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Miinakalit Vekilimiz Cev-
det Kerim locedayı evvelki 
alışım ıehrimiıe gelmiştir. 
Alıaacak istasycnursda kar
ıdanmıştlr. 

Geçeaki seylipta hHara 
uğrıyan Aziziye tüaeli ve 
civarınd•ki 8 kilometrelik 
demiryoluau gözden g~çir
miş ve memnuniyet beyan 
etmiştir. Bu sekiz kilomet
relik yeni hıt Cumhuriyet 
bayramından itibaren işlet
miye ıçılıcakhr. 

Vekil, dün Basmahane, Al· 
Hacık, Bornova, Mersinli 
iıtasyonlariyle Hılkıpınar
daki atölyede tedkikler yap· 
mışhr. 

Öğle yemeğini Denizli me · 
busu Doktor Behçet Uz ile 
birlikte hususi surette ve
rilen ziyafette buluamuşhu. 

Vekil Çamlıkta tenvir edil
miş olan büyük otelin, Dev · 
Jet Demiryolları memurları 

ve aileleri için bir istirahat 
yeri ittihaz edilmiştir. iz mir 
limanında yı pılacık ıslihı
taa Vekiletia programlan
mış •müıtakbt:l pıojesiade 
dahil olduğunu söylemiştir. 
Sayın Vekilin bugüa lzmir
den hareket edeceği zanne· 
dilmektedir. ----
50 Fransız n 
idamı teh· 

edildi 
Vi~ i (ı.a) - Vişi bükü

metiain dahiliye nazırı dün 
Parise hareket etmiştir. Mu· 
maileyb Amiral Darlanıo ri
yase:tinde toplanan kabine 
içtimaında hazır bulunmuş
tur. Bu içtimadan sonra neş
redilen resmi bir tebliğde 
bükümetin te~ebbüıü üzeri· 
ne Alman makamları diğer 
SO Fransızın idamlarının te
biriae muvafakat ettiklerini 
bildirmektedir. 

lngiltereye 
yeni yardım 
Vaşington, (a.a) - lngil

tereye dabı 5985 milyonluk 
yeni krediyi ayin mccliıi 13 
muhalif reye karıı 59 reyle 
kabul etmiıtir. 

:» bUl, 1't9fFlJal 

Amiri e Bae 

1 
SIRRI SANLI 

Senelik 1,5 Lira 
6 Avlık 4 ,, e S 

Mubarriri 

HALKIN-S~-ES-1-MATBAASlNDA BASILMIŞTIR SAYISI (lOO) PARA 

a 

Londra { a.a ) - Taymis 
guetesi, Sovyetlere yardım 
ctrafnıd Avam kam rasında 
yapılın münakaşaların ıoua 

ermesi dolayuiyle diyor ki: 
l - Hükii net bu husuıl 

ne balkın ve ae de parlamen· 
. tonun tenkitlerine maruz kal· 

mamıştır. 

2 - Y•pılan tenkitler olsa 
o]sa düımanımızı sinirlendi· 
re bilir. 

Deyli Meyi gazetesi diyor 
ki: Ruıyaya dalga halinde 
ıevkiyat yapılmııbr. Avrup~ 

kıuasına asker çıkarmak 
ayni zamanda Ruıyaya da 

yardım etmek gibi iki işi bir· 
den yapamayız:. 

---o--
Albay Knoks 

diyor ki: 

KNOKS 

_ Vaşin~gton, (u)-=- Ai:
''bayKnoks~düli~:bi;~ hit be: 
.i1ıinde;ezcümle · demiştir; ki:· 5 

U:uk şarkta biz J ponla-
rıa yayılm siyasetlerinden 

vaz geçeceklerini ümid edi::

yoruz, aksi t kdirde çarpış 

mıımızı sakınılmız bir şekle 
sokacaktır. 

Hitlere 1914 sen si i b -
tırlabyoruz. Bund n ders al
maları lazımdır. Şu demek 

ki Amerikan milleti korkak
lıkla ittih m edilemez. 

---- o---
Şark 

Cephesinde 
Londra (•.a) - Tas ajan

sının muhabiri cepheden 
gönderdiği telgraflara göre 

her taraft kar, J•ğmur ve 
çamurun motorize kuvvetle 

rin harek~baa mani olduğu -
u au kaydetmektedir. 

KE IVAZiYET 

Japonlar Rus budunu ~ 
takvige edigor 

Radyo gazetesinden: Al
mıa olerıa tekrar Moıkovay 
cenup cephesinden olan hü
cum! rı iki noktaya ke rşı

dır: 

1 - Rostof ıehrine; 
2 - K rim yarımadasına. 
Alm of arın bu iki cephe-

muvaff akiyetler temin ettik
lerini Ruslar da itiraf edi
yorlar. 

yeninin yerine cenup orda· 
ları bışkamaııdanlığına tayia 

edimiştir. Orta cepheye de 
general Zusuf tayin oluamuş• 
tur. 

Son haberlere göre Japon
for Mançokodaki SOObik ki
şilik kuvvetlerine daha 120 
bin kişi katmak suretile tak• 

viye etmişlerdir. Ruılarıa 

iıe buna karşı Sibiryadaki 
kuvvetleri 40 tümendir. Ba 
kuvvetten bir miktarı Al
man cephesine abnmııtar. 

Japonlar ise buna maai ol
mak istemektedirler. 

Rus haber verme bürosu 
Samırada yerl~şmiştir.Mare
şıal Timoçenko M reşıl Bud-
~'''~~~'''~ ~,~~~~~~'''~''''''~~'''~~ 

in önü 
Ankarada 
Ankara -: Seyabattan av· 

det eden Reisicümhur İımet 
laö ııü dün Aokaraya muts
sal t etmiıtir. 

--o---
Yağmur ve 

çamurdan ha
reket zorlaştı 

---o--
Loudra ( a. a ) - Royter 

ajınsıuın muhabiri yazıyor: 
Sertinden lsveç gazetele

rine çekilen telgraflara göre 

şiddetli yı ğmurların bütüo 
merkez cep besi boyunca as· 
keri bayatı zorlaıhrmasına 

n ğmen hava kuvvetlerinin 
kuvvetli müı.aheretine daya· 
naD Alman zırhlı tümenleri 

Mosko n~yı çevirmtk üzere 
üç istikametten mütemadi· 
yen hamle yapıyorlar. 

