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~!E AÇIK 

~lbanya ne· 
ıleıı acele et· 
~ete mecbur? 

1En son ~~!'yet'so.i &alda .. ··, PiY ANGO ÇEKILD 
Teblıeı · ~ -. -. ~----

---c--- . 
'laıaa kavvetleıiaia, iki 

'-M t tarafta .atradıiJ •iır 
~' • ratmın biç dinlen· 
'9.'' mltıaddit Sovyet 

ı'. ._ ~•thae yaptıkları h&cum 
~ ZJikleı göıteriyor kl 

• '-'•tı 11 •tklaı barblyeıfai bu 
1 ~ ~ laareket etmeye mec· 
, t..: 1•11 ıa Bç ıebep var· 

l ..._ H lllt, •rbıa uıamaıı la· 
~~: ile Amerikayı iıtlb· 
~tını uttırmaia, hazır· 
~ ~" itmama bol bol va· 

2 1••dırmaktadır. 
~ ...... kıı reldikçe ve tid
~ )1 ltbrdıkça Almanların 
tltd~lllau halhıde ellerine 
~ leri tehirlerde uıun 
,, et barınmaları biç do 

3 °111aıyacaktır. 
'' Eıaıen ıerek Ame· 
~· l•rek logiliz reımi 
~ " So•yet Raıyaya 
~ ;'lr ber tllrlll yardım· 
~'iradaa dotraya A· 
~ .. _ '• leıllill meaf aat· 
~ ~1111Nıi• met.af hare· 
~·- aayıldrtıaı ltlr1af 
\ ~ •e bilha1ıa Loa· 
~ SoYyet·Almaa mi· 
~, l •aaılıpda bulua
~ laer ıamaa ele geç· 

fır .. tlar tellkld olun-
' ı&re', Moıkovaya 
ı. tlerial tı11lt etme· 

~I tiltere lçla bllyllk bir 
•• ll1aıl bata olacaf! 

L""" lltır 
l~ 1. • 
~ do~tı. ba sebepler-
l'ıaa '1 Almaa orduları 

•lr, 11efe1 almak içia 
,~t•lllerl hiç bir ı&a· 
~-•dıtındaa &n&m6z· 
~ laafta içinde en m8t· 

, \ ~- •e baılnnlarıaa de
~ ~ •ttlıferi ı&phuiıdir. 
.,.,,, ide l,g hafta içinde 

~-~'Jet boiaımaaınıa 
--~ '• •• ı&rtUll'emit 
'-l,ı:••a ıahit olacıiı· 

~kaktır. 
111RAI ~AN t 

~~i!deki 
ı!ltııniz 
"llrtga ııldl 
~..._ '--·-•ı--

'''-( a.a ) - Ro,ter: 
~, 1. lfraaiıta• bll1Bk 
~ it 11 llleyaada Ef-

1,:_aoıoıa Klhlldea 
laa ittir. 

~~koaıoloıa Roy· 
tlae beyanatta 

~ tlıaaiıtaaıa ba 
~f olclataaa Ye 

Q!'. tarafıadaD ı•· 
•dllea ılpet• 

hlfll1l••lftlr· 

Londra (radyo 8.15 Ona 
Gece Moıkovacia aear edile• 
ıo•yet teblljlnde Mubaral;e· 
leria bntnn ceplie boyunca 
devam ettiğini Cumarteai Ye 
pazar gllnlerinde cereyan 
eden baya muharebelerinde 
kaybolan 10 Sovyet tayya· 
reıiae mukabil 15 alman tay
yaresinin tıhrf p edildiğini, 

Sovyet l bava kuvvetlerinin 
Romanya'aıa Galatı ve Köı· 
tence ıehirleriain bombardı· 
maa edildiğini, Cumartlıi ve 
paıar gllaleri Almaa hava 
ve kara kuvvetleriaia Ode11 
ya karıı yaptıkları akınlar 
Sovyet bava ve kara kuvvet· 
leri tarafından pDıknrtnldBğ· 
iiall kayd edilmektedir. 

Almınyanıa Eıtonyaaın 
bir adasına a1ker ihraç te
ıebbnı&nüa akım bıraktın· 
larak bir deatroyer ile 4 
nakliye gemiıinin batmlmıt 
olduğu tebliide ayrıca ilive 
oluamaktad1r. 

-----~-

Polon yadaki 
Yahudiler nasıl ıa

zınıcıkler 
Berlla Oa.a~) - D. N. 8. 

ajaaıı bildiriyor: 
Almaayada olduğu aibi 

Poloyada da yahudileria ne· 
ıekilde ve tarıda ieıebile
ceklari hakkında bir emir
name aeıredilmfıtir. 

- Blraı petrol bulmak 
içia ne yapmalı? 

- E•iaiEde elektrlkiyok· 
ma. 

- Var. 
- Ôyleyıe petrolu e•inde 

elekblk teıiaatı b11l11amı1a• 
yatandaılan b11akmk tlaba 
ı,ı ltlr laareket olw. 

"Amerikan do- 25,000·.. Lıralık ikramiye 
nanması~ ateş mire _,i~~ .. het etti 
etmegv e f'lktyor Milli piyango, dnn fuar sa- S 

~ bıııada çekilmiı, keıide ka-
V ışiagtoa (a.a) - Tay· labalak hılk tarafındın alika. . 

miı gazetesi buaDak Q allı-
baııada bııhk olarak ıu ile takip olunmuıtur. , Kazı-
ibare vardır: aaa numaraları yazıyoruz. 

"Amerikan donaam•ıı ateı l06842 
25 bin lira kazanmışta. 

ehiıeğe çıkıyor" Gazete dOn 10000 lira kazanaalar: 
albay Knokı tarafından irat 324971, 154116 269654 
edllea nutukf.. tam•mlyle 
haklı mtıtallalar serdetmiı 
olduiunu ehemmıyetle kay· 
detmektedir. 

Nevyork Deyli Nevı ra· 
zeteıi de 40 kitidea ibaret 
bir aıkeri heyetin Çuakinge 
hareket etmiı bulundujur.ıu 
yazmakta ve yakındı harp 
iıtihHlibaı tayin etmek 
üzere Çinlilerin ve Sovyet· 
lerin iıtiraki ile bir içtima 
yapılacaiını haber vermek· 
tedir. 

