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1 - ----- •• b Ka hi ede ı gıne e 
tt•1

• <•·•> - Denız use- muoase atı Rume elçil ·g"' i Teslim olan Macar-,,~ bitiren talebeain diplo- kesı• ldı• 
d ıt'•ıii U5reni d8o Meraia ka dt dl ların Sögledikleri 

,,-'.~\.... • barp okulunda ya pal· - - 0
--

ı l"tlır 8 • b . N ._ ( ) F 1 tt u lvreade •f~elul cı•yor• •·• - ranaız 
,,o• ' t:fık S-yd•m baaı r ba· timal Afrikaaiyle ticaret roli -
i~~,~'-1 Ye haeJİ bitirenlere naae.betleriaıo keailmeai hak-
P''ı , 11111•1ar1nı keadiıi Yermı ı · kandaki Ameri '·aa kara•ı 
1~11 l Fraaaanın V •ti na-ton büyük 
ı• '*•ade •iJlyet erklnı da elçiıi Miıter Hanri Hayef 

.ı1 ' bQha•muılardır. Q,ul Amerikayı teık ia etmek ve 
d•~\t 't•oı bir hitabede bulu- «11Daa1ebc:tler•D deY•mlı su-
• t '~ Jurd •• ulaı yolunda rette kuilml'l ia:ı e nıaııi ol 
,,~ ~Cltre dltea• •vazifeyi aa- m•k lizere Mar· t•I PeteD 
~· '• baaa ro6tcakip bir nezdinde •iır bir uı Ü racaat-
~l 'eami J•pılm ı ıtır. Da· ta bulunmıj'ıt ae•ketmiftİr. 

1 
,~, okul blfeıİade ifzaa Kahr• •lçilili il6a edildi r 'tlerdir. 8üknf (•.•) - K11 b rode-

• ki RamaDJ• elçiji ilıra edil· 

"' k mittir. 
o~ ova cep- ---- .. 

~ _ sıade Alman Amerikan Japon konug-
:: -.. ~aa li yeti maları kesilmedi 

hı (Balrar ı juaı ) V •tıntoo ( •·• ) - Reiıi 
S: iri resi tebJıi• ır6re c6mbar 8. Rasnlt düa ıra-
\~''- lloıko•• cepbeıi~· zetecilere beyanata ıırHıada 
~ t lıa, rl• ıllt it de•ri J •PO• murabbuluı yapıl· 
't11Uıtea ıHDra timdi mer· aıakta olaD 16• üımelr. r in ıe· 
~•ltlaa .. tade •• Doaeçte ıiJmediiiai itiraf etru ı tı i r. 
~~ ılart•ı tiddetleadirmlı· lıtirabr t etmek 6sere te· 

~~ ..,. karrlr eden ıeyalıatten bah· 
~ h•llıfer merl. eıde Ye ıedea reia, ba iıtin h . ha b ~" 'tte kaab malaarel»eler JıpC>t1 a6rDşmelcriyle ilj'ih 
~•iade pek çok telefat bulandutun• biJdirmittir. 
bt'lı lıaımıılarcbr.~ Ruuelt bitaraf memleket-

~~"lı " ~ blJlk la••• k••· l•r• meselA Portekis •e Is· 
'~\ ~l)le ıAloalso•aJ• h67lk panyaya ı&aderilecek Yapur· 
'f •tı•s J•pılmııhr. larao ıimdilik ıilihlanma oa

~ - -'l '-baJ larımı-
, ~il kıyaf ~ti 

\, lırara, -Sabaylanmıııa 
' 1'•r•larda 1i1mekte el• 

~ , 4 •tı oıdaca yerli kam•t· 

"' '~ temia edilmlf l»ulu• 
~ ~ 

1 
°ı reakll laiamet el· 

''ı ~: •l ba ay ba41adaa iti· 
1 ;ıtt : daimi olarak riyıne· 
' ~•tarlaıtarılmııtır. Dıier 
V' \ı t ll•rda• yapıl111ıf elbi· 
,ı• ">, ••calr tatil r••l•riade 
( I ~ltlt:••ml ıBalerde riyile· 

lıl'ılt L 
J ~qisarlarda 
~llhkikat 

Jl~~'labut - lnbiaarlar amam 
l\ '16il l•••Stm ıabuia· 

tP\~1~•fettiıler tarafından 
~ •t yapılmaktadar. Oç 
~l , ~ lıtea el ~ektirllmiı· 
,~ ·~ Cll•cıa midir maa•iai 
~-~ ~~~•lıtında da dif er l»ir 

'~,J\1 ~ lromlıyoaa teıekkll 
ff (}1\lr, 

·,, Ç denizaltı 

~batırıldı 
~ı ' (a.a) - ltalyaa telt· 

~
l)•alıaltılarımıı Akde· 
•ı da.... •••iulta11 ..... 

larıaı emrettif ioi taanb et 
miıtir. 

Karadenizde 
fırtına 

~jnop, (a.a)-BuıUa ••ba

ba kartı bıılayaa fuhaa 
deniz ıeferleıiai dardarmuı-
tar. 

Namık Kemal 
için ihtifal 

, . 

Blrlacl klaunan ikinci 
aala rllntl •aat 15 te Kıı 
llseılade btlyOk vata• tlirl 
Namık Kemal ihtifali yıpı· 
lacaktar. 

Liaeaia bllUln mezunlara 
ba btl7lls llatifale daYetll· .., . ., . 

---Bükret fa.a ) - Reımen 
blldiritdı, i ae göre Kahirede ki 
Rqmen eJçilıği Uğvedilmiştir. 