Yağmur Cf'pbe boyunca 
bataklıkları kapamakta mo · 
toıildetli ve bisikletli tabur
ların b reketioi zorla~hrmak
tadır. 

Askerler tekerlekleri de
rhı çamur saplaaaa mot o
sikletleri çekerek çıkarmak 
mecburiyeticde kalıyorlar, 

muhbirlere göre Alman ı · 
keri m bfilleri kat'i harekata 
vallar damadan evvel bekle
mektedirler. 

---o---
Almanlara Göre 
ALMAN TEBLİGI: 
Berlia, (a.a) - Dün gece 

Iagiliz tnyyueleri Almanya
uıo şim l sahillerine ve bil 
b ssı Hamburg ve Kiyel 
limanlarına hücum etmişler
dir. Sivil halk arasındaki 
telefat mühim değildir. Ha
s r da f zla • olm mııtar. Bir 
lagiliz tayyaresi diiş6rül

müştilr. 

ŞimBli Afrikada avcıları-

j mız üç lngiliz tayyaresi dü
ıürmüılerdir. 

ı F lih Rıfkı 
Atay 

Ulus refikimizin kadretK 
ve deierli başmuharriri bay 
Falih Rıfkı Atay da Mlna
kalit Ve~ ilimizle birlikte 
şehrimize gelmiıtir. Alia 
ve kıymettar mealek arka· 
dışımıza " hoı geJdialı~. 
deriz. 

- .. --
Vişi Fransası 
Cumhuriyeti 

reddetti 
-----

Paris (a.a) - Maten ıa
zetesinio Vişi hoıusi muha
birine göre bir konsey 11111 

tarafındın yeni devlet ıeldi 
olarak cümburiyetin aeçilmeai 
hakkındaki teklif yeni kaDa• 
nu esa1iyi hazırlamaia me· 
mur komiıyon tarafındaa 
ekse? iyetle reddedilmiıtir. 

--11111---
lngilizlere Garı 

Londra (ı.a) - lngiliı ba· 
va nezaretinin tebliği: 
Havanın fena olmasına rai· 

men Britanya hava kuvvet
lerine mensup kuvvetli bom
bardıman teıekkülleri din 
gec~ düşman limaalarına ve 
Almanyanın şimal batısınd•· 
ki deniz üslerine hücum et• 
miılerdir. Brest, Şaıburı, 
Löha.,, dokları da bombar
dıman edilmiştir. . 2 lngiliı 
tayyareıi dönmemiştir. 

Londra (a.ı) - lagiliz tay
yarelerinin sah • çarıamba 
gecesi Napoliye yaptıkları 
taarruz beı buçuk aaat ıiir• 
muştür. Bu hücum orta ıark 
barp bidiıelerinin en ebem· 
miyetlisi olmuştur. 

Bir çok ~noktalara iafillk 
ve y•nğın bombaları atılmıı
tır. 700 kilometre kara Oıe· 
rinde çıkın yangınların du· 
man 4 bin metreye kadar 
yükselmiıtir. Bır saat arka 
arkaya giden tayyareler her 

-Deoamı 4 anca ıaltilH.-



-- ---

1 (•i&.iJN ~SiSi) 

liih-... G;;Ç .. K~J Bayram şekeri 
f zın Hatası f fiatleri arasın· 
e::::::::-ıo -::::::::::) da çok fark 

---Şehir Haberleri-· HILllN SESi =~~ı 

Yaı:an: Natlire Seymen•ila ı 
- c 

Evlendiklerinin ilk ıeaesi· 
aia bir llkaabar gilnü. Ta
ltiat biitla yeniliklerini yere 

4 Hrmiı. Nevin yanan batını 
f JiDe peacereye dayamıı ses· 
ıfa daruzor. Kocasının gazet~ 
•kayaa sesini duymıyor. Göı· 
lerini b&yllterek karııda uıa· 
••• yeıil daia bakıyor. De
rin deria içiai çekiyor ara 
mra kekik kekuıunu bi11e• 
'.tecek zaaaediyor. Fakat bu 
llai keliik kokmıyor GeDç 
kadın dağları ne kadar çok 
1eviyor. Keadini Göztepe· 
iekt evinde zannediyor. 
~ılri glialeri ıiaema ıeridi 
ribi ,.çiyor gözlerinin 
••laden. Semih mabzaa bir 
ocak gil:il ona bakıyor, 
ıle•iaia gel diye sesleniyor 

1 ıaki• Onu ba d&ılincelerin. 
ııa Tarığıa ıeai çeliiyor. 
ı - NeYiaim neden dalgın
ıa yine, ne diiılaiiyoraun? 
arada hiç me.'at deiilıin 
ibi r•liyor bana. 
ı Genç kadın birdenbire 
lftılıyor. Göıladen iki 
ımla yaı 1arı tahtaların 
ferine Cliı&yor ve büyüyor. 
- Su Tank diyor ... 
tce. 

- Ajiıyor muıua Nevin? 
- Çok mea'udum Tank, 
ı Aadıtimden korkuyorum, 

a ,or. Geaç kadın ıoara 
lcaıınıa ıöğılne kumral 
1••• dayıyor orada kuru-

t ror göz yaıla11aı. Genç 
lit ~içik karııını mini 

ı ıi baııaı koJlarıaın ara-

varmış! 
....._-o---

lıtanbul - Şeker bayra· 
mı miinaaebetiyle ıebrimiı
delri akide, lokum ve ıe
kerleme gibi muhtelif nevi 
ıeker maddelerinin aatııları 
artmış bulunmaktadır. Bu ıı
ralmrda bazı ıekercllerin yük
ıek fiate ıabı yapmakta ol
dukları hakkında bazı ıiki
yetler yapılmııtır. Fiat mü· 
ra '.rabe bürosu kontrolörleri 
dün bu münaıebetle poliı 
ve zabıtai belediyenin de 
yardımiyle şehirde umumi 
bir taram• yapmışlardır. 

Muhtelif ıekerciler arasın
da fiat f.,kları görülmüı
tür. Bu husaata iyi kalite 
ve en Hgari fiatı takip eden 
bir ıekerciain aatııları eaaı 
tutulmuı ve diier aatıılarda 
ibtikir olup olmadığı ona 
göre tayin edilmiştir. 