--11111--
Iranın tarihi 
elmasları 
nerede 

Tahran (a.a) - Tahraa
daa Yerilen malOmata 16re, 
dliakll parlamento içtimaı•· 
da Maliye nazırı lraa tahtı· 
aın biiylik ~ıymeti haiz pır· 
lantalarla tarihi elmaıların 

nerede bulDnduğu hakkında 
ıorDlan ıuallere fU cevapları 
vermiıtir: 

Elma1lar maliye encllme
niaden 1eçilen komiıyoaua 
teabit ettiği cedveldeki rlbi 
aynea mubafaıa altıada bu
lunmaktadır. 

Meb'aılardan biri ıaz ala· 
rak demiıtirki: 

5000 Lira kazananlar: 
295880 204611, 294555 
238355 292233. 

Son dört rakkamı 6879 
olan biletler lkiıer bin lira; 

Son dört rakkamı 2001 
ve 7192 olın bilerler biaer 
lira; 

Son dört rakamı 1118, 

Milli Şef 
lıtanbul - San'at okulu

na Ve fliHI HD'atlar aka• 
llımetiDi ziyaret buyurdular. 

---o---
Saraçoğlu- iza
hat verecek __ .. __ 
Ankara - BugOn COmhu· 

riyet Halk partiıi meclis gu
rubunda Hariciye Vekilimiz 
Şilkr8 Saracoilunua beynel· 
milel vaziyet hakkıada iıı· 
bat vereceti zannediliyor. 

7945, 6138 olan biletler be 
ıer yilı lira. 

Son llç rakamı 643 ola 
biletler ylizer lira. 

Son ilç rakamı 634, 06$, 
603, 740 olan biletler elllıer 
lira kazıamıılardır. 

82 ile nihayet bulaabilet 
fer onar lir•, 2 ve 7 ile Dl· 
bayet bulan biletler de içer 
lira amorti kazanmıılardır. 

Dün 25 bia liralık ikramlJ• 
ain keıideaiade kilrrelerla 
kapaklarını açan dilim•J• 
Belediye Reisi Dr. Behçet 
Uz baımıı, bilihare bu •a
maralı biletin lzmirde ıatıl• 
dığı anlaıılmıştır. 

Un, ekmek 
tohumluk 
meseleleri -- -

Valimiz bay Fuad Takaal 
Urla ve Seydiköye giderek 
ekmek ve tohumluk meM• 
lelerini tetkik etmiıtir. V .. 
tedbirleil ittihaz eylemiftlr . ... ,. ,,.,._ 

Aldığımıı habere göre baa
dan ıoara da ihtiyaçlanu 
bildirecek köylere baid•J 
verilecektir. 

Htıklimete itimadımız tam· 
dır. Ancak parlamento aza· 
ları araıındaa ıeçllecek . bir 
bey' et bu elmaıları ne za· 
maa •görebileceğinin tayını 
aı maliye nazırı lütfen tayia 
buyursunlar. 

Tarihi kıymeti haiz diğer 
elmaslar• geliace tamirat do· 
layıatle mahfuı bulanduldan 
yerden 16 Afaıtoı 194lde 
çıkarılarak milli bankaya 
tevdi edilmişler ve halen bu 
bankada muhafaza altıada 
bulundurulmaktadır. 

Alman kuovetlerinin, Sovyet tankları ile çetin bir müca· 

----o---
Patnosta zel

zele oldu 
Airl (ı.a) - Dlla ıabah 

11at Bçte Pr~aoıda 3 ıoalye 
ıllrea ti ddetli bir zelzele 
kaydedilmlıtlr. 9 dllkklD •• 
2 •• J1kalmıı •• ba11 eyler 
baaara utramııtır. Klyler de 
30 kadar harap olmatfar. 
luaaca u,tat ,Ut•. 

Jeletlen ıonra sigara içmek için küçük bir iatirahatleri 

ALMANLAR 
Ne diyor 

Berlin. (a.a) - Leningrad 
etrafındaki muharebe bölge· 
ıinde Alman [hava kuvvet· 
lerl 14 eyUUJe diltmanın iı· 
tihlilm teaiıatına, sahra 
mevıileriae ve kara kuv•et-
1 eriae b&cum etmiılerdir. Ri
ıa k6rfeıl öaleriade iki ktl· 
ç&k vapar batırılmııhr, 

Berlia, (•.a) - Kuvvetli 
Alman tayyare teıekkDllerl 
14 eyl&lde Kırım berzahı 
herlDdeki dllıman iıtibklm
lara•a blcam etmlılerdlr. 
Topca me•ılleria• •• ıaları 

iıtihklmlar1na ığır haau 
verdirilmiıtir. Bir çok topu 
ve kırk arabanın tabrip edil· 
diii mDıabede edilmiıtlr.•Blr 
tayyare .meydaaıaa yapalaa 
bir hücumda (banıarlarcla .._ ... ""' .. , 
yıagınlar çıkarılmıı ve yer· 
de çok tayyare •tahrip edll· 
miıtir. iki düım•n tayyarui 
havalanmak istemiııe de •· 
tılan bombalıraa lnfillkıa• 
dan hava tazyikiyle derhal -'"'""'_. ... 
kapaklanarak parçalaamıı· 
lardır. Baıka pike tayyarel•· 
ri Diayeperin •manıabıacla IMl!Mf 
bulunan bir adada dlımaaıa 
bir ağır topçu . bataryaııaa 
hlcam etmlıtir. BatarJa 
••niltri ol 
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Alankovaga mukaddes 
nazarıuıı bakılmıua baş 
landı? Temoçin Ala -

kova neslinden 'ir 
Alankova bu öılerden ce· 

saret alarak bu işi bir gün 
kurultayda söyletti, "Ulu 
Tanrı ııhidimdlr. temiz bir 
kadın olduğumu bilir, eğer 
ben sevgili kul isem ize de 
o aura ı&ıterir, beni şüp· 
heden kurtarır, gece, gün· 
dllı buna dua ediyorum." 

Kurultay bir müddet sü· 
kiita vardı, biç bir kimse 
b11 kadından ıüphe edemi· 
7ordu: çilnk6 bütün hıy tı 
ı&ı &nnnde idi. En son her 
ıece ıki kumandan veya ve
ıir nöbet beklesin, ba nuru 
biz de görelim diye k rar 
Yerdiler. Hakikaten bir ge· 

' ce bu nuru gördüler. Bunu 
yalnız nöbet beklfyeııler de· 
iil, hariçten de pek çok ki· 
ıi ayaea g&rdiller ve o gün· 
den itibaren Al nkovay mu· 
bddea nazariyle bakmıy 
baıladılar. 
Alankovadan doğ n çocuğun 
adını Munak Budanc r koydu 

lar ye milke benıiyen bu ço· 
cuk hakan seçildi. işte Cen
ıiı han bu çocuğun neslin
dendir. 

