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--~llaaaa clojra bir adım 
~ olacat••• kaal balaa 

clar ••• 

' 
Sırrı S..lı 

~"ustralya in-
tereyi ten-
kit ediyor 

L. ~-r.(a.a) - A...tralya 
~1• aasın ili.ter l••I 
............... •ıat-.. 111 ... ,.. 
~ ••••mDttar: 
._:- Britaaıa lmpantorha· 
h .. s..,.t... Wrllji•• '1"!8• tecaYls•• ıat orta· "" ......... ,.. ··-

• •• Fiall••,. Ue laall ..... -..,. ... 
aıu 11,..n. 

Bera (•.a) - Bir ı•sete 
1 Alm•nlar laarhı kazanmak 

iıterlerae baılıiı alhada aef 
rettiii bir yazıda diyor ki: 

Almanlar itı•lleri alhada 
bulunan memleketlerden aı 
ker toplamak mecbariyetiD· 
dedir. ÇBakO Raı cepbeaiae 
aaker yetittlrme1i iktiza et
meldedir. Nıpolyon da Ruı 
aeferiade b6yle bueket et
mifti, f •kat bu birlik çok 
ıeçmedea içiadea yıkılmıftl. 

Adaaa, -B•t~ekil do1stor 
R fi" Sayd.m burlla [(dla) 
~daaafı ziyuet etti. M6tat 
aiyaretler dea ıoara balke· 
•ine riderek b11bibalde ba· 
laada. Şehirde bir reıintl 
J•phlda• aonra .. at 19 ela 
Mer1iae a•det etti. -----·--
Rusların Yeni 
Muvaffakıyeti 

Lodra - (Radyo S. 7,15) 
So•Jc:t tebliti: 

lloıkofa rad10111, Moıko· 
Ya mldafıleriae bitap ettiii 
bir -tlrle•d• •makafemet,. 
a.fti,. ••tftit. Ar .. i red10, 
o• ıladea beri Moslco•• 
taaırauaan ııclctetinı kaJbet 
tiiiai, ı•m•l •• cecaup ham 
lelerıaia 6.ı11l11e r~ç nelı lag
auıaada aaıfedııea ıayretlere 
rajea 41aaaa taarruzunun 
ed"cl11r11laaudıiı, M ~111ou ,. 
midıaf •a edeıa ı s••'•h11 Do 
aaçte Alııaı>n:ah 315 telef•t 
yerdirdıiiai, K.eradeoia hl 
ı~ılacle laıttiz pilotlarıoıaı 

ditmaaıa 4 petral weS ••ileti 
aaıdiye ıeıniıinı batardılda· 
r1adaa 4 laıili& pileta•• 
ecoebile mabıa• aıker. niıaaı 
••rlldijıai ı&ylcımittir. __ ,. __ _ 
Amerik - Ja
pon konuşma· 
ları fayda-· 

sızmış 
V •ılal(loa (•.•) - Hmri· 

ciye aaıırı ile Jıpo mllrah· 
baaları bir buçok ıaar ı&· 
ılttlller. ılrlımeleria Jı· 
poayada iyi karııl•amıyaca· 
it aalaıılmaktadır. 

Sıaaa haberlere ılre Ame· 
rika Japoa1adaa Birmaa1a 
•• Siaıapaıa tehdit edea 
Hiadlçlaldea çeldlmeafni iı
temiı •• Çiae yapalaa yar• 
damı• dardaralmaıı balina· 
daki Jıpoa teklifial reddet· 
mittir. 

Barada laaıp yallat ıalll 
Japoayaaıa laareketl uraraaa 
batlı kalmııtır. Tokyo rad-
1•• da Jıpoayaaıa Amerl· 
........... keltltlal .. ,. 

----
Almanlar 
Takviye 
Alamı.yorlar 
LoDdra (•.a) - Libya mu· 

lurebeterhıde ıon 1 ı• liZ 
ma••ff•lnyetler1ndea ıonra 
ba•adaD baıka bir tarı.ftan 
hk•iye edilememektedir. 

Siyleadiilae ıöre Almaa
lan bava yolayle beazia aak· 
letmektedirler. 

Libta barekltaada laıiRı 
d0Daama11 çok laemll bir 
rol oyaamakta devam .ıt

mektedir. Sabıldeki bareklt 
eanHında Dooanma tetirli 
bombardımaalarile kar• or· 
dqauaa büyüle 1ardımları 

doka o muıtur. 

---Q-
ltalyan eene
rali emre itaat 

etmemis 
Londra ( a.a ) - Bardiya 

'' brinia lnıiliz ordaıa taraıa 
tarafıadaa iııal edilmeai ize· 
riae ıebrl mlldafaa eclea 
ltalya ıeaeraliae mukabil 
bilcama ıeçme1i içla ••rllea 
emri 1eıiae ıetirmediil aa· 
latılmııtır. --o--
Aceba 
Battı ' mı? 

Nevyork (ı.a) - 9950 
tonluk olup Amerlkaya ıel· 
mekte olan logiliı ıilebiaia 
bealı gelmediiine ı&re ba· 
aaa açık denizlerde llatb· 
it•• ihtimal verilmektedir. -Bir lngiliz 

vapura 
V•ıl•ıto• ( a.a) - 9957 

toailltolak ltir laılliı pıtrol 
ıemiıiala Amerika• limaaı· 
aa ıelmııi ıeciktitiadea ba 
yapara• Atlaatikte ltatırıl· ... ·•••ta ...... ., ....... 

~I:......~ 

aa&D, 
Amiri •• .. 

Mahvrirl 
~IRRI SANLI 

"eıteliiı 7J Lire 
t; Aylılt 4 
i4 YISI (100) P 

Avrupa birliği. Almanya har 
•• •• •• •• sozu ve goru-
len hakikat 

--o--
Lozan, (a.•)- Berliade 

Aati Komintera pakbaı 
mevzubabiı eden La Tribia 
dö Loıan ıunlan yazıyor: 

Rualaua uzun mllddd de· 
vam eden muka•emetlerl 
Almanya tarafınd-.a hazır· 
lanaa çok patlak ve mil· 
kemmel planların tahaklnı· 
kuaa mini olmuıtur. 