-----o---
Trabzon yağı
na fiat kondu 

-----o---
lıtanbal - Fiyat Miiraka· 

be komisyonu Trabzon yağı· 
nın iıtibral mıatuıada da 
yiikıeldiini (Örerek ıehri· 
mizde Trabzon yağı fiyatını 

artırmıştır. Evvelce ba yağın 
fiyata toptaa 120, perakende 

132 kuruştu. Komiıyon ver
diği karara göre badema 

toptan 13215, perakende ise 
· 150 kuruştaa satılıcakt11. 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilliiiiiiiiiiiiiiiiiii....- Ç i f çi bekli 1 
Kızılay haftası Mebuslarımız çif~~t=:~:yei·:;;:0,. ~ 

açıldı Gidiyorlar vuıtu. Şimdide t•ba111 ~ 
Ayın yirmiıinde başhyın bmir mebuıa Kimil Dar• bum diye baiırıyor, la_. ptıf, 

Ve 26 11.d. bl't•cek olaD Kı- T b S yağan Y•imurları• 1' tl " ıan, unçeli me usu ami ti• 
ıılay bafta1ıaın açılma töre. Erkmea, Manisa mebusa tav topraktan uçar tal'_ 
ai araya bayramın girmesi Şakir Şener Aakarya gitw bumıuzluktan dolayı, ,tf 
h ••.. bı·yte du""n yapılmıttır. . 1 d' Ş h . . d k. dl sıaııaek imi ikinci yıjlll iMI " mıı er ır. e rımız e ı ğer lıc •kir .,,~ 

Hafta.in .onua. kadar b J • il A almak ıuretile ıeçı G 
me uı ar pazarteıı glln •· b ı 

K 1 · k d · e ecan geçiriyor. 1' 
ızı aya yenı aza ay ına karaya gidecekler ve Mecli- çiftriye2400 ton buid~•f 

devam oluuacıktar. · J t"" • d b y ııa açı ma orcnın e azır ğ'ıtılacak. Ziraat baak -__ .. __ 
Hapishane 
kaçaiı 

lzmir hapishanesinden ev· 
velce kaçmış ve tekrar ya· 
lralanmış olan Meninli İb
rahim oğlu Mehmet evvelki 
akıam duvarı aşuak kaç· 

mak iıtemit ise de yakalaa
mııtır. 

---o---
B 1 Hallt Ziga TOrk

kan ıehrimizda 
T • pu ve kadaatro umum 

müdürü B. Halit Ziya Türk· 
kan tetkikatta bulunmak 

üzere Ankaradan ıebrimize 
gelmiıtir. 

--o--
Berabere kaldılar 
· Bayramın ikinci günü ya

pılın maçlarda K. S. K. Al-
tayla birer rolle berabere 
kaldılar. 

NARIN 

buluaacaklardır. ııat temin edilecek, fa ~- ,J/I 
---o--

Sıhhat afişleri 
Sıhhat ve içtimai muave· 

net vekiteti tarafından halk 
ıağlıjuıı korumak üıere pro

pai'anda afiıleri hazırlanmak
tadır. 

Bu afişlerde uyuz, iıpirto
lu içkilerin sağlığa zararları 
ıark çıbanı, beden lerbiyeıi 
ve halk aağhiı, dit aağ'hj'I 
mevzuları gorülmektedir. 

Afiıler heryere daiıbla
caktır. 

--o----
Veda ziyafeti 

Belediye reiıi Dr. Behçet 
Uz Denizli mebuı1luiana inti

habı münHebetiyle 27 ilk 
teşrin pazartesi gllnü öğle· 

yin Kültürpark gaziaoıuada 
bir veda ziyafeti verecektir. 

-----
Valimiz geldi 

Valimiz B. Fuad TukHI 
bayramı geçirmek üzere git· 
tiği Edremit, Burhaniye ve 

zaman? Diye çiftçi bJıiı.w: 
ıormak ıuretile dertletif"_, 

Geçen senede tebud -
rildi, fakat çiftçinin tarl~~· 
değil mideaine yaradı .Ç ,;. 
artık ekim mevsiaıi ~ 
mişti. Binae .. aJeyb çiıttl' 
tohum isteriz diye b•t"' 
yor. 11' 

Hükümet bu kadar .'~çil 
kirhlilar y•pıp çiftçioı•• b'' 
o lradH mebzul toballl--_ 
zırladtktan ıoara b ~iJl.l 
teuiine memur olan tef,,.~ 
daha çabuk davı•• d' 
onun çok muhtaç ol• d" 
tohumu saniye fevt etlll' tı' 
ulaşhrmatı memleket• 
y6k bir hizmet olacaktı'' 

HAJlll SE.SI ::~ 
o•TORUI ıös!!' 
Şıkır hastallll 

~·· abyor, Neyinin dudik· 
~· yanıyor Ta11ğın dudak
JJiada. 

- Söyle Nevin ne iıti· 
11an? Sana her iıteğ'ini 

Marti gazi.;~~ Gazino ve içki 
Heı keseye elveriıli olan Lokantası 

Ayvahktan şehrimize avdet 
eylemiştir. 

10 Ton çivi 
geldi 

Şeker ba1talıjıoa d~ 
olanların kendilerini bit -~ 
huıuıat hakkında SJlı ~· 
koatrol etmeleri lill.- " 
Me1ela perhiz yapm~-
raimen idrarda ve bi1b it' 
kanda şeker miktarı •• ..ı· 
recededir? Banu sık ıık 

lrlbı yaratmak iıtiyorum. 
'ıiai damla damla kalbi
' alutmağa baıladığ'ım 
ıdeaberi yalatz 1enin için 
ıyan bir canlıyım diyor. 
••vin lilçtlk elile kocaaı-
,i •i11aı kapatıyor. 
r- Tank diyor. Sevgi öl-
11 tayin edilemiyen bir 
1 

oldafün• röre hanrimi
: birlltfrimiıi dıba çok 
ıliğidt boı yere munakaıa 
~Jelim. dugtia biliyorsun 

lvleadfiimizia tam ikinci 
ıl hayCli beni 111 lı:ar$ıki 

~trda atla gezdir. 
rık kacağına oturttuğu 

~ıının röıleride ıefkat ve 
-.i dohi eazarlarfüı ba. 

" '. 
kadın kocasını• 

ana ıımarık hir çocuk 
ıaralıyor. Onu enıeıin
'6piyor. 
Enaeden öpmek ayrı

l'deliletmiı Nevin. 
.•ç kadın kuraklıyor 

• 1 

Neden Tarık diyor. 
lurçınlııarak: Ben bi· 
cak 6l&mle ayraJaca
o lraclar emınimki. 