Etçi e sen d Ö t aydaa'1eri 
m kamınd1ta yrılmıf b ulu · 
nuyorda. ---
loırilız 

dy 

•• •• •• ozc su 
• r 1 

a\ 1ı b ire ( a) Orta t rk ta ki 
loailız aöıcü ~ü düo beyanat• 
ta buluauak demiıtirkT: 
Tobruktaki ganıizonumuzla 
Y ~ Dİ Zt:lindah kuvvetler 
uaıındaki ittibat iş i t m nı
l•amıt bulunmaktadar. Tank· 
ların tamir f ıi ile ujr•ı•n 

tt ı k ilat vnı feai11i mülu m 
melcD bıfarmak ıdır. 

----
In2iliz e r yeni 

b ir m yın 
kulla ıyor ar 

Londra (a • ) G 1.deler 
yeni t ip bir mayından baı 

etmektedirler. M•yıa karada 
kaHaDılmaktadar. Tanklu 
•eJ• toplar ona carpınca 

deı bıl yarı gın cık makta 
çar pao t yı hem ta brip •• 
hem de yakmaktadır. Ya-
D•D feyia etrafında kesif 
bir dumaa tabaka ı bual 
olmakh •e yıktıjı ıeyia 
ancak iıkel ti meydana 
cıkmaktadır. 

• 
lngilizlerin de

nizde 
hüc 

• 
yenı 

ları 
Kahire (a.a) - Oıta ıark 

umumi karargihı tarafından 
neırolanaa ıoa tebliide Ak· 
deniıde lagiliz tayyareleri 
bimeyeli bir kafileye taarruz 

ettiklerini, kJfilenin yerine 
vıpurana iki iıabet kayde· 

dilerek batarken bırakıldığı 
ve himaye eden muhribe de 
i11bet kaydedi ldiii bildiril· 
mektedir. 

Amerika da 
gizli bir ilet 
kullanılıyor 
Vııingtoa, (a.a)-Salihl· 

yetli mahfiller uzak meaa · 
felerden ıemilerin ye tayya· 
relerin ıcldiiini bildiren 
gizli bir aletin kallanıldıgını 
bildirmektedir, 

--~ 

Mos ova, (ı.a.) - Lenla· 
rrad Cepht İnde OD İ İ g D 

zarfında ba•a d afi b t rya· 
lar1nıız 4 Alman tayyereıini 
d6şürmüılerdi r. Ç ote halin
de bar k t a itti rak eden ba· 
zı birlik ler imiz 150 eılr ala· 
rak d6am0tletdir. 

Bir Macar aakert mlifrt• 
zul kıtalaramıza te lim ol· 
muştu r. Bu aık rlerin ifade
lerin e göre, Macar aslierleri 
yabancı laran menfaati içia 
d & viiım k iıtomemektedir· 
fer. 

--o-----
Hun Japon harıcıuesl
no bir muhtıra uolladı 

Tokyo, (a.a.) - Amerika 
hariciye o ıırı Mister Kor· 
d el Hull tarafındaa Japon 
hariciye auırı Amiral To· 
roya g6oderdiii muhtara 
mumaileyh larefıDdaa kabl· 
!! e içtimaında bıpekil To· 
ıoya t •di etmittir. Bu mnla
hra etr.fında kabinede iki 
aaathk bir onuıma y•pıl
mııhr. 

o 

Singapura 
yeni takviye 
Sir•par ( a.a ) - Buran 

Sior• pura yenidea tak•iye 
kıt.lan relmit ir. Dualara 
d r irudan doiraya BOylk 
Britanyadıa selea bir kafile 
reıirmiıtir • 

Yolda hiç bir hldiıe ••· 
kubulmuıtur. -·-----
Altay Altınor

du yarın 
karşılasıyorlar 

Yaran Al1ancık ıtadyo· 
muacla lik maçlannın en 
heyecanh bir maçı daha oy· 
nanacakbr. Altay·Albaordu. 

Ôtedenberi bu iki ekibla 
yaptıklara temaalar daima 
alika uyandarmıtbr. 

Yarın ki maç bir lik maçı 
olması Ye paaataj cetuelinde 
her iki takımın da Göztepe
nazaran dDıük bir duramda 
olmaları maçc aynca bir 
ehemmiyet ~•erdirmektedir. 
Çünkü iki takımdan biriıinia 
yenilmesi takdirde yenilen 
takım ıampiyonı meclisinde~ 
mütkill bir vaziyete düıı: 
cektir. 
Maçın hakemi B. Ferid 

SimHroiludur. Maça ııat j 
ıs ı. baılıaacakhr. 

Sabıb, N~'Jif1 
Amiri ••Bat 

Mubarriri 
SIRRI SANLI 

r;enelilı 7J Liro 
~ Avlı4 4 ,. 
>A YISJ (100) PARA 

Pcavda birçok ' 
k •• 1 • • 1 oy erın gen 

alındığını 

bildiriyor 
- - o•--

Moıkova, (a.•)- Pray .. 
gazetesi So•yet ordaıaaa 
meaıup ku••etlorf• 27 Ma 
teı rinde Kaleni• lıtllıame• 
tiude taarruza baıladıldanaı 
ve düıman hatları arauacla 
bir gedik acarak bir pk 
k6yleri rerl aldıklarıaı wı. 
d ir iyor. 