Bunua neticui olarak 
koa.ferana Moıkovada deiil 
Berlind• yapılmııhr .• Bu lop· 
Jantı da ileriye ıii ı illea Av· 
rupa birliii Noneç, Polonya 
Çekoalova•rya, ıitbiıtaadan 
ıelea baberlerdea anl•ııl· 
dıj'aaa 16re tabaklrnk etmiı 
olmaktaa çolc uıaldır. Ber· 
lindeld t6rende yapılan par
lak •Dmeyifler bu ıGıel t6· 
renin ırkuıada inleyen mil· 
lctleri ald.tamaı. ---

Molotof un 
oğlu 

Berlia, (a.a.) - Yarı reı· 
mi bir llayaaldaa bildiıili· 
JOr: 

So•1et hariciye komiHrl 
Molotofaa biricik otlu Bol· 
ınik ordaıunun eıir aıke· 

ri ııf atiyle bu alıt•m Ber• 
liadeki yabancı bHıa mi· 
muıilleriae takdim edilmit
tir. Molotofaa otla pek y1.· 
kıl'lda D. N. B. aj•DH ta· 

rafındaa artredilecek olaa 
Hlıadetleriade So•yet barp 
etirlerinin 101a tabi tatal· 
daldarı fena muamele bak· 
inada Bolıe•lk hariciye aa• 

zarı Molotofça e••elld ı•• 
yapılan iddialara 1alaalam ıı· 
tar. 

------
Gizli anlaşma 

Loadra (a.a) - A•am ka· 
maraııada bubiye mlıteıan 
ıorulaa bir ıaale ıa •••allı 
••!mittir: 

Raıya ile yeni •• lnemll 
bir anlatma yapıyoruz. Fa
kat bunu heaı ı&ylemekte 
mazurum• 

,, 

otuz yıl 
yaşatacakmıt 

---o--
11Radyo,. raıeteıl•tleaı 
Alma• baricl7e aa11rı ~ 

Rio>bentrop Berlia tlreal 
ı6yieaea aatka arbk 
A vrupı birlitinl• kar.a 
iunu, ba birıilde Almaa 
nıa 30 ıene dl•lt•Wlece 
illve etmiıtlr. 

Bu ılılere r•t-•• ,...._ 
iııaH altındaki ,.,._ 
ıelen haberler A•r•pa 
birlik içinde oldal••• 
terek mahiyette dejlltUr. 

S1rbıtiaada ıeteler 

ket baliadeclir •• la• 
ka• akmaktadır. -Devlete 

kif 
- -

Loadra, (a.a)-A•a il 
maraııaıa mlukenlla .. 
attiii bir taktire ... 
biliye •••n •..a.te 
yerebilecek laanlsetlll 
pabilmek aaaaa alb• 
Jaaaa kimaelerl te•ldf 
bilecektir. lle .... lar ... 
llblyetfa parllme•to -
kartı da kallaa11m .. -. 
korktaldan•ı 11,tı .. tlltdlll -

Aakan, (La) -
ter blyeıl ı•ael •~trelltllrll 
iladen •erllea ..ı 
ı&ıe aaı .. flr laslU. la 
ilk ma~ 1•rı• takYl1.U 
ler blrlfjl taln•mada 
maJll atad10•..... ••t 
30 da yapalacalıtar. 

Paur shl mlltaldl 
okala takı• _, ıs te 
pılacak lklacl .. , ..._ 
ıa 1648 metre 
Tlrkçe •• 19.74 ••in 
dalı• iltaıyo•• Ue 11 ... llli 
olarak aepeclUecektlr. 

ÇôCİİk"'- Birçok laıaalar bfld blı de 
oı .. ,lll1ı,~di1orlar, ita ıie demektir · •••e. 

A••• - la•• Wr kilo ka.• W•Ü ltla -Mile 



SIRE y A 
Bus:finlerde en önemli çar· 

b11malar imıl Afrika ı, da 
S1renayka1C:e oluyor. 

Sirenayk•.nıo hududu 2 
llkkinun 1925 tarihli Mısır 
ltalya muehed siyle çizilmit· 
tir. Bu hudut, Sollum.un 12 
kilometre ıimalinden bışlar. 
Ye Carabub,un 25 kilom be 
batıııaa kad r uza ar. S tıh 
meaabHı 600, 700 bin kilo
metre karedir. H r tarafı 

meak6a olmıyan bu böl eni 
meık 6n ol o şehır v as -
baları ıunlardır: 

Biarazi, Derne, Tobruk,: 
Carabub. Zuvitine, Cid bya,: 
Bardiya, ve Tokr 8iiiodıği 

ıibi Ca.abub v Tobruk 
ıimdiden i1rıilizleria elleri 

ade bulunmaktadır. Büyük 
Şeyh Senuıi, i mezarının 
ltalaaduğu Car bub kutsal 
lair kaaaba Hyılır. 

Sirenayka ülkeıl 1911 
••• 1932 yılına adar oid
••tH harplere aahn olmuı· 
tar. Ba harpler 1911· 1912 
tde Tlirklerle ltalyanlar ara
S1•da ıeçmiş ve ilk Loz n 
maahedeai imz 1 dıktııın 
ıaonra Ahm t Şerif Senuıt 
IMlyDk bupteu ıo r da 
ldriı Senası bu muhareb -
lere devam tmiıtir. 

Mareııl Gr•uiyanf,nia 
7aıdıiı bir kihpta:sayle
diiine göre Sirenayke,ııın 
itgall, ancak 1932 de y oi 
Fizaa.ın işg .linde sonra 
tamamlanmııtır. 

Bir ziraat bölreıi olan 
baraıı, Osmanlı lmparator-

lufa zamanında müstakil 
bir •ancaktı; askeri id re 
el de Tıablusgarb,e bıilı. idi 

1 ltalyau iıtili ından sonra 
ı'f rabloıgarp vilayetinden 
ayrılıp ayrı vil yet b tine 

konalmuı. faşist rejimi za
manında da Siren yka iki 

19iliyete ayrılmııtar ki bunlar 
Blnsrazi ve Derne viliyct· 
eridir. 

- --
Ya lam k 
Kem r H lkapın r cadde· 

~iade, Abdi oğJn amele Hü· 
ıeyin fabtikad n dö~et kcn 
•yoi yerde ç lış n lbrahim 
>flu Mu t f ile ra l rında 
~r kız m selesinden çıka 
cavgada biçakla Sllğ' ayağın· 
an hafif ıuı tt yar lıyarak 
uçbiıadın ıiddetle ranı-

J 

·Telef onları 
aşıra hır ız 

---o--
lat•nbul - Evelki rece 

geç vakıt s lonun müuaaip 
bir yerinde khm n memur• 
far etrafı gözlerlerken ka· 

pelerden birinin altından 

bir ad m çıkmış, ~e ik bir 
hareketle aaat olesin• tu
maamıştır. 