Asri Sinema karıııı Marti EN YÜKSEK ALATURKA 
gmzinosuaa mutlaka geliniz VE ALAFRANGA. MÜZiK lstaobut - Viliyet emrine 

10 ton çivi gelmiştir. Bunla
rın tevziine b•şlaamiıtir. 

uıııııııııııııııııııııııııııınıınnrııınımnımııınıııııııııımımın 
Cilt ve Zührevi Hastalıkları 

nefiı içki meşrubat ve mü . Birinci Kordonda en bü-
tenevvi mezeler tamamile yük bir zevk ve sanat ile 
ucuzdur. Mutlaka geliniz. süılencniş ve idaresini Say 

Şıbıp gibi muktedir bir elin 
taahhüt ettiği bu nezih ve 
yükıek gazino lzmirde büyük 

Nevin kocasının kucağın
dın atlıyor, genç adam 
atları hazırlatmak için •ı•
ğıya iniyor. 

Yarım saat sonra n~ıeli 
bir çift atlarına binmişler, 
dağa doğru gidiyorlar. Kuş
lar coşkun, onlar kuşlardan 
daha bahtiyar görünüyoı. 
Şimdi ikisi de satboş 

edıci bahar rüzgirını kana 
kana içiyoılar Şimdi. Giineı 
pembe eteklerini toplamağa 
hazırlanıyor artık. Ağaçların 
gölgeleri uzuyor. Rüzgar 
üıütüyer insanı. 

- Döaelim, Tarak ~ğer 
istenen. 

- Hı yır Nevin dağın en 
yüksek düzlüğüne çık•lım, 
güaeşin bahıını seyretmek 
istiyorum. Bo akıım grup 
ve aen bana bıtka türlü 
görünüyorsunuz. Bende aaa
detimdea korkuyorum timdi. 

(ArİrHı var) 

bir boıluğu doldurmuştur. 
Hararetle tavsiye t!deriz. 1 3 

M6teha11ısı 
DOKTOR 

Salih Sonad 
İkinci Beyler So. No. 79 

: T s· d Telefon: : ayyare ınemasın a 36-46: 
ı 22· 10-941 çarşamba günü matinelerden itibaren : 

· lBauram monasıbetile 2 muazzam filim birdeni 
f KIZIM DUYMASIN l 
: 2 inci proğram: Penny Siugleton'nua temsil ettiği ı 
ı Fransızca Sözlü ı 

!Karım ve Patronum (ID1Bdi)1 
: Matineler: K. daymuıa 11 2,20 5.4S 9 15 ı 
% K. Patronum 1 4,25 7,50 ı 

!i YENi memnun edecek her ge1111 i 
ı: İlk defa göreceğiniz bu Türkçe filmi yaratan büyük ı 
i ı artist VV ıllace Berri ı 

1 i Deniz Kahramanları YI i 
1

: FRED SCOTT İLK DEF 4 : 

f Y~LDIRIM KURŞUN i 
1 ı Seaaılar 9 - 11.30 - 2.30 - 5.38 - 8.30 da ı 

• 

kik etmeleri Uizımdır. J• 
• ikinci mühim aokta t• ~ 
yonlannın geae 11k ıık ~·~ 
troludur. Ba11 ıekeı ~ 
lıklarında ıiryan ta11i ~ 
yani taaaiyon çok art~ 
lunuyor. Ve bunun a• 111 
olarak ta kalb damar~':;, 
aaı bozukluğu netic• .. 
vaz~yetler ortaya çıkar. p 

Üçüncü mühim nokt• ol-'' 
ıeker hastahiına düçaf -,., 
ların perhiz yapa yapı ~· .,
düşmeleri meselesidir k• 1tll' 
da verem irazınıa bird•• 
bışlanmaaını mucip olu'k,ıli 

Hakikaten bir çok .. d,f 
hHtaların aibavet vere.O.-' 
öldükleri malômdar. M•• " 
.fib bütüa bunlara r•i'" ,ı-
bugön eaıulin ve usa~ 
reeiade yapalaa bir t• ıdoi' 
sayesinde eskide• o ~ 
kadar ıeker bastahi•• 
korkulmaktadır. I r-' 

Bir de bu ribi baata ~" 
•tlcutlarında çık•• ç~'dl" 
yara gibi ıeyler çok mil ~.
dir. Bu yaralar çok alç •' 
pıaır, buaa da ka•ır•;:.,, 
kadar giden •ahim Ari 
meydana retirir. 

-Soaa y.,. ........ 



• • cil:nhariyet t e şkil edilmiştir. 

us ve 
.. ~ d ı ur:um ••. 

Bu suretle cümlıuriyetlerın 
ıayııı oa altıya balii ol
maıtar . 

Sovyetler birliği niifaıa da 
23 milyoD artmıştır. Arazisi 
de 462700 kilometre artarak 
21.637.000 kilometre murab· 
baına balii olmuştnı. 

~o--
,.._ \Feyzi TOGA Y 

(Taniri Efklr) 

~ _..lellif ve miaek · 
laa,bia muhtemel 
lleıep ederken 

"la.• ol•• devletia 
~ ~ı:· ebemmiy~tle 
~ •lıtadır. Bunun 

I lıf oelrove, Harkof 
Iİbi Sovyetler 

\t lo11 en biiy&k mer
• ~ ~l.rıaa dıyınmıı 

.. la1111Juı d• ··
~ l~thnıh balnaan 

•lııt.a sonuna •• 
"""-

9
•rec:eti netice

lte1ne ederkea, 
• ~irlif i amami nl 
'~ ...... baori mem· 
~ d-tilmıı buf•Üa

•laemmlyet T•r· 

"· 
' ı,lrliii n&faıa 

l~ teıml ıon ma
._eıl 17 kına· 

~ 'apılan amumt 
~'İ•fa netıyiciae 
~ · htlklmeti tıra
.,.•dHea vesaiktir. 