• 
ALMANYA ve 
1 GILTEREYe 
Mat göndermıl 1111 

hazırıanıuarız 
-o-

htanbal - Alm••J•,. .... 
derilecek malları• lauırlaa
maıına baılatamııtar. Tacir
ler araında ahı ••rlı art .... 
tır. Yaloıs aakil jl~llil •1-
ıiioliliyor. Ba ylıdt;a -.... 
raa mayiıtea ••••I Jlldeae• 
miyeceil aalaııhyer. 

Ticaret ofiai ba ..u.ı. 
lnıiltere •• Almaa,.,. ...... 
maıı için izi• lıtemlıtlr. - la 
mlaaaebetle faıalya, ... il 
mercilmek toplamaja ..... . 
mııtar. Ba mallara ••bWI 
ofiı 11İJr deriıl ı•tirtıcek· 
tir. 

Büyük annenin 
hayir duaıı 

Kıı çocuğu-(Keacll ise .. 
dine) ne lahaf ,.,, ona 
bOyOk aanemla ell11lal lp
tiim ba•a .. allah •••• ,.. 
bir ıeytlayıiı Y•J• bir Is~ 
mir tlcca11 auip ıtalal ., 
Dedi. 



ıuırı 

Jstanbul a 
mayeolunac 
talebe yu du 

--o--
Aalrara - lıt cbuld tet

kiklerde buhındukt a oor• 
ıebrimiıe g ele parti geuel 
aekreteri t lebe yurtları hık· 
inada fU bey natt bulun-
muıtur: 

- Oninıite talim ta buru 
a an bulunduğu binayı 20bin 
liraya yakın bir mebl ğ ile 
ta mir ettirip ynrd haline ko 
1acaj'll. Buraya velce kr. 
.ıarliıtırmıı olduğumuz •a
aıfları haiz olm k ıartiyle 
laive11ite ıek tör J6ğ liore in
t illJp edilecek 273 t lebe 
7erleıtirllecek Ye bundan 
bııka Fatibdeki Karadeniz 
medreıelerimiz de barıoaı. 75 
talebe himaye altına alıca 
caktar. Yukanda behıi re· 
t•• 215 talebeye öoümüz
deki ıydın ib'baren 20~er 
Ura Ye Karadeniz medr~IC 
ela&la ba11nın talebe1>İD de 
karyela, yatak takımı voı ir 
malıemeıl Yetilme.i auretiyJe 
iıtiralıatleri temlu edileceiı 
pbi JİDe 6o8müzdeki aydan 
iUbarea b herine onar lira 
JUdlm parHI Yerilecelıtir. 
la ıaretle htanbulda parti 
tarafıaclaa yurdlarda baran
darahp iaıe edilme aaretil 
IUmaye edilea blebeııi ade
tli kıı • • erkek 850y •arı· 
,., demektir. 

--:::---

Bıçak taşımak 
- .. --

K emer S6rmeli ıekaiında 
C.Yideala umumi e•ind 

ecelik kalmak i tiyen Ha· 
mit ofla ishak adındaki şa· 
la .. , keadiaiae bakar t edea 
lamail kızı 25 1 ııada Ha
mide1i bıç11kla kolu da • 
•J•iıada y raf dığından ya 
kalaamıı ve yarala hashne
:r• kaldırılar k tahkikata 
llaılaamııbr. 

- .. --
•• 
Ufürükçü ü 
lkiçef melik Muhtar Hu n 

•i• ıokaiında oturan Kah
raman kızı 60 y etnda Emir 

adındaki k dın üfürükçülfi 
J•Phiı b b r hnnıı ve ah
aan tertibat üzeri e R bime 

adında bir kadına bir lir 
mukabilinde OfDrOkçillük ya p 
tatı ıarad! y•kalınmıı v 
1ahkikata baılanmııtır. 

--· o---

Yan·gı 
Bornovada Kermen aqk • 

iiada otur n Rizav o oğlu 
SIUeymın ıob d y ~tığı 
Jalılirdaa basıl ol n kıvılcım
lar komıaıa B hlül a damı · 
•• •İra7etle 2 yatak v 2 
7orranınıa 'ya m sına seb • 
Wret Yerdiiinaen yakalınmıt· 
tar. 

usevı va an- 1 - 
t be r .. ar 

s esi de lnü •• u 
rlık m az 

yaraca lar? 
Tücc rlar ımızı Hava ku· 

rumu aa teberrüleri de m 
nt me kt dir. Y lnız bir k ç 
MuseYi t ıc rethın ıio io, kon
grece •erilen k rııra göre 
h zar i Jiıtelerde k di
lcri için gösterilen rakamla
ra itırazd bulundu lan te• 

1tArle C>irenilmiıtir. 
Türk vatanını koruyan ha

va kuYYetleriDİ azami bir 
bıdde çıkarmak, tayyare fab· 
rik ları kuımak idiyen Tilı k 
bava kur•munu bu ı•yesine 
eriştirmek içio çahf o•k her 
keıe düıeo Hsıfelerin ba
şıoda relir, bu itibarla bıç 

bir Yatandaıın hıcnıyet bab-
iode puarhia fİrİf " C cj'ıae 

ihtimal Teril l'mu. 
Miiıewi yatabd•tl runızıa 

da bu bahiı ür.cri rı de r•yet 
bauaı davra1ıacakla11 Ye 

hazufanao listeler*' sıörc t • 
berı&atta buluoacaıu.,ı m11-
hakkakhr. 

o 
. 

