos
ı kovadan 
ıı kadar uzaklaıtı 

Roma(a.a)Ofi ajansına gö
re Sovyetler h&kiımet mer· 
kezini Volga nehri üstündeki 

.dç Jim~n Samaraya naklet
miılerdir. Burası Moıkovadan 
\880 kilometre. uzaktır. 

--o'---
~ Yunanistana 
S Alman alayı 

geldi 
Londra, (a.a) - Londra-

---o--
ilminin takdirle anıldığıaı 

i ş ittiğim kadastro mnfettiıi 
8 . Refiıı Ernreni bizzat ra
hatsız etmek cesaretini göı· 
terdim. Boı vakti buluaamı· 
yan bu zatla bir Hat kadar 
ğörüıebilmek fıuatını elde 
edebildiğim vakit ma1aıının 
bışında tahdidine yeni baş
lanan Balçova köyli hakkın
da raporlar yazmakla meş· 
iuldü. Zeki balnş1arıadan 
ıormak istediğim ıaaJleri 
anladığı belliydi. Muntazam 
konuşmaaıyle bana kadastro 
itlerinin ehemmiyet Vf5 ba
ıarılarıaı anlattı. Genç mü
fettişin d&rliat ve çalışklnlığı 
yüziiniln hatlarından okunu
yordu. Balçovayı. gideceği..1 i 
ilive ederek; çanta11aıa içi
ne kliıd tomarJr~rıaı yerleı
tiriyor. Dimağının yanlış ya
pacağı iıiyle meşıul olda
iu anlaşılıyordu. Ba hali ba· 
na, ıeaç ve çalııkaa mlfet
titia vazifesini ae dereceye 
kadar benimaemiı ve 1evmiı 
olduiana ıahid oldu. 
Yanından ayrılırken o da 

çantaıı•ı eline aldı. Daire· 
nin mermer merdi•ealerinin 
ilk ba1amajında yollarımız 
ayrıldı. 

Kendi kea~J.me: Bu ıah
ıiyete daha y&ksek me•ld
ler temenni ettim. 

A. Y. 
--~--

Bayram nasıl 
kutlulanacak! 

Va•i Fuad Tuk1alın .(reis
liiinde toplanan komite, 
Cumhuriyet bayramı kutlama 
proaıramını hazırlamıştır. Bu 
aeneki programa göre bay
ram b6y6k ltezahüratla kut·. 
laaacakbr. Sabahleyin hüku
met konağında kutlama 
töreni yapılacak, sonra Cum· 
huriyet meydanında tören 
ve bir geçid reımi yapıla
caktır. Bütün okullar, mera• 
ıime iıtirak edeceklerdir. 
izci ve talebenia meraıime 
iştirak tarzı hakkında Maarif 
miidilrlüğünce hazırlanan ta
limat, bütün mekteplere teb
liğ ol1ınmuıtar. 

Gece fener alayları ıehri 
dol•ıacak ve bale) verile
cektir. 

--o--

(HlKIN illi) 

Sovuetıere Görı -
Moıkova (A.A ) - Burün 

öileyin neıredilea Sovyet 
tebliği: 

19 20 ilkteşrin gecesi kıta 
)arım bütüo cephe boyunce 
d61manla çarpıımağa devam 

. etmiılerdir. 
Mabaoebeler Po•auık ve 

Roslaved - Malo jo iıtikame-· 
tinde bilbHH şiddetli olmur 
tur. 

19 ilkteıriade çarpışmalar 
cephenin bütün istikametle· 
rinde devam eylemiıtir. Bil
ba1u anudane muherebeler 
Mejıi•k Koloyoroılaved iıti
kametiade cereyan etmiıtir. 
Faıi.t Alman kıtalarının tid· 
detli hücumları tardedilmiı-
tiz. 

t;et•l•rin larliyeti 

Alman eıirlerinİD ifadele· 
rine göre çeteler cephe 
battı ile iaıe ilıleri ara1ıada 
mlinakalAtı ciddi ıurette 
güçleştirmektedir. Poıu kur-· 
muı çeteler Almanları biitlin 
yollar 8zerinde beklemekte
dir. 

Son günlerde çeteler ben· 
zin nakliyatında 20 Hatlik 
bir tehire sebep olmuşlardır. 
Bunan netice.inde 11 tank 
beazinıiz kalmış ve Sovyet
ler tarafından tahrip edil· 
miştir. 