&.~ .rere umum Sov· 
'~' lllfaıa 170 mil
~ laiıidir. 
~ Lt _Sovyetler birli

.,..ltel eıaıf Cim-
~ --. .. lrlrHdi. Baa
~ '- ltlıv ırkına me•

lııaa&erl Ukr•J••· 
'• R•ıya clmhu· 

~biter ikiıi lıllv 
•tiyle allkaaı ır· 

tlial •e bıriıti
'• Kafkaı cilm
• Baalarda• bl· 

la '• diieri Er-
'· 

''ta ~tl11bnriyet Tlrli: 
~ hııaa Aıerba7· 
~~t.D, T&rkmeniı

tt.11, Kırrııiıtan 
''dır. Ba cilm

-:_-..aı Sovyetler 
~li •e •lfaıuaaa 
~ de11 fazladır. 
~' • ~i Sovyetler 

1tabariyle mah-

~~--~ •rdea mliteıek
~, f Aaıerika mit• 
~tleri devleti de 

l1etlerdea mii· 
~t F •Irat oradaki 

~t llailliyet •• ırk 
' • 1 l. 1 '" mamııbr .• Qlt ..... t' 11••ia mllmey-

~-lıQriyetlerin bu-
' )et hiikllmetiain 
~ ' 6

•• çizilen ırki 
~~•tlırıdır. 
>tt "ti 111ııur nere
-._t•aiı ecliyor11 
~ laıuı ltir ciim · 
ltı~ 'dilmiıtir. Ba
't" •11111 İl• 940 
~ 1•da Sovyetler 

~tlt .._Pıda reniı
'l ~ olarak elde 
~-..... lıa11a bakarak 
hı~ ı,•tlere ili•• 

llt a1r1 birer 

Fakat ıaau da kaydedelim 
ki bu deiitiklik ıırf Sovyet 
ler birliiiDİD rarpteki had o· 
da ile alikadar olduiundan 
Avrap•dıki yerlerinin far· 
kında, Kafkaıyada, T&rkiı· 
tanda ve Sibiryada buluaan 
cilmbariyetleria ne arazisi, 
ne de alfuıu değifmemiı
tir .• 

Şiiyle ki Kazakiıtan c&m· 
laariydi1ain meuhaıı2 milyoa 
744,500 kilometre murabba
ıaa ve nüfuıu 6.100.000, Öı· 
bekiıtanıaki 378 bio üç yih 
~ilometre murabbaı ve n6 
fuıu 6 milyon üç yüz bio 
T&rkmeniıtaaınki 443.600 
kilometre murabbaı ye ni
faıa 1.200.000, Kırgıziıta
aınki 19,.700 kilometre ma· 
rabbaı ve nlif 111a 1 milyoa 
500 bia, T acikistanıaki 143 
bin kilometre mar•bbaı ve 
L iifaıa 1 mil1011 500 bin ve 
Azerbacanınki 8' bin kilo· 
metre mara bb11 ve a&faıu 
iç milyon 200 bin kiıidir. 

Ruıya Federal c&mbarİ· 
yeti allı izeriade f ederaıyon 
tarikiyle birleımiı ay11 bir 
milliyetler cami Hı balana· 
yor. Buaa dahil cümlluriyet · 
leria baıbcaJar1 Kasa•, Ta· 
tariıtaa, Kırım, Baıkardiı · 
taa, ÇuHtiıtaa, U yratiıtan, 
Daiiıtaadar. Bunların tla 
ıon ıiyHi değişikliklerden 
dolayı nlfaı ve arazi dura· 
mu değiımemiştir. 

Bunlardaa Kazın, Tatariı 
tan ciimhuriyetinin meaaha11 
67 bin kilometre murabbaı 
ve niifuıa 2.919.400; Bat· 
kirdiıtaaıaki t•O bia kilo
metre murabbaı ve allf111u 
3.144.700, ÇaHtiltanıaki 18 
bia kilometre murabbaı ve 
n&fma 1.077.000 ve Uyra· 
tiltanmki 93 bia kilometre 
murabbaa ve nOfuıa 161400 
kiıidir. 

Şimdiye kadar cerey•" 
eclea laarekit, bu cDmlauri
yetlerin hiç birinin arazi ve 
nüfaıuaa dokunmamııtar. 

Likia rarptaki ciimhuri· 
yetlerden ciimlesi, Ruıya 
Fedıral Cümburiycti müı

teaaa kimilcn Almanlar ve 
müttefikleri tarafından iıgal 
edilmiıtir. Ruıya Federal 
cllmliuriyeti de Tver, Moı· 
koYa ve Hmrkofun teıkil 
ettiği battan ıarbındaki bü· 
t&n araziıiai kaybetmiıtir. 

Almanlar Ye miUtef ilderi 
tarafından iıgal olunan Uk
raynaaın meaalıHı 556000 
kilometre murabbaı ve n&· 
faıu 40,300,000 kiıidir. Ak 
Raıyanıa mesahaaı 228 bin 
'00 kilometre murabbaı ve 
aüfaıu 10,600,000 kişidir. 

Karelyaaıa mesaha11 180 
bl• aoo kilemıtrı murabbaı 

vali 
ya 

("WM1üicJ 

Ankara
gitti ---lstaa.bal - Vali ve bele

diye reiıi Dr. LtHfi Kırdar 
viliyet ve belecliyeye aid 
muhtelif iıler etrafında ali· 
kadar mak•mlarla temHlar
da bulunmak üzere Ankara
J• ritmiıtir. 

----
Mercimek 

fiyatı 
lıta1abııl - Kırmızı mer

cimek fiyatı da iıtihsal mın
takaııada yilkaelmiıtir. Ban111l 
&zerine fiyat Murakabe Ko· 
miıyonu ıehrimizdede kır· 
mızı aaercimek fiyatını artar· 
mıştar. Yeni fiyat toptan 25 
kuruı 10 para, perakende 
29 kuruştur. 

ve nlfuıa 500 bin kiticlir .. 
Moldavyanıa mesahaıı 32 bin 
700 kiiometre m•rabltıı ve 
n6fuıu 2.900.000 kiıidir. 
Letoayanıa meıahHı 65 800 

kilometre fmurabbıı ve aü
fuıu 2 milyondur. Eıton
yanıa me1aha11 47 bia 500 
kilom~tre murabbaı ve n&· 
fuıu 1 100 000 kiıidir. Lit
vaayanın me11baıı 55 670 
kilometre murabbaı ve al· 
fosu 2 500 000 "itidir. 