Edirnede 
Dağıtılan 
Fidanı r 

Edir e - Mcml k timiıi 
en HDfİ fıdaa Jıkları dan 
biri lan Edir e fidanhtı 
ba ı il de nyısı IOObinleri 
•l•D mey9eli fidan yetiıtir
miı v bu fıdanlara datıt· 

m•i'• baılamıştır. 
ihtiyacı ota lara, bulan· 

duldan yerin ziraat m6dftr 
vcy memurluiundan •eri· 
len k6ğıtl r muk biliode her 
fidan 10 kuru a ver1lmcık· 
t ıed ır. 

-~=--
rar s mak 

Çorakkapı Hacı Ali cad
d ıiode oturan meıbur esrar 
kaçakçılarından Hasan oilu 
Mehmedin ur r sathi• ha
ber ahnmış ve hnan terti
b üzerin ıuçlu r r a
t r t. suç üıtü y. kalanmış 
ve evinde y pılıta r mad 
liç gr m 90 arıtigram eır r 
7 g ram afyon ve (A.. Neşet 

fi r lı) 81 d t &spirhı bu· 

• Si 

ıuçlu b kkıGd 
b otı nmıştır. 

ye li as
şube-

• • 
HAV TEPDILLERI 

HAKKINDA 
Hav tepdillerini ikmal 

ed n eri un cele lzmir yer
li askerlik :ubesin~ milracı· 
atlara ilin o lunur. 

•• A u y nu 
4354 irad 
H a kurumu b berrü

J r deHm eylemt-ktedir. 
Dün de kayd yledı {:i miı gi· 
bi hımiyetli tacirlerimiz ba
ıırlanmı ol u liıtelerde ta· 
yin edilen rak mlara göre 
t berrülerd bulunm ktadır
lar. 

Dll.J a~pma kadar mub 
telif t cirler kur.um • zne· 
ıine mür caatla teberrlilcri 
Dİ yatırmış1erdır. Oüob li te• 
berril yek Q ıu 435-4 ıiraya be 
li&' olmuştnr. Ôuilmüzdeki 
laafta içiode teberı il ıcr da 
in büyük bir bıı.la de•am 
edece&ı tır. 

lbracllt \ecirleri d P••ar
tui rüoüaden itibaren tc
berrllle rde buluomıy bıılı · 

yaca ki ar dar. 

--.. -
işleri şimdil.k 

Val miz 
•• •• goruyor 

8 d t' o t ıbiy ~ i 81 b şkao 
lığı ı ıfa tm""k t olan B. 
Re: • t L b eb cıoilu b el dıyc 

riyası: taoe s c.çilmc ai dolayı· 

ıiyle bu va :ııfcd • iıtafa et
miıtir. 

Nız ı1 mı a wr mucibi c aı 

baılla ı t yi o ı hakkı • i la 

yete aittir. lat ı ş•r11 heyeti ia 
müt. liuı hb rak ı b11t 
k nlığ• getiıilt cck ut ta .. y 
yilıı edcc · t i,. 

Şımdi i halde beden t r
biyesi i cnnc bizzat • Ji '\. 
F.t Tulual bakmaktadı . 

C vap: 

• Si 
M• d en tedkik ve ram 

enıtitüıü mübcD diılerind n 
B. Ragıp Geoç r, t m men 
yerli malzeme Ye ke di em -
ii ile bir "filme aeı alma,, 
makioeııı i ficuda getirm i~

tir. Bu makinenin y huz 
lembaluı hariçten getiril
miştir. 

B. Ragıp Geoçerio maki· 
nesiyle füme aldığt Milli Şe
fimizi n ve Baıvekılımiıia nu· 
tukl rını Ankara ainemal · 
rıoda dioliyenl r, cidden mu· 
Y•ffı1kıyet k :uoılmış oldu· 
iunu ıöylemckt diıler. 

--o--- .. 
tı Hava2"az , s 

sipariş edildi 
Belediye r iıi rl üo • a• 

~azı f b rika anda tetkikler
d hulu mu tur. 

Bdt d ıye Alm nyay SOO 
b· ı.·ıı goı uati ıı p .r iş d e 
re , bun ar ge İt ce mt: vcut 
• ~o ı el , d t o sa t ı buluıı mı· 

y ..... ı r ın t t ısııı tır • al lto 

ı u cuk tır. 

• ı· m vın 

ve ı g liyo 
lk11 ci ınnıf mülkiye mü· 

f~ tt•fl"rindcn 8. Nuri Ah 
yı o lımir va li muaYiol ıfrıoi 

•c kiııleten ıf • et ne i takar 
rür ctm .ştır . 

Tayın mu ill m"l i ~esbi 
katıyct dine· d . Nuri At• y 
z cnirc g elece ktir. 

o o ar 
ra ı 

2' 2LDcl T •1'1• 

HiKAYE 

- 6 - ,, 
- Bu mektup • fa••_..., 

met .• Dive düıOa ... 6. S 
ki r dded, cek. _J/I 

İki gü ıonra Le~ 
k11 bir mektup geldU ~ 

"Bana ıöylediiioiı ~ 
uzua uzua dlişiladil flİ 
cenir. olmai• raııyıal· 
bir t rtim Yar: J 

Yüıiimll ebediye• .. __ 
yecekıioiz. Güodllı l::-,1 
birbirimizi ~örmem• ~ 
y laıs receterı peaç•' .. 
p•ocurlarıoı aımıı"ı . 
dılsbn aoora.uraalık ',!' 
biı ar"ad•f, bir ze•Ç ,1 
ce bayata yapmamıJ• 

olacaıc m111un? Bu f ;.ı 
l ıiı aöıc alacak kadar . . . . , .•.. 
ıevıyorıanız ıeYıyo 

ıiolo eYleoirim. Ba 
de beai ailemdea 
niı .. 