Cenıiz banın b basının d 
bpkı Alankova hik yesinde· 
ki meleğe b nzediği görü
ltlr. Şu ~halde Cengiz ban 
T6rklerin ulu bakanlarıdır. 
Oaua hakkında Avrup t • 
riblerinia mübalegasına in n-

mamak lazımdır. Bir çok 
aıimklr ve Türke dilşman 
olan tarihçiler Cengiıi yani 
Timuçiai kan dökücü ve yır· 
tıcı bir canavar!! Gibi gös
terirler. Halbuki Cengiz çok 
ylksek ruhlu ve çok zeki 
Ye ıdil bir Türk ha nındar. 

Tarihçiler onı: 
[Cengiz bir b rikadır. Be· 

ıeriyet böyle bir y r dıbşa 

tahid olmamııtır. 12 inci asır 
ba vaziyeti ile t ribte bü-

Jllk bir imtiyaz ve şeref k • 
unmııtır.] Demiştir. 

Timoçine Cengiı: dınıo 
•erilmesi ıund dır: 

Bir gno, ç s bah devam 
etmek 'iiıere, beş r n li bir 
kaı Timuçinia doğduğu evin 
öaiinde bulun n dört kö e 
bir taıa konmuş ve "Çıcıgar, 
çıngır!" ötmüı, obanın bü· 
yllkleri ittifakla bu kuşun 
6t6ıü çocuğun adın işaret
tir manaıını ermişler ve 
Timuçin adını Ce gize çe· 
•İrmiılerdir. 

Cengiı, Sobut yı buıuruna 
çaiırdı ona: 

•Gel bakalım çocukluk 
ukad•ı•mn diye b itap etti. 

Teaıaçia, b•bHı öldükten 
... ra çok aakıatı çekmiştir. 

Yazan: H. O. T. Londr ( . ) - lngiliz da· iLK 10 DERSi IJI MUHAFAZA EOlllZ•" 
Beş kardeşin en büyilğü ol n biliye· ıi zırt ·flerbert Mwiion 
Temuçin o v kitlerde h nüz be~· ~ ~ :b~lh. r~ bu ~ış 
on üç y şında idi Mıh ile- logiltereyi yangınlardan ko-
de '7C kendinden üç beş yıı rum k için mllhim tedbirler 
küçük olan n iyi arkad şı alnı c ğını söylemiş; şiddetli 
ol n çok sevdiği Sobut ydı. b va bucumları ihtimalini la· 

Sobut yın Temuçinle uz - giliz milletine bildirmiş ve 
ta kr b lığını da ıöyler· demiıtir ki: 
ler T muçia her gün onunl _ Eğer Ruslar; Almanları 
buluşur. Onunla birlikte oy- m ğlüp debilirler e çok iyi 
nar, dıim o unl diişer bir şey olacaktır. Fakat Al-
kalkardı. Daha ltüçllk yaşta manlar, tutuaabilirlerse luı 
iken T muçin hep ker mevsimi b ılayınca mühim 
oyunl rı oynam yı ever ve hav kuvvatlerinrlngiltereyel 
Soi>ut yı da b şkum nd n gönderec ktlr. laglliz milleti 
seçerdi. işte t rifemizin kah· Hitler k rşı meydan oku· 
r m 01 bu zattır. maktadır. 

Sobutay büyüdilkçc hem lngilteredeki mOdafaa teı· 
gürbüzle iyor ve hem de ze· kil6ta dOnyanıa en büyllk ve 
ki ve irfaniyle herkesin dik· kemmelidir. 
k t n zarını ndi üzerine 
çekiyordu. 

Temuçin, 1202 senesinde 
Hao olmuştu. O v itler de 
49 y şlarınd idi. Daim kü
çllklOğündenb ri oyun ark • 
dışı olan Sobutayı y nına 
çağırttı, aralarınd şu mu· 
ha vere g çti: 

- Ey b nim eski doı· 
tum ve çocukluk ark d şun 
Sobutay, haui eninle dıb 

çocu ken asker oyunu oy
nar ve eni çocukl rın b şı 

y pardım. Şimdi de orduma 
gene eni başkum nd n ta-

yin ettim. Cebe ile birli te 
çalışı11ınız, o da senin gibi 

skerlikten iyi ani r. Genç· 
tir amm değeri yüks ktir. 11 

-Sonu var-

. Çi 
Fiatle ı 

---o---
Ticaret vekiletind n ali· 

kadarlara bildirildiğine göre 
çimento s t n . mağazalarda 
çimento ftatini gösteren lev
halar uıl cak ve mil teriler, 
bu ayede fiatleri kontrol 
edeceklerdir. 

50 kiloluk torbada ı tal n 
çimento! r (torb da dehil 
olm k üzer ) 14415 kuruşa, 
motorda le lim 137,5 kuruşa 
satılacaktır. 

Dökme çimentolar mığ • 
z da t ılim 129, motorda 
121,5 kuruştur. 

gi ga aıamıı 
Ahm t a ı ı F tma, Cu

m ov sı nahiyesinin Gölcük
ler höyünde Ali k rısı 50 
y şanda H ticeyi b şına ıo· 
p• ile vurm k ıuretile ağır· 
c yaralamıştır. Suçlu kadın 
tutulmuş ve Adliy ye veı il
miştir. 

Kıbrıs adasına 
ye i kuv etler 

-·--o-~ 

Lefkoş ( a.a.) - Kıbrıs 
d ına bllyllk takviy kıta· 

ları geldiği ifşa edilmiıtir. 
Tarihte Kıb 11 adasında bu 

kadar kuvvetli bir ğaraiıon 
bulunm dıği bildlrilmoktedlr. 

ıııııııııııııır.ııımınıııımmıııııııımııwınıuııımıımıııııuıur 

DUnyada eler Oluyor? 

em nkeş ka
afa 

pa a 
--o---

1593-1543 Ar ınnda yaıa· 
yan bu Osrpaoh veziri dör· 
dilacn Mur dın son zama
nınd ve Deli lbrahimin ilk 
Hltanat yılında radrıizem· 

lakta bulunmuıtur. Ok at· 
maktaki mehıretinden dola· 

yı kendisine Kemank•i li • 
kabı verilmiıtir. Kendisin· 
den ıonra gelen ve Viyanıyı 

kuıatmakla meıbur olan 
merıifonlu Kara Mu.tafa 
paşa ile karııtırılmamahdır. 