Rusya Federal Cimlau
riyetiaia mesabaaı 16 374 000 
kilometre murabbaı ye n&· 

fuıu 108 800 900 kitidir. 
Bunun kaybettiği yerler en 

kalabalık eyaletleri olda
ğuaa göre yan nüfusu iıgıl 
altında kalmııtar. 

Yukarıdaıci mulltelif ra
kamla•ıa yeküıaa Sovyetler 
Birliiinin ıimdiye kadar 
kaybettiği arazi ve nüfaıo 
ifade eder. Iıte askerler bu 

rakamlara, aıker ve eılilu' 
kadar ehemmiyet vermekte
dirler. 

Muhtekirler 
muhtelif 
cezalara 

çarptırıldılar 
·---o-----

İstanbul - Kundura ibti· 
kir1 ıuçundaa Hliye 2 aci 
ceza mahkemesinde duru~
malan yapılmakta olan Bey· 
oğlunda Beyker mağazuı 

müdürii Salamon Serero ile 
mağazanın kundura dairesi 
ş~fi Dimitri Palamudis hak
larındaki dava din neticeye 
varmıştır. 

Mnnunlar aleyhindeki id
dia dört cinı kundurayı fiat 
mibak•be komisyonunun tes· 
bit ettiğ~ fiattan ylikstğe 
ntmak, bu ıuretle yüzde 
120 fibiı kir temin etmekti. 

Mahkeme duruıma sonun
da ıuçu delille,le Hbit gör
miit •e dilakli kararile her 
iki maznunu da 30 ar lira . 
ağır para cezasına mabküm 
ederek, Beyker mağazHınıa 
10 gün mtlddetle kapablma-
11na karar vermiıtir. 

§ Ispartalı bir tüccara ha· 
liı kahve diye kiloıu 180 
kuraıtıa nohud gönderen 
Sahri iıminde bir kuru kah· 
vecinin muhakemesi de ••· 
liye 2 nci cezada dün bit· 
Suçluya 1 hafta m&ddetle 
hapse, 50 lira ağır para 
cezasına mabküm eden mah· 
keme, 1 hafta m&ddetle 
dlkkinıaın kapablmHanı da 
karar altına almııtar. 

§ Büyükadada iıkembe 
çorb111nı belediyenin tasdik 
ettiği fiattan fazlaya aatan 
lokı1ltacı V aıilin de ayni 
mahkemede görülen duraı
maaı diin sona ererek, ıuç-
luoun 25 lira para cez111 
vermesine ve dükki1lının 1 
hafta müddetle aeddine ka
rar verilmiftir. 

§ Çay ihtikira yapan Ya
ıuva iımiade bir ıeyyar 

çaycı da dün 25 lira para 
cezasına mabkiım edilmiıtir. 

Bugon uarın ınallizce Almanca 
Relative - Nisbi 

, .. 
Müpteda who, which, tbat. whıt - ki o 
Muzafıil•yh whoae- ki onun 

Mefliliiileyb to wbom, to whicb, to wbat- ki ona 
Mefül6bih W.bom, Wich, tbat, what-ki onu 
(1) WHO her zaman 1ıh11 için kullanılır. 
Meseli-Tbe maa wbo came bere yesterday iı frcnch · 

man. 
(2) Whicb - Canııı iıimlerlerle hayvanlar için kulla

nılır. 

Meseli - Here iı the peocil which you loıt. 

t Elhamra SiNEMASI i 
ı (Leyli ile Mtc~uıı) u yaşıtan iki büyük artilt tarafından ı 
ı Oynamış Türkçe sözlü ve musikili : 

2S linci T eıria tMI 

•• c .................... .. 

fKahramanlarl 
i Kahramam 1 
i SOBUTA~ 1 
:-3•- Ya11•n:H. O. T. ! .......................... 
döadiiler ve ıebri taı İıtla
de taş bırakmıyarall ıaarabe
ye dönd&rdiiler, bH tarafaaa 
yıktılar, yaktılar. Bir dalaa 
insaalar barınamayacak tiir 
hale soktular. 

Etrafta ne kadar 11a'at 
erbabı vuıa bepıiai topla· 
dılar, çeluk ve çocaklarlle 
kendi ülkelerine iÖ•der· 
diler. Bunların ıayııı ylı 

bini buluyordu. 
Gengiz benda Semerkant• 

tan kalktı, Termiade •• 
oradan Belibe rirdi •• o 
ba•aliyi tamamile idarul 
allana aldı. 

Belib çok rüzel •e çok 
büy&k bir ıehirdi. Y alnaz b• 
memlekette bia :ikijli cami 
ve bin üçyüze 1akın hamam 
bulandaiunu söyler ek 111-
yükl&ğü hakkında bir fMr 
vermiı oluruz. Ceariz bura
lara girerken halktan lii~r 
fenalık ve mukavemet rlr· 
medi. Fakat ileride healı 
ele geçmemiı bulanan Sal· 
taa Mebmedin oğla Cellleil
dinle bir gün birleıirler dl1• 
hepıini tarumar etti. 
Hor11aa da Sobatayıa tertip 
ettiği plinla alandı, şebiia 

içiae tunel açılclı? 
Ceariz, Belihi yaliıp ~k

dıktaa ve ahalisini dağıtbk
tan sonia kamanClanlarındaa 
Tolay han maiyetine bir 
orda vererek Horasan lıe
rine göaderdi. Hora•• balla 
müdafaaya karar verdiler. 
T elay han Horaıaaı .. rdı, 
her gün vuraımalar de~• 
ediyordu. Kahramanca çat• 

pıım11ıaı bilen Hon111ıililar 
tam yedi ay maka•emet 
gösterebildiler. 

Sobutay, teftlt makndtyle 
o tarafa bir seyahat yapb, 
Tolay banla vaziyeti mliil· 
kere ettiler. Sobutayıa r•J 
ve tensibiyle yer bet metre 
kadar kazdırıldı ve banella 
iki kişi yanyaaa 11iabil&cek 
derecede bir t8nel yıpıhh, 
dördüncü ayın ıona•I• 
tünel bitti, teaadllfi oluiık 
bu tünel :Horasan ıelirlila 
içinde metruk bir arnya 
çıkıyordu. Bir gece ıababa 
kadar bu tünelden iki bin 
aıker, tebdili kıyafet ederek 
ıehrin içine girdi, her !liri 
bir yere dağılarak blltlla 
halkı velveleye verdiler, 
garp tarafındı l:ialaaan 1'a-
pıyı kuvvayı k&lliye ile hl· 
cum edileceğini illa ettiler. 