LEMA~ 



---
'f •ııa: Doktor lbrabim 

Zeti Ôiet 
11.tı.,ıace o .zamaa fmaa 

ile ılokom basta lı iınıa 
~ di7eti anlatılır. F •kat 
~ lc•JbelaD f6rme kaY· 
~ .._•leaef 1eıiae l'etiri· 

Glokom reaçlerde 
;1•rıa da ço" Dadirdir; 
'•de iare J•t• adaa•ıoa· 
tlr&ıı, Biıçoll defa lulk 

~il~ p erdemi diye te
•cierler •• h•ıh tam 

l •ld•iu umaa ameliyat. 
~·"·ı · 1 ır. Fakat artlk ya· 

,,r .:-it bir fey kalmamıfbr. 
,; lebtple ılıde •iıı 
~ llalter•f•lır olıuo olma 
;;.ı Mıcıae ka••diade azal 

ı• j ~•cakluk lli11ediliace 

~ -.ltit ıeçirmedea mi· 
t•f. "'IU•rına mlracaat edil· 

''· Elueri1a bu yeribde 

1 
il çok ı•yler luaaaıl1r. 

~p •dea tetbirler ah· 
~ıtalak laıc olması .. 

t Jerde te•kif edilir. 

''• "el ft • ileri ıelea bat 
'-

1 
.. •eliace: 

''••ılala Ud dene· 
L. '~"'· Biriıi ilk dl•ID· 

\ ~&adedir ki daimidir 

~'telerl çok artar. Diie• 
1r•nriaia l~lacl d••· 
llrlllr. •e batın bir 

•lalaaur elaa fOk 
t i lair baı •it111dır. 
"•ti•la laerlaaaıl de•· 
' 1cl olar ... ı. •• fre•ri 
't .,.,. llillıa11a r•-•leri 
ticA41•tlidir. H .. ta11 

,1 q • tl•rceeyl bul•r. 

~ ''•lıt laaataaı• eHıla 
Jr,; •• •• tetkiki •• re-
,~ )•pıl•c•k ela• kaa 

', il• ba mltbit l:ııaı 
•111•• tebebiaia fıea 

' ' "•ri reldiii tetpit 
~ .. derlael tecla•İJ• baı· 
~ / •• teda•i1e baıla•ıaea 
1. l:a11 araı da tamam•• 

~ 1 '-• laaata clerlaal ralaat 

~ ijdıt Ondoıa,uon 
!t' t, Makinesi 

f ~ ~1111••un 41 modesll olup 
r-; ~ •t1fora baiı ıık ve kil· 
V'tl ~lMA markala otoma

•tn Ondiila1yoa maki: 

~~lı ıa1avarı, nikel• j 
1 
d.~ftlı ltreai, el 111a· 
•ier teferruabyle bir· 

.. ,tdıktır. 
4clreı: Bitiaci Beylu 
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Türk rif ' Ao F iZ 

o 

• 1 p .. it~;;~-;;.,. 
• tinde ;da cemıy 

bazım rlar ne 

..,,, 

ug r ....... hramanı 1 
SO UTAY 1 

işten el çektirildi 
Ankara - Türk Ma rif 

cemiyetiaia muamelitında 

bnı yolauzlukl11 1tlirOlmfiş 
'Ye z D alı1rıa alıoenlara bu 

Cemiyette i 
0

İf l ıiod~ d 
çektirilmiıtir. 

Murif c emiyeti efya pi· 
yaogosunda buı yelıur.luk· 

Jar yapıldızı, piy•oiod• bt
dıyc kazanan aahlmamıt bi
Jetlerin Hhlmıt iİbi ~ötte

rilerek 9ıkaa etyaaın auis · 

timaJi yıp. nJar tarafıad•a 

alıodıiı b.kluada bir zan 
me"c"ddur. 

~u )OlıuılukJarıu mrydaoa 
çıkmaaı üı~rioe bühlruet, 
Tüı k. Maarif cemiyeboin es· 

ki reiıi U f• m~buıu B. Re
fet Oıı"nia teırii maaubiye· 

tiaia raf' ini Büyilk Miıl t t 
MecliıiDdea iatemittir. 

ihzari bir e11cllme111 bu ta• 
it p dolayiıiyle tedkiklere 
bıı t laanmıfhr. 

FAYDALI BiLGiLER 

Kestaneli 
Torte .• ---

Frau ız Afıik sı, M dagu· ı 
k ı h riç olm k 6ıer dört • 64 " H O T. J ,- - • a~an· . • • 
milyon mil k r ıtıb mesa· -··-•• .. - .. ·• ...... 