Kemalpaeıa Kara Mustafa 

paşa Arnavutluktan gelererek 
gençliğinda Yeniçeriliae gir-

di. Çc rbacı, kol ketbuduı, 
Sekbınbawı •e d5rdllacn 
Muradın R van (ErivaD) H· 

ferinde Yeniçeri ağası oldu. 

Ocağı haylazlardan temiz· 
lemesi sebebile, latanbula 

getirildi 1635 tersanede tid · 
det kullanarak muvaffakı· 
ycıtli neticeler elde e tti. Bığ 
d d ıeferinde Rıklbı llüma· 
yun k ymakamı oldu. Meh· 
med paşanın vurulması üze
rine 1638 de ı drazamhj'a 
g çirildi. 

Dördüncü Mur ddan ıonra 
yerine D li lbrahim p diıab 

olmuştu. ~emankeş Kar• 
k Mu t fa paş11 yüksek slciye 

li bir ı ttı. Devlet l:ıazine1iııı 
korumak iltiyordu. Bu da 
çıl21nca israfta bulunanların 
iıh:e ıclıtuH. Sacbıhuın 

1 iNCi DERS 
Gud morainı GllD aydı 
Gud ivniııg Hayırlı akıamlar 
Gud aayt Hayarh ıeceloı 
Gud bay Alla ısmarladık 
Tbenk yu (1) Teıeklr.Br ederilll 
Kam Jıir Buraya ıelhllı 
Giv mi BaDa veriniz 
Tel mii Bana söyleylals 
Rayt it Oaa yıııatı 
Rid it Onu oka1aaaı ı,11 
Send it l u mi Oau bana ıaadel 
Pey ıtenıia Dikkat edials 
Doat forret UnatmayıDU 
weyf ey momeııt (2) Biraz bekleylalı 
Hu ar yu? Siz klmsinlı? 
Hvat • iı·dlı? (3) Ba nedir? 
Hvat iı yar neym ? İsminiz nedir? 
Hvat] niyuı iı·der? Ne havadis var? 
Ay dont no Bilmiyorum ,J? 
Wer ar yu goin tu ? Nereye gidiyor•..- ,-1 
Wer du yu kam from? Nereden ıeHyor•" 
Hav ar yu? Naıılııaıı? 
Hav iı dl VVeder? (4) Hava na11ldır 1 
Wbat taym izit? Saat ~açtır 7 

1 Hav old ar yu? Kaç yaııadısıOI• 
Ar yu redi ? Hazır mısıaıı? 
Meyk bet Acele edialı 
Ay em veytin for ya Slıi beldlyoradl 1ııJI. 
it iz impoıibıl Ba mllmkOa d•» 
Du yu ıpik inılit laıllizce koaat111 

Ay endestend ey Utıl Blraı anlarılll 
Spik mor ıloivli pliz Lltfea daha 1afJ ~ 
(1) th harfleri eski alfabemfzla beılnci harfi t t 

Ost diılere teması ile telaffuz olaaur. , t 
(2) iki V ile yaıdıiımıı ve dabl ya deaeD bO ıJ ._ 

daklarıa büılllmesiyle teliffuı olaaar. v· ' 
(3) Bu öa&ne bir çiııi koydağamaz ba (d) j 

dille diılerin ara11aa alarak tollffaı edecetl•· i' j ~ t 
(4) Hırfı tarif olan eli eıkl Arapça alfab•~1, ;~ 

hırlı olan (dal) ıibl dilin tilt diılere temaıı ~I 
olunur. ~ 

Arpa, buğdau, mısır 
uuıaı ve çavdar 
bauannamıue tabı 
lstanbul villyeti hudatları 

· dahilindeki mulıtelif ellerde 
bulunan bazı bubub•t nevi· 
leri Ye bunlardan mamul an 
ıtokları hakkında bir fikir 
edinebilmek için bu madde
ler beyanameye tabi tutul· 
muıbır. Ellerinde y6ı kilo

dan yukarı arpa, bajday, 
mııır, yulaf ve ça•dar •• 
bunlardan yapılmıı un bula· 
nanlar bir hafta mUddet 

ıaıfında beyanname •erecek· 
lerdir. Beyanname vermeie 
yalnız bu mallarıa ıatııı ile 
meıaul olanlar deiil, ellerin· 
de ba maddelerdeabulanaa 
blltlln hakiki Ye hakmt ıa
luılar tibidjr. Beyaaaameler 
villyet dahilinde Ylllyete.ye 
kazalarda mahallin •• bll
yllk mllkiya memarlarana 
verilecektir. 

Deli lbraltim• fitnelediler. 
Cinci hoca da bu fitneyi 

k6r0kledi. Kemankeı P•ıa 
boiduralarak lıtaabalda 

parmakkapıda kendi yaptır· 
dıjı modHHDID ya•••• ,a. 
mildi. 

Borno~• ~ 
okolS:/ ~ 

Borno•ada boJd~ • 
ca ortaokal 111ecl ~ ttt~ 
riode bir ıab• :, ..1 ' 
edilen orta ok0 ıs~~ \ 
halde idareıi · b~,ı 
pılan teıebbll ~ ~ 
•eklletinc• ~ 'J ~ 
ve Bora ofa 0 ~ ,_'J ' 
mllatakil ol111••1 ; 
rllmlıtitr. 811 ~it· ~ 
vlllyet• ~ 

Namus 
Düşaıs~ 
fotonbal - 1J1 ~ 

mil arkasıad• -~. 
çllk bir kıı• ı:; ~ 
baıtalak aıılı1 # \ 
•••• mahkO':. d ~ ~ .......... ~ ,ıv ,· 
lzmir 1 f 
kerlik 
sinden: ..,iı 

Yerli fe ~ıw;,. 
clogumlo -:.9'1 _J 
erlerin 11 ~ ff'M 
1101 ... t 9d• 
ilk ıab"1' 
ili• ol•~~ .. ...... 
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-28- Yazan: HALiL ZEKi OSMA tamım gol 1 
ı.,~cLrurı bu ıöıleri mese· 
l laalletmiıtl. 