- D namı var -i Selahiddini Eyubi ve ı .. 
i B O Z A S L A N İ Dr. Fahri lşik 
ı Filoıint Takdim Eder :ı bnlr Memleket baıtaaeıl 

" S ı Rontken mlteba11ııı ı Maıiki: ustad adettin Kıynak.. Rontkea •e Elektrik teda~ 
ı Okuyanlar: Miiair Nurettin - M6zeyyen Seaar ... ı rapılır. lldael Ber.l•r Sokak 
-----------~--------------------------------~---~------~ nu. TILIFOM. 1H1 



• •• 
ıusküdar ra ve 

• 
1 

---o--
Ankara - Cümhuriyatio 

4 ı inci yaldöoiimü münasebe
f 'le burmd yapılacak büyük 
~çit resmine iıtirak edecek 
an viliyet izcilerinden iki 
ıfile dün trenle lstanbul ve 
•yıeri istikametlerinden bu· 
ya gel~iıler ve garda Arı· 
aradaki kız •e erkek izci
r tarafından kuıılanmıılar, . 
• ıônleriade Ankaralı arka
atlari ve bir bando muzik a 
~uğu halde gardan itibaren 

~ ırüyüşe geçen misafir izci· 
r Ulus meydanına gelerek 
tatllrk anıdı etrafında te
:lı&ratta buluomuılar ve 
~teakiben mi1afir kalacak
~ okullara gitmiılerdir. 

--=~--

, Piyasada 
Fırsat 

Gözetenler 
1 ---o·--
lıtanbul - Fiyat muraka-

I büroıuna müracaat eden 
ıı kimseler bayram müna

l >etiyle aldıkları kundura
' ı çlrilklüğünden ıikiyet 
~Jlmiıtir. Büro bu ayakka
~rın mağazalar tarafından 
ıri alınmasını temin etmiı 

I ı ıahipleriae paraları iade 
t Jlmiıtir. Fntura ile yapılan 

fltlarda ihtikir hidiseıi 

1ıbit edilmiı olduğundan 
- gibi mağazaların 1abip· 
' de . adliyeye verilmiıler-

r 18RIBrB kalay ve 
1 bakır ıazım 
Londıa ( a.a ) - [Noneç 

r lDııaar göre Alman makam 
ı herkese evlerinde bulu· 
1
11 kalay va bakır eıy&yı 
Hm etmelerini emretmiı 

11nlerce aile Asri 
~amada Doktorun 
n şaheser filmini 
~lirmeğe gidigor 
\fııırın en kudretli artist
;ain Mııırd ld en mükel
. ıaroalarındı yarattığı bu 
~-et mucizesioi görmek 

ı on binlerce aile kafile 
l•de Asri Sinema'ya akın 
yorlar. Sinema bu şıhe
filmi görmek için gelen

e dolmakta ve bütün 
k heyecanla yüksek bes-

~
rların musikiıiyle ıüs
İf bu muazzam ııhese
beyecanla ve ıevkle sey-
ektedir. 

• 

hapishanesin
den k ç nlar 

---o--
Bayram günlerinde Oıkü

dar h piab ueıinden hasta· 
neye götürülibken yolda jan
darmaluı aldatarak kaçmış 
Rizeli Recep de dışarı çık
mak için başgardiyandan 
izin almış bir daha dönme
miştir. Jandarmalar te9kif 
edilmiş başgardiyan da itten 
çektirilmiştir. ---
In2ılizlere 

•• gore 
--o--

-Baştaralı linci sahitede
yere 2 bin kiloluk bombalar 
atmıştır. 

Büyük basarat olmuştur. 
Binaların yanıp yılnldıiı gö
rülmüştlr. Bir pilot 30 kilo
metre uzaktan bombaların 

infiliklarını görmüıtür. Da· 
ha küçük bombalar bir garı 
yakmış ve binaları olduğu 
gibi çöktürmüştür. 

lngiliz tayyarelerine hiç 
iaabetler olmamıştır. Dönüıte 
bazı tayyareler Sicilya ve 
bilhHH Katania tayyare 
iataıyonlarını da bombalamış· 
lardır. 

-----
Palamut 
Bollandı 

----·--
lstanbul balıkçılar ıon iki 

güa zatfında 110 bin çift 
palamut tutmuşlardır. Son 
günlerde palamut bollın

maktadar. Fiyat 15·20 kuruş 
ar sıodadır. 

Dünyada eler Oluyor? 

SiNEMA YıLDıZLARININ 
RESiMLERiNDEN YAS
TJKLAR Y APJLIYOR 

Resimli yutıklar, Ameri .. 
kada günün modasıdır. Ame 
rikada yııpalan yastıklar üze
rinde k dıa, erkek, sine mı, 
tiyatro, spor, seyahat, siya
set yıldızt rıran resimleri bu· 
funm11ktlıidır. Amerikalı ka
dın ve erkekler, beğendikle-

ri yıldızların resimlerini ha
vi yastıkları seçiyorlar. 

Bu mod ile meşgul olan 
Amerikan gazetelera Carry 
Cooper ile Marlen Dibichin 
resimlerini taşıyen yHbkla
rıu diğerlerinden fazla satıl
dıklarını yazıyorlar. Adolf 
Mcnju ile Creta Garbonun 
reaimlerİDİ taşıy n yashkla
ra rağbet dahe azdır. Bir 
zamanlar Amerikahların göz
desi olan müteveffa Valın· 
tinonun reııımini havi yıutık
lara ise rağbet biç yektur. 

oıyan20 bilet1erinizi 

(HiLllN sisi 

DYO· 
Habeşistanda

ki bakiye 
. ---o---

Londra, (a.e.) - Habeş 
vatruıperver kuvvetleriyle tt· 
mas laalinde harekette bula· 
aan Britanya devriyeleri Ha .. 
beşistanda Gondarın 15 ki
lometre şimalinde bulunan 
Ambazzoda düşmanla tema
sa girişmişlerdir. 

Ba bölıedeki ltalyan gar
nizonu baki kalan tek gar
nizondur. Aylardanberi ta· 
mameo çevritmi~ bir halde 
olan garnizonun ekaeriıi yer
li olmak üıere 15000 kişi
deb mürekkep olduiu bildi
rilmektedir. Devriyelerimiz 
çok şiddetli bir mukavemet· 
le karıılaımıtlnrdır. Gendcr 
bölgesi aşiretlerinden birinin 
reiıi ile taraftarlat'ı, Habeş 
vatanperverlerine katılmışbr. 