Bir kaç Hı.İye içinde ku
leye çıkmağa muvaffak olan 
bu ad m, ortada buluna 
bir telefo makınesİD süra ti 
aöıunüş ve koynun yerlct· 
tir erek aşağıya ı mişhı. 

Bu ıır da zabıt memur
Jarı aaklandıkı u yerlerden 
çıkarak aaloıı.uo kapuına 

doğnı kotmak t ola o mt Ç· 

bul teJefon bınızu.ı ı yakala· 
mışlardar. 

Karakola gclirileo ve H· 

lon hamallatıl dan Abdullah 
adında biri olduiu anlatılan 
hırıız, timdiye katlar aynı 
tarzda 6 telt fon makinaaı 

çaldıiını itiıaf ttmitti.ı. 

--o--
FAYDALI BiLGiLER 

Beuaz ipekli blOzun 
sararmaması için -----Bey z İpekli bluıuouıu 

rengini aararmadan ayni 
beyazlığı mubefaza tmeai 
içın şöyle yıkayınız : 

H.fıf sabunlu ılık su ile 
bir kaç u yıkadıktan ıoura 
bol ılık ıu il du,ulayınıı 

wc en ıoa suyuna bet on 
d mla oksıjenli ıu damlatı

nız. 

Bu ıu ile çalkadıktao son
ra avuç içiode ezerak u
yuou ıılnoıı. ~ir havlu içiue 
sararak bir iki aut öylece 
bıraluoız. Hafif nemli ikea 
ütüleyiniı. 

--m1---
Yanaklara soroıun 

ruJ 
Y aaaklara ıilr61en ruj 

daima §ıkaklarafdoğru yük
selerek sürülmelidir, Atağı 
doğru sürnlen ruj çehreyi 
daha yaılı göıterir. 

Şakahl ra doğru ıürnlen 
ise geoçleştirir. 

Bugünkü a detimize miu
n timizi yarının bekçileri 
çocnkl rı düıüam kle o iyi 
if de ederiz. 

Çocuk esirqeme 
K romu Genel merkezi 

,. ı 

•ıttlii .. 1111 J 

Kömü g di 
e ı 

--o---
Karataş iakPll' inde g • ti

rilen bir motöıde 95 ton 
kömürün b ika perakende 
olarak t vziioe tlün ı b h 
t n itib r ışl 11 ıştır .B'e 
1 diye memurlau tevziabn 
mutıtaum bir surt'tte y~ pıl 
masun t mio iç ı dikkatle 
ç lışara s tış l rı müu.ık be. 
etıniş le dir. 

S.bi;hleyio b•şlıy n s tış 

lar kıama 11dar muohz• m 

l!IUrette d vam • tıu iş ve bir 

kilo böaıür 7 " uruşt_•o veıil 
miştir. Bugü J s tış ıua de· 
v m «>dilecek 1 ir. 

Yiue Kerat•Ş iskeluiode 
bekleyen 90 tonluk ilıiı ci ~ 
bir motör doluıu liöcnür 
daha halk ayni surt:tte H· 

tılacalttır. 

Dün bazı ~&mür per•~en· 
~ecıleri bu &ıömUrlerden bir 
kumıoı muvıı za yoluvl ı 

tın elmışl.rdır. 

Bazı kıms leri böaıürcü 
ler D bu hareketine let ol 
dukları görü müşt6r. 

riaber •ldığımıza gö c ya· 
kın &ünlerde dı ba 2 motör 

dolusu tı 6 nDr k lerek •)nİ 
surdte dr•ğrudan doğ• uy 
belk tahlaca tır. 

---.o--

1
S n t m \kte-

lbi yangını der
hal söndür~· dü 

--:::::::-- -
itfaiye hş~ il tı dü aliıım 

Pıitio vapuıtodaki ya 2'1DI 

söodürmt ğe çalıştığı sar dı 
Karaııtinada erkek san.t 
okulunda bir yarıgın çıkmış. 
itfaiye bu yal'gını d bastır· 
mııtır. 

Okul mutbağında balmo
mu eritildiği ıırad b lmu
ma teneketi taşmış v teş 
tavanı tutuşturmuştur. Y tı

bir ız ıoar öndürfilmüştür. 
M ddi z: r r zdır. 

iELHA 
1 ıı Umumi rzu o·· L 

üzerİll 

-- o---
Sadıkud lere aid, 589 

tokluk Pı tin vapuru evvelki 
kşım lımire gelmişti. Kü

kürt, aüt ko tik, aun'i gübre 

g <" tirmi ti. 
Düa limanda h hliye edi 

lir keo kükürt at ş almış, 

y ı:g n b ş amış, itfaiye gel 
miş ve l!Ükuıtüo bulunduğu 
3 numaralı arıbarı su duldur• 
muş, kükü tüo h·va ile te
masrnı kes ·rck yao~ıoı sör.ı

dü rmüş ur 

t:hr rao y te gö "• yaıı gıo 

&•barın k z•oa yakıo olma 
saı d • n dol . yı bararetten çık 
u.ıı Oığ r bır rıvıoy"te göre 

y ngıo tılan bu igıtr 1110 

aobara dütaıesiudeo ileri 
ielmiştir, M sele tdkik edil· 

m~ktedır. 

Bı• vaogıo iaa kııau ma 
kine daıreai g ece y r1110 

yakıo pulamıf, itfaiyemizın 

göst l" rdıği ces ret ve gayret 
sayesinde vapu•un t memen 
y•nmasına m~ydan verilme 
mış1 ır. 

V11purda 49 bin to rba kü 
k ib •ardı H muleıi sigor· 
talı dır. 

----
y ni •htıka -

lar 
Berg11manıo Kozak nahi 

yrsinio Karavt'lilc:r öyünde 
İbr ahim oğ u Mustafa iki 
ö lçek rp yı yü s k fi tle 
attığı ı ddi.afyle tutulmuştur. 

Bergamanın K ya köyü 
halkından H o oğlu İsmail 
Gült ç, p•Z r götürdfiğü 

dö t çuv 1 arpayı utmaktan 
bilahare vaz g ... çenk bir 
evde gizlemeye hşebbüs 
ettıği şikayet edildığiodea 

yahalaumıştır. 

Bergamad z bireci A b
dull b oğlu Mehmet Sırrı 
hakkında, yüksek fiatle yu 
laf sattığı ihbar dildigind 
ıhti ir m ddeıinden mu· 

mele y pılma tadır. 