ç, ~•le muvıffak olmuıtu. 
,-.: 1 ona n11lhıt edecek 
~:l•nrıdın u11ktı. Pıenı 
~ 111 bir hıtde tıtkın bir 

•;;n;ıı0tülpmaz1 
...._~lıto7 rolllnde mutaffak 
-~•da11 ıoD derecede 

.... du. 
~ ç,,, Yazdıiı bir mektup· 
,., ''11•dıiı oyunu izıh edi· 
~ Çıre•içia en bOyiUc 
'hı! U bu çirkin kadından 
\u4:•aaak olduianu da 
il l1ordu. 

"l •treıi tarafından da ibı· 
-., 'd 'irıyan fakat feliketin 
~· ve na11l geldiğiai 
"' Y•a Çareviç Ruıyeya 
t't llleJE için kat'ı kararını 
'itti. 
~ lı•rarıaı hem Roman· 
~·hem Tolıtoya bil
~ fakat iki 111t koı· 

l . 
~' Ruı1adakl malikl· 
,~ Çeldlere.k mllnıe•I ya· 

~ "· 
~l' Of roıinden ayrılma· 
't 
'-tletoy çara yaıdıtı bir 
' ~ Preaıin bu ıırtları· 
~ bıaıe 1aya11 olmadıtıaı 
~ .. , ... 'lele beraber beıladı· 
'tl, ~ ••ticelendirebilmek 
~--- '••içe tif ahi vaitt• 
\ 'tltttun bildirdi. Çana 
'"'-

11
•11a bu k&yın luıiyle 

~ ••iae mllsaade ede· 
~ ~ cl•ir •aitte balaama· 
.. : •al1e ett. Ve dedi 

.. ~,!'•llıin Rusyayı ıizden 
'~il lıakaretten değil 
'' bıa alçak kadına olaa 
~'11illndea ve onunla 
~'le emelinden ileri 
~,_41ct, olduiuau anladım. 
' ~ ... ki her f9Jİ ona 
~ taııa •rıaıu kuv•etiyle 
~ •ttirecetiz. Bununla 
~ .. barbı kııanan pa· 
~ ~ dltbı meaeline tevfi· 
'- ~ P•ra kuvvetlle ka • 

~~·p;;:raburıa 
~ ·~e~!~ 111 

Çareviç 
'\~' bir mektup yızdı 

: lble ıunlart da illve 
\~ 

lllerhametle clolu 
itiaaaclea emriaiıe 

~, t..ltaaarak buı&Dler· 
1:~"'1• hareket ecli· 
~ ıi>aclerdiilnis 

't ... '-fakat edecek· 

"' l:.kaaıaıdaD evvel Ça· 
-._. to1daa yeal bir 

--. ••du. Bu da Rm· ... tct.. ., .. ı ••t· 

resiyle niliib olıbilmeslae 
mliı adı edilmesi idi. Bu 
bapta bir cevap alabllmok 
veaileaiyle hareketin\ tehire 
uğrıtayordu. 

Hıztrlak yapıldı. 811 ker· 
re de Baride Seia Nikolas 
kilisesinde bir ibadet veıi· 
inini ortaya koydu. Tolıtoy 
ve Romaaçefle beraber bu 
ibadeti yaptı. 
Romı, FJorans ve V~ne· 

dikteki ıiyıret yerlerini gez· 
di. Tolatoy prenıin Avuıtur· 
ya imparatoru ile görllıme· 
ıiae meydan vermemek için 
Viyanadan gece geçmeğı kı
rarlaıtırdı. 

Preaıin gideceğini haber 
alan Avusturya imp ratoru 
albncı Şarl hayli şiddetle11: 
miı ve Burua valiıi kolor· 
duya, preuai geçerken ken· 
diıini görmesioi ve baş başa 
konuıarak hakikaten kendi 
arıaıuyle mi Ruı)aya gitti· 
ğini öirenmeıinı, ıayet git · 
mek mecburiyetinde kıldıy· 
ıa cebren ahkoym11ını em· 
retmiıti. 

- De am ver -

--o--
Hükumetimizle yabanocı 

devletler arasında mDaakit 
mukavelename bllkümlcrinc 
göre milteakiben tebliğ edil· 
miı olan, ikıt taraf teb a· 
sındao birinin diğer t raf 
arazisinde şahsi hürriyeti 
bağlayıcJ bir cezava mabkfı· 
miyeti mutazammın hüküm 
huliı larıaıa adli sicil tın-
6mine es ı olacak ıurette 
ıuçlul ran doğduğu yeıi, ıy 
ve gDnU taarih edilmek ıu· 
retiyle doğum tarihinı, ana 
ve babasının ad ve soy ad
larını ihtiva etmesi icap et· 
tiği alakadar hilkümetler 
tarafından vuk bulan miira· 
cattladan anlaşılmıştır. 

Adliye vekaletinden müd
deiumumiliğe gelen t mimde 
ıuçluların kolayca buluaabil
meaini ve fuzuli muhaber ye 
meydan verilmemesini temi· 
nen gerek memleket dahi
linde muhatabına tebliği ik· 
tiza eden ve gerekse mah· 
kumun m enıup olduğu hü
k lmetlere gönderilecek olan 
bu kabil hükllm,hüliHlarana, 

~~====-~' a::::ıı:':ll;&=t~=~-- alika darları o aüfuı tezkereıi 

·Çuval meselesi 
1 lıtanbul - Fiat mürakabe 

1 

komiıyonu dün mınataka ti· 
ret mlldQrlGğünde yapmıı 

olduğa fevkade toplantıda 
uıun bir mllddettenberi de· 
yam eden bir çuval 1atııı ih 
tilifı tlıeerinde meşgul ol 
muıtur. Toprak mahsulleri 
ofiıiain mübayaa etmiı oldu· 
iu çuvallara komisyon, ma· 
liyet ilıe yDıde 15 kir had· 
di tayin etmiıtir. Toprak 
Mahsulleri Ofiıi çuvalları 
te1eUOm etmiı, fakat istenen 
fiat ara itiraz ettiği için ara· 
daki ihtilif komisyona ak
miıtlr. Dünkll toplantıda çu
Yal tacirleri diole·nmiş ve 
Toprak Mıhıulleri Ofiıinin 
iddialan dinlenmek Ozere bu 
mueleain bir batkı toplan· 

tıda tekrar mevıuubaltı edil
mesine karar •eriJmiıtir. 

--o---
Amerikanın 
yardımı 
Vaıiaıton (a.a)- Amrika 

kııılbıçı tarafından teıkil 
edilen bir heyet ya
kında Rusyaya göadrrilecek· 
tir. Heyete 1914 te Ruıyıya 
gitmlı olan heyetin reiıi 
Miıter Ailen riyaaet edecek· 
tir. 