z 
y ı ? • 

• 

ha ınd dır v bur ... d otuz Üç g6od 290 ldlomet_. 
ld ı bul, -Ş bir m eli.si milyoodıııı f•zla hali vardar lik mesafe katettil•r. 17 

buiüokü topa trnıoda p r· i bu, Frarıs en v t 0 nü Martt Macar krala orılua-
tm11al rd kı alö if ,, ri fuzunun ~örttc 6ç kad r· ıunua bı~ın· reçti, ••lan 
ycama .1amah1 h kkı ıd dır. lt'ŞCİ etti. Bir Paur r11aı 
muhtelif cümcnin b z11· Bu imp ratof'luk, b lıca M car orduıu taarrua ı•s-
1 dıiı mazb tayı müüakere üç bölgeye ayrılmıştır: ti. 
etti. Uzun müa keşal r 1 - f r naız şimal Afri- Sobutay dalla ....... 
sebep ol n y b Jedıye :ra- kası, yaı:ıi F 1, Cczayuı Tu· ve ylarca ev•el oralar .... 
bıt 11 talimat mcsioe bir nus. haritasını çizdirmiıtl. lla.., 
m dde ek•enrnesioi isteye 2 - Fransn: bati Afrika 1 orduıuoua bu taarr.._• 
İ:ııubtehf encümen m r.bata• ki bur d Morit rıya, Fr 11.. memnuniyetle karıılach, Çla• 
ıındlil eu~fiıuıJer ihıri ürCl ıız Sud 11 s Di ı, Gine, kü bu havJide bahıaaa ita• 
muştüı : Fıldııt aabill ri, D•homey, takhklar onun iılae 7ua1a• 

l11tma 11rtiyle kiralan n Nıjeıya isimli yedi slSmürre caktı. 
k lörıf orli apartma , b n ve •ar dar. Bnuların hepsi ia Daha ••eldea plllaaaa lıaa-
pınıiyonluıo aabieleri veya idar mer ezi D kud1r. z1rlamıı bulunaa SelaNJ 
bonf•u idare edenler kir 3 _ Franıtz 6ıtüva battı komandanlnnna batakhls ••• 
l•dıklıuı yerlerde en ~z 20 Afıikuı. Burada da Gabon, · valiyi &6ıtererek llaeu W• 

ıaotırr•t ııcaıc ık d rect ıi Orta Kongu, U banritari, duıuau oraya t•k•ılırhll 
ndeıı •taiı düşmemek üzere Ç d sömürgeleri ve manda emretti. 
ısıtmaya Ye oc klarıDJo bu aUı daki Kamerun ki, 1934 Yiae ka9ımals ılatermek 
derecede 11caklığıoı temin ten ıonra bu rruptın ayrıl· ıuretiyle bıtaklak tamfaie 
edecek ıuntte iıletmei mıı olaa Kamuuoaa idare ridea Mac~r orda••• W. 
mecburdur. Mub ta okun- merkezi Br r.•ildlı. manevra ile batakbta bk• 
duktan ıonra azal rd n ba- Geçen yıhn ilkt trinlnde lar Ye itlorial bitircliler. ili· 

••yete bakılarsa Macar ena.. zıları mecliıio b6yle bir ka- rencral V ygand, ıimal Af· 
k 1 b. · 1 rike11nda Fransız ku•Htle· ıundan ancak 4 kip Mi U• rar Yerme 11 a ıy ta o ma· JabiJmitlir. 

dıiı baııluı mızbct uın bir rioi y niltttirmek mak1adile Sobut yua •Jtrclıjl .... 
kanaa •enuu olduj'nna da oray ıı&oderilmitti. Şimdi kolda bir taraftaa Vfllll 
•• etraflı tetkiki r y•pılm l bildiğimiz ribl, bu ıeneral zapt •e ... ıaretl• ...... 
liJllDJ feldiiioİ IÖylemİfler r~rİ Çaj-mJmıf, tekAlit edil· yolUDUD baflDI k ... ff ...., 
bir luıım .,.. da mazbata mİf, onu yerine Viıinla nayorda.811 laılde tlmel ke• 
Jellinde bey• tta bulunmuş· ileri r elenl rinde• aıkerler la ile de irtibat t••hl ... 
lar, neticede mnb ta ıubat •• •İ•iller ıimal Afrilaa11aa miı old•. 

Bir kile kHtaneyi ıada deYıeafoe buakılmııtar. re~mitlererdir. ı Macarları• .... 11 ... , 
laatladıkta• •• kabulda11•1 --n.o-- Bur•ya iktiHdl •• 11kerl k&Uiyeıi Tuaa•ı• ıat Aldll 
••1dukta• ıoara makineden 80 000 F ·ı· . ı· Alm D la!Jdlerioia de rida- kıyalarında topla•••• ...... 
ftçirmeli. 80 rram tas• te· • 1 1p10 1 ctii ri•ayet olunmaktadır. uyordu. 
re1•i•• 50 ıram mıkiaede• A • k --•-- Yiaa Sobatayı• .,.,.. .. 
ıeçmit •e bir ~or1ıta kaı•i• mer 1 h. dij'er bir kelorda ela ...... 
aiti• eıu.ı, çikaı.ta,. ke•· ordusunda Bir sıh ıye tre- ileri barekitı•a c1 •••• -... 
taaeye kanıtırmah. Yüı dil • •• d • V rodan ıebrlai almııb. ... 
,, •• İDce ı•keri de ili•• ---o-- Dl gon erı yor 600 Almaala Ko•t Arlıllül 
ile l'•Jet iyl kar1ıtırarak bir Manilla (a.a) - Buı&oe tealim olmaı •• kealll•e .. 
Lam•r •apmah. Ar:au edi· kadar Filipiu tabasıadaa man •erilmittl. 
• ı S afya (•. )- Sofya reıml 
Ji11e teı •anil1a da kenala· 80.000 kiti Aı:nerikan ordu- m hfdlerlade bildirildtiiae Sonra ba kolorda P•al 
bilir. ,•••a kaydol• muştur. Bu 26re, Alma11 Ruı cepbeaine üzerine ylirlidl, ıiddetll •• 

D i U.arlak L 1·, ılipioliler, G eaeral Douglaı 
er •c• •e 1 ., ıidccek olan ııbhiye treni ba1ara etti, J•pılaa .. ,,.,. 