N AŞK 
1 ı Nefis ve ölınez bir ser 
ı bmirde ilk 
ı def ol r k 1 uva 
ı Har~küt· de bir filim 

RICHARD 
GREENE 
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HiKAYE 

-5-
Sül yman gillmeğe b•flr 

dı : 11' 
- Merhamet ve ioı•• f" 

mi?. Belki siz daha pek ..,. 
cuksunuz •. Merbııımet ti p 
s oiyet İnHD• ba:ıaD ~' 
f d kirlıkltr ilham ed ,t· 
h •tti b yatını bile fed• 
tırir... ,.. 

Fakat ıevmediği bit iO ,. 
ile ö ü JCeyc kadar y•t•~ 
yı, ooa sevgilim demeti ,, 
ze alrlıraınu, Belki bU ·~, 
ıouve.fı 1< bır fey değil •'° ,,w 
bea izdivacı aık ıle lı•' Sjli 
raa ude dıllerdeoım· 

scvırorum. 

- f •lU}'lcD mı? 
- Mutia iaaomah•••••; 

Zeogia miıiniz? Hayır. ";~ 
toç mısınız? Hayır.. G 11 
miııoiı? 8ugil.11 için 11111 ı.i' 
sef b•yır.. Soora be• , .. 
kahraman mıyım?. tl•,,ı 
Deli miyim? Hayır. Ş11 .J-

·1tır 
de aızıolcı eylenmek 1 ~ 

şim ıı r f ııai ıe•dıjitıa i 
dir, , 

- F arıedelim ki b••~ 
viyorduouı,. tfakat b• 
kdt n ıonra.. j/ 

- B•yan Leman .• 1. ~ 
fımi iateraeoiı reddedil~ 
F kat b n ıiıe bOtiiD ~ 1 
kati söyllyoruaı. Siıi ••r '; 
rum •. Yüıüoü ne hal~ ~11• 
rnış olursa olsun eaıı• -
uuz, ıesioızi duyduiOOI ltf 
man, yüz.üoUıdeo o kork•bi' 

yaoıklardan kartulınuf ıf 
yerini gördüğüm z,mao cıO' dl 
oluouz eıkidco ne çeb'~,, 
ııtrnız sızı hayalimde 1 
·· ı " · · ·z t i•'' oy e gorec .. gım. , ea t 
oıa aevdıği bir kıdıoıO f' 
züat bakması biraı k•;,
aimağıuın !Çine bakma••·d,, 
kendı hayalinin arası• fi 

görmesi değil midir? ~ 
dıklerimizi niçin her k it 
2ördüğüodeo baık• t91 
gö üyoruz. ti 

Çüokii gördüğüm&ı ~'~J 
bi i nıo maddi ç•~
d ğil, o çehre in göıler b'' 
zin için n kşolwuş bi1 

yalidır. f 
Gö yüıü bulutla k•P~ 

dığı ı man onu artık b-· 
meyip unutuyor muyuı? 

41
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ıümde bir t k İnH ı ıef ır 

Vlü bbeden cısı ı çek•'~· 
tim. Oou bana sesiyle, ~· 
kıtlariyJ , eli riyle vere'~,.. 
ler. Ötesini hayalimi• ,t 
m mlıyacığun. ana ııt" 
bir insan d yetmez 111i? ti' 

L m n deria d ria dilf 
dü: ,_. 

- Şimdi cevap ycr•D' 

Moktapl yazarım. ..ı I' 
Dedi ve ara lığıa it•• 

kaybolup gitti. 
Süleyman kendi k .. 

-Sona ••'"" 



1 bahısıer: 
~rııarı, bellibasıı 

rne sebepl ri 
lzaıe çareleri 
Yııın: Doktor lbrabim . .. ' 

Zati Ôget 
~I ~rılarunn mühim 
ttılld b" .. d . . 

" eo uıaı e ısletı 
'~••teni denilen sınır 

"-t1•rıdır. N evraatenı 
t,~•lar 1abab kakttk-

it Ve günüa dıier 
~iade baıl•rıoın tam 
't ı.ıında tazyik edıci 

tı ıı· d ııaederler adeta 
d t11:ıir bir lıHlıtl 1601>

ı : t. peyi Ye bıtın tt 
• •t '1)'İk ediyormuş gibi ,, d 
• L. uyulur. z .. ten bu 

"'•t.ı . . . ) at ıo umumı aınır 
•tı, . 
, 'l de d6şldlo oldu· 
b' derb.ı çupıotı,lk•lp 
~ bayııahll•gibi .. baller 

,. . '*ıııuw da bat aö•-

.. '• biraz daha tiddet
iato i dtnih n huta-

t ~lraıı, ki burada h .. -

1 
•lı .. & 1yade mlltebey• 
'r s· ı M • ı bassa bayılmalar 
~lil&r. Bat • irıaı aev• 

'-1•rdeo f•&ladır. Za· 
llllı• umumi aubi 
1•1ıitat Ye buaa da 
t~b.eyylcat bu b11-

' 'rıııadaadır. 
~~ •••reıtaDı •e ıe· 
b •teri Jİ teda •I için 

,, f ~•reler vudır. 
ı~ lt1ııı11 ruhi vaıiyetiai 

'l1nek mıddi ve bil

fıfı ~•evi iıtlre plaraaın 
tılıetine ridilmek 

~ • ılık dutlar dabileD 
" 111 İliçlar eaaı teda
~ ~il eder. 

•ı ·~'·'••IDID mObim 
~ ''1•den biriıi de be· 
d ' 1 t•zyiki ve iltihap· 

ı. ,, İl . ı · ,, en re ar . . ,,. 
~ 1 )'enı batlamıt fıe· '•t 1 .. • d • ıgının ıhı devre· 

. ~~"t •ğr111 çok gö
'i •lb .. ,a geceleri bu 

\ tııı çok aı tar. 

,:• aöıde. (Glokom) 
d, . •e beynelavam kara· 

llıle1a hratalığın tevlit 

r lbG&thiı bıt ağrılan 
' lolcom ıözüa için· 

' ,~ar111al tazyikin birden· 
1 •ddttte artmasından 
teı· 
lid 1

'· Bu baıan o ka· 
~lıi delil olurki tazyikin 
~'t,.~lldan 161 denilir ve 
tg 'Y•ta dııarı fular ta
~ .. tde derakap kör olur. 