Soa zamanlarda Gondar 
bölgesinde iki ltalyan tay
yaresi görülmüştür. _ .. __ 
Kurtuluş geldi 

ve gidiyor __ .. __ 
ldanbul - Kızılay namı

na Yunanistftna yeuilecek 
mmddeler ve giyecek € şya 
götürmüı olan Kurtuluş vm
puru limanımıza dönmüştür. 
Vıpuru Pirede kalabalık 

bir halk kütlui tt>zahüratla 
karşılamıştır. 

Kurfoluş vapuru bugün 
tekrar Pireye yardım için 
bir çok mevad götürmek 
üzere limanımızdan hareket 
edecektir. __ .. __ 
Yerli mallar 
pazarları 

Ankara(Anadolu)-Sümer 
baak umum müdürıüğü, 15 
ıehirde yeniden . Yarli mal
lar paz rı açmığa karar 
vcrmidir. 

iki tarafın müt.ı AtatürkÜll ,, 
hiş zayiatı ebediyet giioil 

---o---
Moskova (a.a) - Cephe

nin cenup batı kesiminde 
muhorebe gittikçe şiddetlen· 
diği bildirıliyor. Bu h l mu
kavemetin her gün d8ha zi
y~ de artmasından ve düşma
ıı ırı da muharebeye müt ma
diyen yeni kıtalıır sokmasın
dan ileri gelmektedir. Hiç 
f ıtruıx bir surette şiddetli 
müs1&demcler vukubulmakta 
ve bir çok yerler bir çok 
defalu alınıp verilmektedir. 
Telgrafta ıunlar ili ve edili
yor: 

iki tarafta müthiş zayiat 
vermektedi,. 

--m--
Fabrikalarda 

Emzik odaları 
Ankara- it kanununa iı

tinadeo hazırlanmakta olan 
yeci nizamname, f brikalar· 
da, tütün depolarında birer 
emzirme odası tesiıini mec· 
buri tutacaktır. Bu suretle 
kadın amelenin büyük bir 
ihtiyacı temia edllmiş ola
caktır. 

-----
Zirai kombinalar kur. 
sunun muvaff akigeti 

Ziraat Vekiletinden alınan 
haberlere göre, zirai kom
binalar kurumu son bir ıeae 
içinde 480 bic dckrır toprak 
sürmüş ve 35 milyon kilo 
maıhıul almışbr. 

---o---
Japon - Ameri
kan vaziyeti 
nazikleşti __ ... __ 

Tokyo (a.a) - Amerikan 
hükümetinin takındığı vazi
yetler dolayısile J pon·Ame· 
rikaıı müoHebetleri çok na
zik bir safhada buhıam k ta
dır. 

--o----
Ankua, - Milli ~·~: 

günümüz: olan Atatur tı--
ölümü yıl dönüm&ae r•;.c, 
yan teşrinisaniaia oD tı
pızartesi 'günü melDlekell' 
her tarafında y•pılacak obf 
ihtifallere ait prograıD ~ 
zırlanarak alikadarJar• t• 
liğ edilmiıtir. b" 

lbtifallere AtatürktiD • ,t 
diyete intikal ettiji "11 • 
dokuzu beş geçe bati•~ .. 
cak, o gün radyoda •J ri• 
haberlerinden başka ael 
yat yapılmayacaktır. __ .. ___ 

ıtaıuanıara Gö~ 
Roma (A.A) - dlf' 
Dün öğleden ıoar• 1' 

man tayyareleri Kat•~,. 
bir hücum yapmı~l•;_.., 
Maddi hasar ehemm•>'' 
dir. Zayiat olmamııtır.,,,.. 
Napoliye bir daha t• ,. 
etmiılerdir. 5 kiti yar~~ 
mıştır. Hasar ehemiyetlı 
ğildir. 

Tayyarelerimiz ye•~ 
maltaya taarruz etmiıl• fi 
Nikeya tayyare üılerio' ıf 
Lavalet limanı teıiıatıo• 
betler kaydedilmiştir. ., ,,,. 

T oprukta avcı tayyar• 1 
mi:ı bir düşman t~~1•:.r 
düşürmüşlerdir. lagıhS _.ti 

l . e· . 1"40...-yare erı ıngaıı ve . ıır 

bombardıman etmiılerd•~,d· 
sanca zıyiat olmamııtı': 111 

. ·ıd•'' di zarar ebemmıyetıı ,1• 
Biogazi ve 3 ü Hopıt• 

1
,. 

mak üzere S düşmaD t•1 
resi düşüıülmüştür. d•' 

Kurtaıma sandalları t•1' 
bizden bir kaç düşdl•01 ,ııl 
yarcciıinio y.nmıf ceıet e 
çıkarmışlard1r. ,-

Doğa Afrikaaınd~ ~:I•' 
gölü kesiminde ilerı lıt 11,. 
rımız: faaliyette bulıDOlof 
dır. ııat' 
Düşm n birlikleri ~o~,,d' 

tütmüştür. Diğer keııOI ııt'' 
kayd değer bir şey 1°~ 

ve Stil Eşya 
tın Alıyoruz 

Eski Türk gümüıleri, ayoalar, şamdan ve çay takımları, tatlı takımları eski hattatl~~: 
yazıları ve kitapları, sevahi kumaşlar, istofalar üç etekli entariler, iılemeli uçkur, Y'f fi• 
ve havlular, Saksonya ve muhtelif porselen parçıları, eski Kütahya çini pırÇ• ',p1 
beykoz parçalar, vazolar, hey- keller, kalemtraş, makta ve divitler, eski uılupta k•• t• 
koltuk, vitrin ve ıtil yemek odast takımları ve her nevi eıki güzel parçaları oluP S-1 
satmak istiyeuler, lütfea her güa saat dokuzdan on ikiye kadar hmirpalaıt• ~ 
Ziyaya müracaatları rica olunur.. .~ 

.:::::::::::::~~::::::::::~:::::::::::::::::::::::::::::~~1:-:'~w~W~ 

( Saadet ) Kl•••lnden lrnız.. Çor kkapı PoHı Merked 
ıuıun No, 64 Hııa; ıı 211 b•la Ol!llDER Te1efoa: 