Heyet, Raıyanın en mlbim 
ihtiyaçlarını tetkik edecek 
•• ilk partide Ruıyaya mli· 
him ihtiyaçlarını tetkım ede· 
cık •• ilk partlda Ruıyaya 
mtlhlm miktarda illç iöad•· 
recektlr. 

veya pasaportunda bulunan 
bütün mulğm tın yazılması, 
bundan baıka, yukaradaki 
malUmatan da hükOm hllli· 
Hlarana kaydi hususuna iti· 
na edilmesi bildirilmiıtir. 

--o..-.--
Orta oknuı mOdürlorını 

toplantısı 
-o-

l!tanbul· Şehrimizdeki or· 
ta okul mildürleri dlln öğle· 
den rsonra Maarif Mild6rü 
Tevfik Kutan reiıliğinde bir 
toplanh yapmıılardar. 

Toplanhda Eylül devres; 
imtibanlau neticelerine aid 
bazı görüımelerde bulunul· 
muı ve öğretmen kadroları 

tesbit edilmiıtir. Ôallmüıde· 
ki hafta lise müdürleri de 
bir toplıob yapacaklardır. 

Müstamel rad
yo alıyoruz 

Bozuk • aağlim, Mnhürlü 
torba içinde de olıa 

Tamir. lılihat telidil mon· 
taj itleri 

Fiyat ıekli açık adres 
tafailitlı mektupla 

lzmir Poat Reıtant 
ZES tüccarı yııınıı 

IBA 
IBA tahta karalarını yok eder 
IBA madeni eıyıyı parlıtır 
IBA lekeyi çıkarır. 

Pavyoaumaz lı Banlruı 
pav1onunun yanında (30) 
numaralı pavyondur. Pera• 
keacle de 11tıı yapılır. 

B. M. Meclisind 
Ankara - Türkiye • Atmıaya arasnıda Ticari mukaYe 

lelere ait meselelerle, Tilrkiye • lsviçre arası12daki Ticare 
ve tediye anlaşm ııoın iki ay temdidine, Türkiye Macariı 
tau ticaret muahedesinin ve merbutlarıaın t•ıdikine al 
.kınun layihaları müzakere edilmiıtir. 

§ Üıkiidar • Kadıköy tramvaylarının Istınbul belediyeala 
devri kabul edilmiştir. 

Mecliı Çaroamba günü toplanıcaktar. 

riiiiiiiiıiiıfel ! Mi li korunın 
•~ ~~~ kanununa a 

Hırsızl kırı [hareket 
B11mahıae fit ıyoııundı 

Oım n kızı ikbal öz 1 ve 
Razim ıu işleri fen memu· 
ru Mecit oğlu süleyman ye· 
miş ile Sait oğJu Hilmi sil 
in el çıntasını suçlu kar.im 
tarafından çalanmıı ve ıuç 
Ostü yakalandığı sırada diğ· 
er suçlu ikbalde mağdur Sü-
leymanıa bavulunu çalarak 
gitmekte iken yakalanmıştır. 

-- -~ 

Bıçak taşımak 
Anafart Jar caddesinde 

Bayram oglu Mehmet gül· 
tekinin üzerinde bir bıçak 
bulduğundan yakalanmıştır. 

§ lkiçeşmelikte Mehmet 
met oğlu Ahmet deniz üze
rinde bıçak bulunduğundan 
yakalanmııtır. · 

§ lkiçeımelikte Haaan oğ· 
lu mehmet Öz•ul bıçak taşı· 
dı&"ıadan yak•laamııtar. 

---o--

--o--
Keçlcilerde Bohor oğl 

isr il Dumıayaı licivet tı 
tenin metresi 140 satma 
icıp \;derken Ahmet oil 
Şemsi keıovayıl90kı.karuı 
tan 11ttığından yakalınmıı 
tır. -----

Isırmış! 
Kıhramıalarda Ömer kı 

Fetab karısı Hatuş Fetta 
kızıları Zekiye ve Hamdiy 
Hasan kızı Naciye ile ıra 
larıoda çıkan ağız müaaka 
ıasının onunda ıuçlu Hım 
diye tarafından dişle kola•· 
dan ısırmak suretiyle yara 
ladığından yakalanmııtar. ---Dövmek 

Çorakkıpıdı Ahmet · oğl 
Muıtaf • yüzerek halil oil11 
Kerime aralaraadan çıkaa 
ağız mGnakaşası sonaacl 
Muıtayıdöv düğiinden 

Yaralamak ika lanmıştır. 

Halkapınarda Emin oğlu 
hak varolsunlar Osman oğ· 
lu Mehmet Akıerle araların· 
da çıkan İığız manakaşası 
ıonunda fenerle yüzünden 
yaraladığından yakalanmış· 
tır. 

Yarinki nus· 
hamızda 

lkiçeımelik 742 aci ıo-•:~~• 
ıakinlerinin petrol tevzii ba 
kındaki mektupları yar1•k 
nuıhamızda neıredilecektir. 

Rot başkumandanının tabii mottefikları 
ve imdat kolları 

----111111111111----

Napolyon harbı kazanmak kanaatinde idi. 
maahedeaiae tevfJkaa ona Avusturya, Prilıya, ispanya, Na 
poli yardım edeceklerdi. . 

Nıpolyon bu müttefiklerine güvenirken Rus Çara Alık 
11ndr Kime gllveniyordu? 

Ras baıkamandanı da bana mukabil ıuaları ıöylemiıtl: 
- Nıpolyonun müttefikleri ııibi bizimde üç müttefiklmi 

var. 
Çar hayretle ıordu: 
- Kimler? 
- Mı11fe, vakıt, kül. 

Sonra na oldu ? 
Moıkovanın iıtiliıındamı sonra Çar AlekHndr baıkumaa 

dana ıordu: · 
- Daha ric'at edecekmiyiz. 
- Hayır haımetmeap, buraya kadar. 
- Şimdi ne yapacağız. 
- İmdat kollarımızın faaliyetini bekliyeceğiz. 
- Ba kollar hangi kollardır? 
- Soğuk, boıluk • açlık! 
Bu mOhim •• tarihi tofrlkım1zı pazartesi iOnB 

yoruz . 
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~Şehir Haberle YO • TELG AF HABERLE 
San' at ve mes- Uğurlu ellerin N 

1 
l 

tek ~~~)eri him~ti or:eçhifa~~ ı-, 
1 

Moskova 
Konferansı 

Leningrad~' 
Hayat 

Eıe havzasında yeniden 
ıaa'at ve meslek mekt pi ri 
açılmaıı kararı ştırıldığırn 
öire11iyoruz. Bunun için Oç 
ııaede ıarfedilm k Dzere 22 
milyoo lira tabıiı edilmil· 
mittir. 