't l~okom b11talığı bu 
~ llddetle bıtlamaz ve •• • t~ lıyetlerde bıı ağr111 

b•• •tfedilmtz. ılilade 
l :~ •ğrıları zannedilir. 
tg 1ier tar ft n da gö· 

tf\t. 'oıe kuvveti a:ıalmığa 

var) 

Işık 

28 2iacl T .. ,ı. ıMı 

Söz ara ınd 
221. ·ı 

'~~~-=--~~~~~ 1 ıj ____ ......... 1-;~;;.-;;ı-;;1 

bit 
on 

raf 
l ff ~ldr~mız H. imzalı bir 

t 

ÇJtakkapı fuar dabtliodeo 
geçınekte olao Ali oğlu H · 
litin ıiyetinden şüphe 
edilmiş ve üzerinin arauma 
11nda bi bıç k bulunarak 
alınmış ve hakkında zabıt 

vıuakaıı yapılmıştır.• 

i ahramanı i 
i SOBUTAY 1 

Dü y yüzü deki nüfus 
m· khrı iki milyar 234 mil· 
yon ol rak lesbit edilme • 
tedir. 

Bu miktardan tam marı • 
sıle harp harici, yavi "t .. m 
bitua.f" ol nl rın uyun y.ıf 
DJZ 22 miıyoo iosaıımış yaı i 
mı cmuun yüıde onul.. 

8u besapla11 yapmıı olaı 

bir hviçre a-•ı teıiot'I 2ör 
221 mıfyoo bıtru f iusar Jaı 
.. şağıdaki memleketler ı · 
kİ11lcıidırJer. 

Litın Amerilıan devlet
leri, Tiiıkiy~, Portekiz, ve 
müstemlekeleri, lnt?ç, lrlan· 
da. Aıy&da, Afri kada mub· 
t.:lıf müılüman devletler ve 
Liberya. ___ .. __ 
insan saçından fötr 

şapka uapıııuor 
p.,ıaten alınan maliimata 

ıöre kuilmit aaçlar birili ci 
derecede ehemmiyeti haız 
iptidai maddeler ıırasıoa riı. 
mittir. Halen bu 11çlırdaa 
ne ıibi istifadeler hmin edi· 
Jeceii meıoleai tetkik edil
mektedir. 

Belediye •e • 4rtıklan top· 
lama. ofisi biitlhı berberler• 
tamım ıaodererek, ıeailmit 
11çlenn dikkatle toplanması 
l6zumana ileri ıürm6ttilr. 

Renkleri ne oJurta olıun HÇ 

ların kioıuo ı yeni bir teb 
liğe kadar 3 fıank kıymet 
takdir edildiiioi bıldfımit· 

tir. 
Ali kadar mütehassıılara 

göre iaaaD aaçları ile mü· 
Kem mel ıarelte fötr ıapka · 
lar yapılabilecektir. Bu fötr 
şa plar tsvıan fötr leriodeo 
çok daha Hilam çıkmakt•· 
dır. loaan saçıodan y11pılrın 
taplarlD biçimleri dı.hi hiç 
bozumazmıf. 

Huıuıi suretle buzırladık
taa sonra bu uçl r fotinle· 
rın tabanların koaau lasti
lcrin imalinde dahi lıull ui-

1 cakbr. S çlar 1 ti lerin 
ömrünii arthrırmı 1 

Satılık öndüla~gon 
Makinesi 

F ransADID 41 modı=li olup 
her konforu h iz şık ve kü
bik PERMA m1tk h otom • 
tik sistem Oadülasyon m ki· 

ııe i a,ak ıasuvarı, nik 1 j 
bat yıkama lt:geni, 1 şasu· 
varı, dığ r t ferruatıyl bir

li t .. s tıh hr. 
Adrea: Bi<İ ci Bt'lyler 

No 34 
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dilek: 
Ötcdcnberi i;çi, f.akir v 

bilhau çocu l rımızın en 

iyı gıdalırıodaa • ol o tah n 
bel•aıının kilo u toptan 35 
vcy· 40, en iyisi 50 kurusa 

saıtal=n kt iken bırn·uo 80 90 

ku•uş11 çıkaraldığı gö ülmek· 
tedır Ş .:kerin fı tın ıam 

vapılm dığ'ı ve t b nın da 
yio eskı fıatt olduğu b l· 

de birdenbire helva fıatl rı
rıın birer mish nrtı lması 

dikkatı celbcdcr samy ruz. 
Lütfen bu işin de mümkilnse 

fi t mürakabe komiıyoou 
tarafından tetkik buyurul-

muıoı Yebo dileğimin aeı

rloi rica ederim. 

HALKIN SESi ~~~~J~ 

S . hoşluk 
lkiçef 1Delik: 366 ucı sokak

ta oturan Ali oğla Mahmut, 
sar hoşluk Hİkaai~le kerıaı 
Kadriyeyi dövdüğiiııden ya
kalaom•t ve hakkında mtf· 
hut suç zabıt •arak11 yapıl· 
mııtır. 

§ l\dçeımelik caddesinden 
geçen Behçet oihı Koyken 
ve Mustafa otla Nart.ltiu 
uı boş oldukl rı h ide bığ'ı
rıp çığırmak ıurdiyle rtzı• 
let çıkardıklarından yakalen
muı ve merkez dahilinde de 
bekçi Ô nere hakaret etlik· 
lerioden haklarında meıbut 

suç ıabıt varak .. ı yapılmıı
tır. 

---o---
ihtikar 

lkiçeşmelik caddesinde 99 
sayılı dükkioda tahmil Mch 
met Ali admda i ı bıs 320 

uku uşteo OD kilo çekirdek( 
ve 268 kuruştan nohut- ile• 
karışı 4 kılo k•bveyi Ay 
dıoın G-crmencık nahi;-;aio· l 
de otü;.;- AbduÜ.hm·a;-is : 
mindeki tahaa Htmak aure " 
tiyl;-milli korunma korunma 
~kaU-Ünuna ayknı hareket et· 
"tiğindcn yakalanmış ve h-,k-t 

c kı~·da tutıJlaa zıbıt varaka-- -siyle birlikte adliy ye teslim 
edilmiıtir. 

-'·--011---
ehdit 

llriç f' ımelik Kestelli cad· 
desinde oturan Ahmet otla 
Hiheyia, ayni yerde oturan 
Ahmet oilu Mehmedia H• 

bepıiz olarak liıanea tehdit 
dtıği --; ıikiyet edllmit -•• 
ıuçlu yakalaııarak adliyeye 
te1lim edilmiıtir. 