b k · i ı ba laamara Mc. Artbur'un komuhnhöı 
ta • ı~er 1 

ae • mabt mel olarak bu hafta mada Pcırat da 8 r&a daraa-
1 ıı k d altıııda bulunan Uzalııark 

koymalı ıertes ıuae • ar içinde bar ket edec ktir. dıktan ıoDra tulim elaL • 
b f amerikan ordoıand bizmet • 

aeria bir J•rde mu 1 aza Bu trende 6 doktor, 6 b11ta Ni1aada yani bir •J sufm. dmell. ıirecektir. 
--o-. - b kıcı çok miktarda ııhl da Macarilta•ıa l~t• llml 

Erteal ıla ya•arlak Ye malzeme balunacaktar. ahnmıı •e 3 blylk or•-
dlı bir tabak &zerin• keı- Bir bomba __ 

0
____ . da pcriıın edilmiıtır. 

tane laamurana boıaltmah.. p d 7 Ni11n ıabahıDda Maeu-
(Kt hptan çıkmıı ıibi çıkar) t a An alya a lar tanaınn ıol ııhlllacl .. 
iki çabuk çikulatayı maki- Vaıiııııto ( . )- hariciye h taarruza baıladıla • Ea ıoa 
neden ıeçirerek iki kaoık nezırlıiı, Hiadiçioida S y· UZ kuvvetleri olan 120 bin lıı:fıl·-
ıu ile lııfif ateı e koyup pi- gon ı~brindeki Amerik o Antaly -Şehrimizde Ka· ıili bir kuv•lete biraz Uer-
ıirmeli. lçeriıioe bir çorba koasolosluls: bin sıaı dün r loğlunda yapılmakta olan leye bildiler. Fakat Sotiatar 
k .. t t .. t k nece bir bo.nb p ti masıyle ol n parkın bütiin yapi i t i 
ı11gı aze ereyııı • ua • d oadulıranın arkasını aeL-

ateotea indirmeli k şık ile yıkıldığını bildirmekt dir. bitmivtir. Havuz • el ktrik erip tedafüi vazi1etteJr.İ~.:-' 
1 S kk Kımıeye bir z r r olm fiskiy v ıdır. Sular 9 m tre . ua. 

iyice lra111tırm ı. ıca CD kodar yokselme t dir. Mac lar bu hali r&ıla•• · · - • mı,br. ... _ 
kestane tortuının uzerıne ca 1 ndılar, aebrin karp la• 

d6kmeli ve 6rtmeli. Bu çi- ı y hıline aktarma ettiler • 

kulata Oıeriu i meyve Şçker- ı ı Sobutay da bana ıbekllrer-
lemesl ve luıarmıı bademle ı-----------------------

zengl·n h fta 3 PA 1 da, ıo lli .. ada koca blana-ıllalemelidir. ı ! '-.1 t man S yu nehrinin 101, N .. 

Cilt ve Ziihrevi Hastalıkları 
MlltebHıııı 

DOKTOR 

Salih Sonad 
lkiatl Boyler So. No. 79 

ı OLUM ı lanıo s ğ 11biline r9'tl,M• 
ı ı car kuvvetleriyle kanı b;.. 

f Deniz zı Ef a ya!. :ı] t
1
Y• gıdı. 

ı Zeybek Ti1rk6leri - ..... ı.._ _____ T __ •v_ı __ n_· __ K_•_P_ıa_m_h_•~l_• __ b_ok_ı_o_r_r_e_nk_l_i_m_i_k __ ı ____ _ ··-



1 Alllfl 4 J 

Japon - Ameri-ı 
kan mukabil 

teklifleri 
---o----

Bu bale göre moza
lıreıer devom ede

cek demektir 
--o--

JAPON TEKLıFJ 

Radyo ıazeteıinden: 
1 - Çinda J•ponlara aer

lteıtlik verilmeai. 
2 - Çia iııalindea beri 

J••onya aleybiae tatbik edi
l•• llnudl ablokanın kaldı· 
nlma•. 

3 - Cenubi paıifikte yeni 
Hollaada Hiadiıtanında J•· 
poayaya ikbudi menfaatJer 
temiai. 
AMERiKANIN TEKLiFi 
Amerika ba teklifJerı bazı 

preaıiplerle karıdadı. Uzua 
•laakereJerdea ıonra alı ••. 
aelerla çıkmasa ıird•jiDi 
slre• J•ponJal' Amerikalıla· 
na tekliklerlni formll balla
•• bildlımelerini iıtediler. 

Amerika ıa te"lifierde bl· 
a.ada: 

1 ~ SilibJa toprak illıa• 
lnadaa •aı ıeçilmeai ve ba 
antle 1apılaa ilhaklaraa ta· .......... 

1 - llatilifJalaraa banı 
,.aı,ıe laalli. 

S - Puifik •• aıak do· 
.. llatilifla1111111 baUi için bir 
lke•feraaııa toplaamaıı. 

Siyamda 
Tedbirler 

Tekro, (a.a)- D. N. B. 
ltlldlrlyor: 

Siyamda •• Si1ama yakı• 
ft•relerde alınan aıkerl 
tedbirler ,baklnnda buraya 
···~daki mal6mat relmiıtir: 

1 - Siy•m laudut çene• 
lerlade Britany• lıntaları ve 
Wllaa11a ınrblı teıkiller yol· 
lana ve demir yollarının 
•kbafazaaına memar müfre· 
uler toplanmaktadır. 