Bu okallard a on beşi 
ukek ıaa'at, beşi ticarot 
liıHI, on ikiıi ticaret okulu, 
23 kız euıtlt6aü, 43 akşam 
okul, 30 k&y marangozluğu
ve elllı kadın kursu olacak· 
br. 

Aakarada bir yllkıek tek· 
allı, lıtanbulda y6kıek mü· 
beıadlı okulu açıl caktır. 

--o--
lzmirde ekmek 

meselesi 
hmiria bazı yerlerinde, 

Karataı. Kemeraltı ve BH· 
mabaae taraflarındaki fırın· 
lana her zaman ekmek bu
lunmamakta lıa de bu hal 
fuar m&naıebetile Izmire 
çok mısafir gelmeıindea 
ileri gelmlıtir. 

Bu fırınlara daha fazla 
u •erilmesi düş&alllmekte· 
dlr. __ .. __ 
Üzüm fiatleri 

yükseliyor 
Din bor1ada ib&m ve in

cir ıabşlarıj hararetli ol· 
maıtur. 

3748 çuval Ozüm1 satıl-
mııbr. 7 numara Ozüm 34 
karuıtaa, 8 numara 37 ku· 
raıtaa, 9 numara 41,S ku-
nııtaa, 10 numara 45 ku· 
raıtan fiyat bulmuıtur. 

incir 1&tı11 yekünu 3422 
çuwaldır. 

Fiyatlar 11 .. 26 k~ruı ara· 
ııada geçmittir. --o--

Fu1rda piyango çekilirk a 
Beledly Reisimiz doktor 

B hç t Uz bir sevki t bli il 
kürrenin düğmesi b11mış 
uğurlu elile birinci ikramiye 
yi lımire kaıaadarmııtır. 
Garibi şu ki ıehri· 
miıdo bulunan bolu mebusu 
Ulus g zeteıi ba muhıuriri 
Falih Rıfkı Atayd d ba 
evvd bir düğmeye b ımış 
ve o bin Ur lık bir ikr mi· 
ye lzmirc dütmDştlir. Bina· 

nal yh uğurlu ellerin lıle· 
ri de uğurla olur. 

---o---
Fuarın büyük 

ziyaretçisi 
Müttefikimiz lngilterenin 

Ankara b6y6k elçisi Sir Ku· 
achbul refika11 ve kızı ile 
beraber dün akıam gelmiı· 
lerdir. lıtasyonda vali, bele
piye ıeiıi, lzmlr lngiliz ge· 
neral koaıoloıu tarafından 
karşılanmıılardır. Sefir ce· 
aapları fuarı görecek ve 
Selçuk harabelerini ziyaret 
edecektir. 

Fufl!rı gezmek üzere Ya· 
nan ıefiri de gclmiıtir. .... --o--... •• 
Olüm cezası 

verildi 
Me~emeain Helvacı köyün· 

de Arifi tabanca ile taam· , 
müden öldilrmekle ıuçlu ay· 
ni köy halkından Hüseyinin 
muhakemesi dün ıehrimiz 
ağırceza mahkemeıinde ne· 
ticelendirilmiıtir. Suçlu Ari· 
fin ıuçu ıabit gör6ld6ğün· 
dea mahkemece ölOm ceza· 
ıına mabküm edilmiıtir. 

--o--

lngilizlerin ala
cağı üzümler 

ihtikar ve 
rüşvet 

Mimar Kemaleddin cad
desinde maaifatoracı S fter 
Giritlinin mığazHınde pek 
çok pazen ve saten bulun-

Bll1lik Britanya ticari kor
poraıyonları birliği Türkiye 
müme11ili Lord Karlay refa· 
katiade bazı zevat olduğu 
halde d6n Ankaradan ıeh· 
rlmiıe gelmiıtir. Lord Kar· 
la1ın bmlrde buluamaaı mü· 
nııebetiyle lngiliz ticari kor· 
poraıyoalar blrliiine lzmir· 
den ıablm11ı kararlaıtuılan 
kuru nınmler ha kkındi bir 
koauıma yı pılacağı haber 
alıamııtır. Bu konuıma, lb· 
racatçılar birlininde birlikler 
amami kitibi Atıf inanla 
yapılacak ve bu suretle Bıllm 
aatıılarına ait bütün ıartlar, 
blltla teferrtlatiylc t ) io edi· 
lecektlr. 

• 

dua-u halde aatmadıiı haber 
alınmıf. Mürae&:abe memurları 
dün tetkikat yıpmıı, mağaza 
1abibi keadilerlne anfaımak 
Bzeıe r6ıvet teklif etmiı, 

p ralan da memurların cebi
ne koymug, memurlar derh l 
bir zabıt tanzim etmiıtlr. 

Memurlann cebine konan 
rOıvet miktarı 550 liradır. 

Em12iyet müdürü taratıa
d n gelen memurl rla bir
likte yapılan raşbrmada 7 
b lya aaten bulunmuştur. 
Mağaza sahibi k çmıı, 

ıateoler mOı dere edilmiı 

tir. Tahkik t devam ediyor. 

Milli pıyanv:o bilet•erinizi 

--...... -
Londr , ( ı.a.' ) - Noneç ' 

kralo Hakou, Norveç radyo· 
lan mil aderesinden evvel 
milletine bir hitıbdc buluna· 
rak demiştir ki: 

- Snkno t ve vekarla 
hareket etmenizi dilerim. 
Kurtulaş güa6, b iki nmlt 
ettiğimizden daha yakınd11. 
Hnr m mi etimde tekrar 
buluıuac y kad r All h 
ıımarl dık .. 

Almanlar, hakikatin 1eıin· 
den korktukları için, hnr 
ıe1leriu dinlenmesini y11ak 
etmlıtir. Son zamanlarda 
htbik edil n tedhiı hare· 
reketleri kaJplerimiıl e] mle 
doldurdu. Oıloda patlı1an 
kurıunlar. dünyanın her ta· 
rafında nefratle karıılındı. 