--o--
Mantarın kOçOlmesı 
için kolau bir usul 

Bir şişeye konaılacak maa· 
tar tıpa bllyilk ıelir de ti· 
ıeye girmezse tlpayı kaynar 
ıu içeriıiade bir iki dakika 

bırakmabd1r. mantar 11luıar 
ve tiıeye kolayca rlrer. 

iLAN 
'zmir tramvay ve elektrik 
Türk a unim şirketinden: 

Şebekede y pılcnası g rekca itler dolayiıil : 

1) ·14 ve 28 ilk: kiouıı 1941 pazar günleri saat 9 daa 
lSe kad r: 

1 Darağaç 
il Tepecik 

111 Alscncak 

XV Kültürp rk 
Karşıyaka 

Bornova 

iV Bn m b ne Buca 
IX Eşref p ş Kızıl çullu 

2) 7 ve 21 lı ~ i un 1941 pazar günleri saat 9 dan 

15e kada'1: 
V Çarşı 
vı 8 hribab 
Vll Karantioa 

VIll G_üzelyalı 
X Konak 

Sektörlerinde ccreyıunn 
linmek üzere ilin olunur. 

Xl Gazi bulvarı 
Xll Mezarlık başı 
Xlll sansör 

XlV Gazi bulvarı 
XIV Gümrük 

kesileceği ~ayın halk.ımııca bi-

:-63- Yazan:H. O. T. ı ............................ 
P•pazlar:lan teıkil ettik

leri bey'etlerle • balkı kıı· 
lurtmıya ve mlldafaaya ha
zarlamıya batladılar, baaa 
bir nevi din mubarebeıl ı•k· 

:rr;r-vermiye çahıtılar. Tlrk· 
leria hududlarana yaklaıb· 
lgını ve onların yutıcı birer 
.;.,;ac1ıvar olduklanDı, berlaal
•dc kendilerini, çolak •• to· 
~&darını, yurdlanaı liarlar• 
mal 1101 ileri alrdiller. 
-8;tu, Macar kralaaa Wr 
~mektup göaderdl. Baada 
t:'l[V alt.tiyle ıize elçi •e m•k· 
..tup 2öodcrdim. Fakat cewap 
Jhile vermedioiı. Kıçaklan 

himaye tediyorıunuz, oalu 
•bizimdir, bizim iılcrimiae ka
.!.ışmayın11; fıona iyi ol•aa.) 
Demitti. Iıte ba mektup we 
tekliftir ld Macar kralı Be
layı biddetlendirmiı •• Ko
tanın batını keıtirtmlıtir. 

Sobatayın caıualan Macar
larla Almaalar araııaa alfalı 
ıokmıya ms•affak eldalar. 
Macarlarla olaa ittifaklanaa 
boıdordalar, Mıcariıtaada 
~bulunan Komak Tlıkluı.t 
iıyaa ettirdiler. Komaldar 
nerede bır Almaa ı&r1eı. 
bu .. Kohnıa kaaı. dar c11,. 
bağırarak ona öldlrlrler ... 
Macariı anın dabill alaYall 
böyle iken Sobatay, hareket 

ı 
zamanının bulll ettiflal ••· 
byarak 6ace Peıte lıerlae 
bücum için tabarlarıaa emir 
yerdi. 

Peıte o valut Almialana 
elinde idi. Ba ıebir ticaret 
yolu ilzeıiade balaad•p 
f çia mtibim bir utre J•la 
merkezi idi. 

Sobatay Peıtqi Mr 
hamlede JüıurJtı, Kar
patlarJaki mibtaldıem 
mevkileri yıktı. Ma
carların büyült bir or• 
Juaanu bataklıla da· 
sürdü, ancak J6rt lıiıi 
kıırlabilJi ... 
Sobat JUı caıaılara .,.. 

ıınd bir de loıiliı warda. 
Bun tercümanlık wuU ... 
verilmişti. Bu zat bir 'ok 
yab cı diller de blH1erda. 
O v kıtki Türkler terclmaaa 
timlaç dt3rl rdi. • 
Bu elmeyi Araplar terci· 

m n yıpmıılardır. Blılde 
oidi oolardan alarak ter•I· 
man diye kullaniyoraı. Aa-
1 ııliyor ki tercllmaa kelme
ılnin ala Tlirkçedlr. 

Sobatıy, Peıteyl bir ham-

ı y • lede düıürdli. Macarlar Kar-
i EMAda i pat d•ğlarıaın ıeçltlerlal 

----------------------- tahkim etmiflerdl. 

ı Zeng·ın h ita 3 p AV ACI : Sobutay 12 mattta J•ptıta 
ı ' f tiddttli taarıaılarla ba ha· 

Cilt ve Zührevi H•d hkl rı ! O U M A Ti · ı valiyi tamamen elinelı1""1! 
Mütehassısı • ı ve müstahkem mewlı:il•I Jlk-

D o K T o R ı eniz Kızı Ef ta ya ı tardı. Macar orduıa --: ı l tlzerine eellmetl firuu W. Salih Sonad ı Zeyb k Türküleri ı daı.,. 
ı Tavıan - Kıplumbı&a boluor renkli miki ı . _...._ ... -lkiacl Beyler So. No. 79 
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LIB MU- jAlmanlar tek-
HAREBELE~I z·p edıliyorlar 

--o--
Kahire (a.a)-Arkerl ıözci 

muharebenin dilımaa tank
larının yok edilmesiyle ka
.1anılacığını tekrarladıktan 

ıonra demiotir ki: 
-Seydi Ruegdeki kuv

vetlerimiz takviye almıılar: 

dır. 
Gaueri Salibe ııışırtma ba· 

reketi yapan Alman boluda 
mevcudiyetiııia üçte birioi 
ka7betmittir. 

lnıiliz te bliii: 
Kahire, (a.a.) - Dün bil· 

tin ıaa atar çarpı ımalar 
tlevam etmit ve bu aa ba b 
erkeadea yardım kuvvetle· 
rlae meaıup a kerler Eddu 
badaki lagitiz kuvvetleriyle 
blrleımiılerdir. Mühim Ed· 
daba mevkii din Tobruk 
kaYYetleri tarafından aapt 
edilmiıtir. 