·--o---
Maloyorosle
ved nerede? 
Viıi, ( a.a) - Din gece 

Sovyet tebliğinde iımi reçen 
Maloyoroılued Moıkova • 
Kaloııa demiryolu &zerinde 
ve Moıkovanın 120 kilomet
re cenup batısındadır. (7000) 
n 6fuslu bir kaaa badır. 
24 birinciteşrin 1812 d•, 
Napolyon ordaıu Moıkovayı 
terk ettikten ıoura burada 
Ruı kuvvetleri tarafından 

karıılanmıı ve yapılan çar· 
pıımalar Franıız kuvvetleri-
nin daaıılmaıını çabuklaımıı
tı. Çekilen Napolyon ordusu 
Maloyoroıloveddeki çarpıı· 
malar üzerine, esa1en gidiı-
te tahrip edilmiı olan Smo· 
leaık ye lunu tutmak• mec
bar kalmııtır. 

Kalinin ve Orel 
Almanların 

elindedir 
--o,--

Berlia, ( a.a ) - Briyaa1k 
cenubunda çevirme keıim
lerinde Sovyet balnyelerinin 
temiılenme1i iti 18 llkteı· 
rinde sona ermiıtir. Çevril· 
mit olan Sovyet kuvt'etleri· 
nin baluyeleri düşmana kaah 
zayiat verdirilerek imha edil
miıtir. 5913 esir ahamıı, 9 
top ve bir çok zırhlı tank 
zaptedilmi,tir. Cenupta ıon 

cephedeki Bolıel'ik kuvvd· 
)eri kanlı zayiat verdirilerek 
dıiablmışbr. Pek çok mal
zeme, bini aıan esir ele 
reçirilmiştir. 

Berlin, (a.a) - D. N. B. 
ajanıındaa: • 

Cenupta 13 &acil Sovyet 
orduıuaan ıenel karmay ıu· 
bayları da e1irler ara11nda-
dır. 18 lıkteırin ve 18 19 
gecesi düıtırülen dBıman 
tayyarelerinia adedi 94 e 
çıkmııtır. 

Arada ıelon haberlere 
göre, bava muharebelerinde 
61, kartı koyma vaııtaları 
tarafından 28 tayy.,e dBıü· 
rillmlı, S tayyare de yerde 
tahrip edilmiıtir. 

- -
1 Gençler hekim 
· oluyorlar l lıtanbul - Üniveraitede 
ayın 31 iade tedriHta baı-
lanacaktır, Kayıt muamelesi 
devam etmektedir. Bilha11a 
tıp fakülteıiae yazı1anlarıa 

HJııı diğer fakültelere mü
racaat edenlerden çoktur. 
Doktor olmak iateyea genç
lerimizin yelliıau her yıl mun-
tazaman artmakta olduğu 
aıör&lmektedi · 

Bu sebeple ııbbiye veka
leti meccani talebe yurtları· 
nın say111nı ve kadroıuau 
geniıletmeğe karar vermiı
tir. 

--im:--

·r. ıı•• t2l lhıct aırım 

A!aki Yanan hlikümetiain 
aidatı malumata göre beı 
~iman alayı intizamı mnha· 
aza için ıimali Yunanistana 

Yae ve merci- --- • 
mek fiati Kahve yerıne 

Peronun 
Protestosu 

rlnderilmiıtir. 

ğ~çlandırma 
Belediyece lzmir ve Kar-

•rakad_a ağaçlandırma • için 
~r proıram h~zırlanmııtır. 
\llt&rparkta menim müna
betiyle hazırlıklar yapıl-

J•ldadır. 

lıtanbul - Bugün topla
nan Fiat mürakabe komiı
yonu, Tra bzoa yağının pe· 
rakende ıatıŞ kilo"UDUn 134 
kuruıtan 150 kuruıa ve kır
mızı mercimeğin kiloıunun 
da 29 kuruıı çıkarılm11ına 
karar vermiıtir. 

t Milli oiyan20 biletlerinizi 

nohut satmış 
Istanbul - Kura kahve 

Htan Sabri Hamdiye halis 
kahve diye 180 kuruıtan 
kavrulmuş nobud ıattıiın 
dan bir hafta hapıe ve bir 
h•fta dükkinıaın kapanma-
11aa mahküm olmuttur. 

Lima (a.a) - Peru hüku
meti, Nornçten satın aldığı 
18 tayyarenin bedellerini 
Norveçe yatırdığını ve Ame· 
rlka hükumeti de bundan 
haberdar edildiği halde, Ame· 
rikaaın bual11ı müHdere 
etmes~ni protesto eylemiıtfr. 
Amerika, henüz cevap ver· 
memiştir. • 

( Saıdıt ) Kl•••lnden alı•••·· Çorakkapı Poliı llerke•I 
~artı•• ille, 164 Haıa-. Talaıla OllılDER Telefo•ı , 