---o--
Bir Fransız 2e· 
rali in şayanı 
dikkat yazısı 

----o---
Viıi, (a. .) - Liyonda çı· 

k n bir gazetede renera) 
Düv 1 Sovyet • Alman harbi 
hakkında şayanı dikkat bir 
makale neşreder k ezcömle 
diyor ki: 

- Sovyet -Alman harbin
de kız mevsiminin oyaıyaca· 
ğı rolü nazara alarak kat'i 
bir h&küm vermek doğru 

değildir, bunda mtıbalega 
etmek gerektir. 

Bundan 50 sene evYel Al· 
man kumandanlarından bi
riıi tarafından yaınlan çok 
kıymetli bir eserde Na
polyoaun ricat ettiği kıı 

mevsiminin o derece şiddet
li olmadığını ehemmiyetle 
kaydeden general, Napolyo
aun ricali kıaa tesadüf etti-
ğini ve binaenaleyh mığlü· 
biyeli yaz ıonunda vuku 
bulduğunu kaydederek mev· 
ıim mnıkülitına bir kat'iyet 
yermek doğru olamıyıcağını 
yazmaktadı. 

Kolonya 
dükkanı 
Arastada 358 aumarah 

kolouy cılık dükkinımı bu 
defa çeşitlerini çoğaltarak 

tekrar açtım. Mnıterilerimin 
Jükkicımı ziyaretlerinden 
çok f yd l•oacaklaını ilin 
ederim. 

.____ ... __ 
Londra (a.a) - Moıkova· 

ya rldec k olan Amerikan 
heyetinin bazı azası V aşlag· 
~onda i Sovy tler birliği bü· 
yllk olçlıi Umaaıkl ile bir· 
don akıam tayyare ile Lon· 
draya muv salat etmlıtlr. 

Bu mUnaaebetle Sovyet 
merkezinde toplanacak olan 
lagiliı • Amerikan ko11fe· 
raaıı Londra rııetelerlniD 
mtltaealarıaa baıhca uevıu 
teıkU etmektedir. 

Deyli Telgraf diyor ki: 
- lagiltere, kendi için 

beklediği Amerikan levazı· 
mının Ruıyaya sıönderilme· 
ıine muvafakat etmiıtir.Çtıa· 
kü gaye, bu malı~menia 
Hitlerızme karıı en iyi ıe· 
kilde kullanılmasının temini· 
dir. lngiliz milletinin katla· 
namıyacağı fedaklrhk kal
mamıştır. 

Londra ( Redyo 8,15) -
Neıredilea reımi bir tebliğ· 
de Moıkuvadaki konferanıta 
1 agilteıeyl temıil edecek 
olan zatın ismi ifaa odilmiı 
tir. lagiliz beyetiae Lord 
Biverbrook riyasat edecektir. 
Bugün Moıkovada bulunan 
aıkeri heyet de Lorda llti· 
bak edecektir. 

---o---
Yakalanan 
Muhtekirler 

lstanbul - Yaldızcı Ke
gam, manifaturacı Nesim, 
AkHrayda eczacı Garbiı 
ile Bakırköyde eczacı Mor
dabay ve Y eaiköyde çimen· 
tocu Haralambo ihtikir ıu· 
çuadan teYkif edilmiılerdir. --o---
INGILIZLER 

Ne Diyor 
Kahire (a.a) - Orta ıark 

laa-iliz h va kuvvetleri umu· 
mi karargihının dübkü teb
liğinde ezcümle deniliyor ki: 
Dihı tebliğde zikredilen ve 
merkezi Akdenizde giden 
düımın remi kafileaiae la· 
giliı bava kuvvetleri ve bah· 
riye tayyareleri 12-13 eylül 
gecesi tam muvaffakıyetle 

neticelenen bir bOcum yap· 
mıılardır. 

Bahriye tayyareleri ilk hll
cumlarıadan ıoara rerl ka· 
lan ve Tarabluırarp limaaı
aa yaklaıaa dtıımaa ticaret 
gemilerini ve buaları himaye 
eden bir destroyeri bulmuı
ler ve derhal hucuma geç· 
miıle,dir. 

Cemaa yedi remi tahrrp 
edilmiıtir. 

-• .-- I 
Moıkova ( a.a ) "':, f.. 

grad muharebeıl bOt l 
deliye devam ederk•" 'I. 
dahillade halkıa 111••~/ 
m&kemmel kalmıkt• ti~ 
ediyor. Şehirde d5rt t~ 
f ıaliyetiae devıOI 'f;/ 

d• ve ıalonlar her dıt• 
hınca hınç dolmıkt• JI. 

Aktörler her ıD• ,_ 
ria ön Bade de oıO•• :% 
vermektedir. Blltllll ıtJ 
rele hava akıalırı ,ıırlll 
durmakta, fakat 

1 
çiace yeaidea derb• 
maktadar. 

Bir--ha:;;; ___ _..... 

ıstlhsaıat ta' 
Busıarındır 
__ ____.. ~ııı , .. ,. 

Londra (a.a) _. 
891 

ı-
vaıım aaıırı btlt ,j 
lıçilerlae bir oıe• p 
rek 8n8m&ıdek1 1, 
ınnnndea itibır••terı• 
de yapılacak he~,,ı,1 
levaıematınıa k o~ 
ların Leaiaır•d, d' • 
Klyef mBdafaaları• l ~ 

d , ... 
aılmak Bıer• ·~lJll 
ya ıöaderllec•• 

miıtir. ~ 
j el• Naıar meı• 10 , 

ıimdiden birçok dJ 1 
vardıtıdı da ua~· ~t 

,ıb'1 

Mesaj 1&11• 
maktadır: 11 

1•'' .. Çalıımaaıı ,ı J 
için olmıyacalı, ~fı~ 
da lnriltereai11 Jı ~ 

. ·o P 
laylattırmak ıçı 

adde dilce~ 

Jıt' Istasyoıl 
otelle' 

/ _ _,,, ,,ı 

"'f Ankara - ,111',J 
yolları memarl• ~ ~ 
• • Oh' iıt•' J' 
IÇln m idi f91' 

k 
,,.,, ,,, 

mola mer e ,, 
otel ve yat•kb' P~ ..r 

1 tlt• ,. 
karar yerildi t 0,P_.~ 
Nadili iıta•Y0Jt ,.~, 
ile yatakh•11''bit f
yoaanda d• t'f l'.Ht 

1ı•· ,, ... 
iaıa edUec• I•'" 
lpro;;~~;• !~;.! 

MOkjfıt J' 

( Saadet ) Kl•••lnden alı ıı.. Çorakkapı Polu 
lkarpıı •• 864 Huaa Talula UHDER 