HUDUDUN iKi TARA
FINDA: 

lngilis ıırhh mot6rl& t&· 
aeai hududun iki tarafında 
bir kaç grupta• ibaret d6t· 
ma• akıncı kolunu kovala· 
mııtar. D&a Almanların beı 
ta•k ve 80 kadar otomobili 
JOk edilmittir. Ekaeriıi Al· 
maa olmak iizere 300 ka
dar emir alınmııtır. Bu akın 
ha.11 cilaetlerce bir engel ma
lai1etial haiz iıe de lnsıiliz 
katvetlerlDi e111 hedc:fJeıia· 
de• çe•lrmlye muyaffak ola
mamııbr. 

YENi HAVA HOCÜMLARI 
Kahire (a.a)- Hava le UY· 

•etlerlmiı barekita tam 
•lıaheret etmeldedir. A•cı· 
larımıı muharebe cepbeaia· 
de 2 Almaa tayyaresi dtl
ıtrmlı diierleria de baaara 
atratmııtar. 

Sidi Rezekteld muharebe 
laakluada alıaan tafailita 
16re OD dBıman tayyareıi 
tahrip edilmiı bir kıımı da 
haıara ağratılmııtır. 

DUa bomba tayyarelerimiz 
dlıman kollarına höcum et· 
mit bir çok petrol kamyon
larıaı bombalamıı, diğer te• 
ıekkllllerimlz Biaıaıi Jima· 
aıadakl ••putlara i1abetler 
lraydetmiı, liman çe'ffesiade 
bir çok bombal1r atmııtır. 
Bltla bu harekittan 7 av• 
cımız döamemiıtir. 

stoı REZEG ELDEN 
ELE GEÇ11 

Londra,(a.a)-Yeni Zelan· 
da kuvvetleri 25-26 gecesi 
Sidi Reıegi geri almııl rdır. 
Sarada büyük ingiliz kuv· 
•etleriyle Tobruk arasında ki 
arazinin eğer bili mevcutıa 
~ok afalmıı olduğa taiımia 
edilmektedir. Tobruk garai
ıoaa Tobrukuo cenubunda 
iki m6bim noktayi ele ge· 
sirirkea Yeni Zelandahter 
Sidl Rezaga girmitlerdir.•Bu l 
kuaba bir k•ç defa elden 
ele ıeçmiıtlr. 

• 

--u -

Berlin ( .ı)-;fan resmi 
bir kayaaktaa bildiriliyor: 
Sırbiıtaoda devam eden ka
rıtıkhklar y6ı0ndrn Alman 
işgal kuv•etlerirıia Btlırad 
şehrini tabr ıp dm ek niyetin· 
de oldukları baklurıda ecne
bi memleketlerde yapılan id
dia Hlihıyctti malafillerde 
Alman dfiı .... aDı olan ecnebi 
meruleketleun ar11ıra kul· 
la ... dıkları iireııç yalanlerdan 
biri olarak tavaıf edilmek· 
t cdir. 

--o--
ıtaıuanıara Göre 
Roma (a.a)- İta•yaa teb

liii: Marmarikte itbirliği ya· 
paa mihver kuYntleri 1 ob· 
ruk ve Sollum cepbeıiade 
tiddetll çarpıımalauaa de· 
YalD etmektedirler. 

Alman • ltalyan kuvvetleri 
mühim Seydi Ômer me•ki
ioi tekrar itr•I etmitlerdir. 
Savo1a kıtaları d&ımaa taak
laraaın hOcumun11 püıkiirt-
miişlerdir. 

Tamamen elimizde tuttu 
iumuz Bardiyaya durmadaa 
larilis eıirleri sretirilmekte· 
dir. 
Merkeı keaimiade ıubh 

ku•vetlor arHıada yeni çar· 
pıımalar olmuıtur. Alman • 
ltalyan kuYYetleri bir kartı 
hücumda düımaaa yeniden 
agu ka1ıplar verdirmitler· 
dir. 

Tobrukta maba11ra halin
de olaa düımaa kuvetiain ' 
yeni yarma teıebb&ıleri 
püak6rUllm6ıt&r. 

DDımaa tayyareleri Bia· 
gaziye bir akıa yapmııl•r
dır. Bazı biaalara iıabetler 

olmuıtur. 
Aıadelyaya yeaidea 3dilt· 

maa tay1are1i bOcum etmit 
ve abcalaramız bir tayy reyi 
dfit&rmilıtllr. Pılot eai eıir 
edıJmiıtir. 

Hava muharebelerinde 22 
düımaa tayyaresi dütürdük. 

Bir milyon bin , 
gönüllü kadın 

Lrndra (a.a)-1907 - 192 
doğumlu kadınlardan bir 
milyoa ikiyüz biu kadın &Ö· 
nil llüler meyanına dahil ol
du&uau ıöylemiıtir. 
-------~ -~ 

Kahire, (a.a)-Uaıumi da· 
rnm çok ayduıl nmıtbr. in· 
giliz süb n ıal•yl rına mea
ıup ınbh dcvıiyder hudut· 
tan seksen kilometrelik hattı 
iyi muhafaza ediyorlar. Tob. 
ruk garnizonu düşmanı ta· 
kibe devam edıyor Mihver 
kuvvetleri çok kL.vvetli 
mevzilerde ilmıt ize moka· 
vemet etme tedirler. Sidi 
Ômer H•lfaya v ~ollumda 
ıiddetli muharc: beler cn•yaa 
ediyor. DDıın•D bu bölge· 
lerde laıeaine ıtıç temin 
edebllir. ' 

Milli uıyan20 bilet•erinizi 

(14LCIN &ili t21 21 •• ı 1 .. r1. ı 

DYO-· TELG 
log·liz 
)arının 

sporcu- Almanlar Paris Kararna 
dünkü ilerden oara IstanbuJda . 

ziyaretleri 
---o---

Ankara,( .a)- Ş t hrimizde 
miı•fir bulunmakta olan la· 
rihı. sporcuları bugOa Zıraat 
enıtıtüsüoü geı.ıniflcrdir . 

Mi1afirler enıtiltü derslerini 
•• latbikahı ı takip ettiHen 
ıoara fertflerine verilen çıy 
z ıy.fc tinde buluomuılar Ye 
bed~n lerbiyui ıeı ef defte 
rini imıalamıılaı dır. 

---o--
Tütünler 
Denkleniyor 
Erbaa (ı.a) - Erbaa· Nik 

ıar • Tokat böJıeıinde tütftn 
mahauliintla demetleme ve 
denkleme iıleri baılamııtır. 
IDhiıar id,reıioia ekaperleri 
müıt•b•iUerle yakından te• 
mH ederek faydah liitler 
vermektedirler. 

Yeni mahıul r•çen yılda
kinden daha iyidir. TatoYa
DID 1941 rekolte miktara bi· 
linmi70Ha da 1,900,000 kiloıa 
Erbaa, 700 bia kiloıu Nik11r 
Ye 600 bin kiloıu Tokat böl 
geıinde olmak 6sere 3 mil· 
yon 200 bia kiloya bulacağı 
tahmin edilmektedir. 

--0oo---
Deniz gedikli 
subaylarının 
maaşları 

Ankara, -DeDİI aedikli 
ıubaylarının tabıiıat fuka· 
iadelerine yapılec•k um 
hakkındaki )arıuo liyıh .. ı 
ali kadar eı. cOmenlerdea 

r•çuek Mc:cliı ıüıoameaine 
ahnmıttır. 

Litvinof 
Aillerikada 
Ka lkOt., (• )- Sovyetler 

Bir Jij'iııin y~ı..İ V •fİDgton 
büyük elçisı Litvioof bura· 
dan Ame11ka Birleıık dey- · 
lttluİ1>• but ~tt etmiıtir. 

i 312 -332 do-! 
:eumlu bakavaf 
i ç ğ lıyor i 
ı lzmir askerlilf. fUbeai ı 
: ba,kanlığından: : 
: 312 33l doiumlu iılam : 
ı ve gayri ıslam acemi ıhtı · ı 

ı yat bak•y•ların acele ıube· ! 
f ye nıür caatları, gelmeyen· : 
ı hır bı1 k kuıdoa kenuouo ceı• ı 
: bük ilmlerinin tatbik edile ı 
ı c~ii ehemmiyetle ilin olu ı 

ı our. : 

ceza~ı alacak bik oluo11 
-n--

Puiı (• •) - Puriıte Al 
man orduıuoa ait teaiılere 
kartı iufılik maddelerile 
yapllaa auikHtler üzoioe 
P.ria bal ına bir mi lyon 
fraoklik bir cua ke1ilruittir. 
Hadia~lerin vukubulduiu ma• 
h•IJerdd,i kabYe ve lok•n· 
talar 4 ıün ıaat 17 de ka
panaca ktu. 

Bu hldiıeler tekrarlanır 
Ye 6 Ome ıebebiyet verirao 
d ha tiddetli cezalar tatbik 
edilec~ ktir. ---•• 

Ucretli iş mü-
kellefiyeti 
başlıyor ---ADkara, - Milli ko· 

ranma kanurıuoun tatbi
kindea e•vel Zoaiuld&k 111· 
mir ha•ıaaıada it m&kelle· 
fiyeti kabul edildiği malum
dur. Yarın f(bugin) neıre· 
dileeek m6him bir karara 
memlekette Linyit k6m6ril 
iıtihıalatıaı ihtiyaca yetecek 
halde fazlalaıtırmak ıçıa 
Soma Tavıanlı haYza11ada 
Gcretli it m&kellefiyeti tat· 

bik edilecektir. Bu mlkel· 
lefiyet. Ktitabya, ManiH, 
Balıkesir •ifayetlerinde tat
bik olunacaktır. 

Rus 
de 

---
cephesin· 
vaziyet 

--C:---
Kabi re, (a.a)-25·26 ıon· 

t• f iu gl'ceıi İDgılıı; tank 

tl'"ı'- İllerinin yarbıınile Yeni 
z.,ı. , d.ı.ı .. r dü,maoıo tid· 
d th bİr mu"avem~tioe ••ğ 

m~o Sıdı Rt zeıı g~ri almıt· 

Jar ve bıri Abmedi iaıal 

\:lmiıleroir. 

Londra, (a.a)- Sovyet 

Ctpbesioden get n haberler 
ıualardar: Tul• ıebri etrafı· 
ud durum gittikçe güçleı· 

mektcdir. Tuta Moıkova 

yoluoa yaklaımak iıteyea 

Almanlar ağır kayıplar ver 
mişlerdir. T •rık ve tayyare· 
lu n yardı ııİ)lc ehemmiyetli 
Alman kuvvetleri Stalinog 
ıatakametiodc b rbe ıokul 

muşludır. 

Moj ıisk ve M»l•yoroıla· 
Yetıde Alınan hlicumları 

püa Ü· tiilcnüş, dOııoaa •iır 

kayıplara uiradıktaa aoara 
ilk mnıilerica• cıkllmeje 

mecbur olmuıtur. 

---o---- " 
lataabul - Botd•t 

'd'. uıfiyanın dabdı ~ 
Dtfr dilmiı olaa J' JM'. 
name düa latanbol 
tcblii edılmiıtir. ,. '9i 
ıneye tevfiken dlod~~ 
ren ıehrimizde' wr ,, 

ıle undan ya pılaD ~ut rı• 
maddelerin ve tatbl• 
talmaıı ve iıtiblik~~ 
ediımittir. Yalnıı •' ., 1 , ... 
lokantalarda y•P' • 
Ye put•far içia 111 

ceklİr. ----
Almanlara ~ 
BerJia (•.•) - O:, 

benin merkn •• ti 
geleriado yeal t 
kaydedilmiıtir. Bolt• 8" 
Roıtof ciYaraada •• 
ria timaliadekl la~ 
püıldirtlllm&ı •• 
·a;ır kayıplar yerd 
Lealnıraddan y•P';. 
addit çıkıı teıebb 
ıiı kalmıtbr. __ ..__... 
Kırım 
tında 

bindea f-zla in••• 
tikleri aalatılmııtır. 

MoskoYa (• a) -- ti' 
C• pbeaiudeki harelsJ 

b 1 •• ı-i• lun•D bır ır il .... 
dıj"eri de bio dDttı1•• _,_._._ 

rioi eıir dmiılerdir• 
bir birliğimiz de ,_ı~ 
3.) aubay ve erini aı ~ 

:.:::~:::,~!' ::~.:~ 
riae döomOıtllr. 

--o__.,,, 

Bir lt~tyaSI e 
vası isyao 

Nairobi, (a.a)
oeıredilen tcblitdir : 

1 
· · · ı· Dı•'1' t«"peaının •11ı• ı 

yan ihtiyat JinııDt• fit 
biicum için emir .ıdı 
kat bu emre itaat • 
bildirilmektedir. 

( Saadıt ) Kl•••lnde11 alamaz.. Çoraldıapl Polla llerlıezl 
arııa 164 H•••• 1'•'-als UNDER Telefoıaı 