2 - Çoktan beri ma111· 
laamıı olan Sinıapurun 
tloia limanı k•pınmııtır. 

S - Fraaınr Hiadiçini-
ılyle F rantı• mOatemleke· 
leri araııada mlaakalit 
•armaıtur. 

4 - Siy•m bOklmeti ca· 
ıaıluta karıı ihtiyati tecibir· 
lerl ıiddetle arhrmııhr. 

HINDIÇINI • FRRANSA 
Tokyo, (a.a)- S•yrundan 

Domcl Ajınıına ıelen bir 
l•lırafa sıfiıe Savgua Fraa
ııı makamları f raaıız Hin· 
•t~laiıiyle Fransa ve Fran· 
••111 Afrika mOatemlekeleri 
arMında her tfirJO deniz 
mlaakalltıaın durduraldu
jaau blldirmlıtir. 

• 

Almanlara Göre 
Berlio ( .... )-log'iliz bom· 

bardımın hyyarelui 28 aoo 
tetria ırceai b ah Almanya 
nıa bilhusa Ab,.a ve Ko· 
lonya tehirle iade halkla 
meslsQn m•b•ileleu hücum 
luda bulu o muşl..-dır. Bir 
mikdar ev buara uiramıf 
tar. Halk ara•ı .J da kayıplar 

Yardir. 

Almaa hava kafvetleri 
loriltereye kartı b.,ekitta 
rece adanın cenup dotu 
lu1111ndald limanlar tesiıJe 
rioe blicum etmifterdir. 

Berfin (•.•)-Alman reıml 
tebliii: Şimal Afrikada dur• 
madaa devam eden tiddetli 
muharebelerde bilha11a dOı 
manıa Tobrak mubııHa 
cephesini yarmak için y•p· 
tıiı teıebbBılerde yeniden 
birçok tank tahrip edi1-
miıtir. 

Marmarik cepbeıinde dlı
manıa aıker toplulukları 

pike ve aw tayyarele•imia 
tuafıadaa daj'lhlmıtbr. 

Terfiler 
Eırefp•ı• baltabaneti b•ı 

bekim Ye bakteriyoloia Dok 
tor Lfttfi Ralamlnia maaıı 
teıfiaa ıekaea lira1a Mem
leket bHtabaneıl Dahili1e 
mitelıııa111•1 Doktor Celil 
Y arkia Ôah m••ı• teı fi•• 
(60) liraya. Memleket llaı · 
talaaaeai Bakterirotota Dok
tor Ztııhtl Erkiaia maaıı ter· 
fiaa IO liraya çıkarılmııhr. 
Kıymetli •oktorlarımııı teb
rik ederis. 

Tavin 
u.ı. tralaom mnc.deleai 

eıki ıdıat memuru Emia 
Akdafd 50 lira ilcretJe Sam• 
••n baıaıt idare dhp•••eri 
11laat memurluiuna tayia 
edilmiıtlr. 

---o---
lstanbulda kar 

lıtanbul. -Sabaha dofıa 
ıebrimize kar Y•im•t• baı 
lamııhr. 

Snvuetıero GArı 
Moako••, (a.a.) - Taı 

• jınıının bildiuliiine ıöre 
Almanlann Lenioaradı ta-
mamiyle çevirmek lıere 

Volhof ıehri ve L•doıa 1'6-
ın iıtikametinde 12 ıonteı 
rinde ıöaterdıklerı taarruz 
lıat'i olarak kırılmııtır. 12, 
13 ve 14 ıonteırinde Vol• 
hGf ırmatınıa iki keaarında 
bir çok ıiddetli mnharebeJer 
olmuıtur. Almanlar ilk Sof
yet hatlarını iır•I etmııter· 
•• de 15 ıonteıria sabahı 
lureket mevıil.,ine daomek 
ıorunda kalmııl•rdır. 

Milli oıyan20 biletlerinizi 

· YO • T 
AJmanuçakları ab şistan Red v 

!meselesi bitti kanun liyib• uçmuyormuş 
VJ oskova (•.•) - lıveatia 

ıa:ıetoinın timal cepbeıia 
deki harp muhabiri y•ııyor: 

Uzak timaJde logiliz tay· 
yarelerile itbirliii y•paa ha• 
•• ka••dlerimiı la• va tara 
bikim buluamaldadar. Aj1r 
lır:a1ıplara 11ira1aa d6ımaa 
b••• kuvvt:tlerl laıiliz ve 
Sovyet tayyarelerinin hare· 
lııit J•phkluı bltıeler 8ıe· 

rinde arbk uçmaa bir bale 
ı•ldll•r. 
Hler poıtabı neler, radyo 
merkezi, k6pı tiler ve diier 
ebemmiyetli noktalar at:ferl 
elbiteyi ıiymit kıtalar tara• 
fıada11 mubaf .za albaa aha 
mııhr: 

Molotof un 
şatosu 

Bırlha (•.•) - D.N.B. ala 
Askeri kaynaklardan Gjren
diiine ılre Kuımıa cenap 
luıınıa iırali eanaıında Yal· 
tanıa l.ahaında Mııorda 

Molotofun ıatoıa da Almaa 
aıkerleriuin eline f"Çmiıtir. 
$•tonun çok Ullııt mefınıab 
bizzat So•yet aıkerleri tua· 
fıoda• J•im• ve tahrip edil· 
mittir. . -----
ASKER 
KADI ~LAR 
Londra, (a.a.) - Aıkert 

laiameti ("9Ditleteca bir kan•a 
projeai laızırl•nmııhr. Buna 
16ıe mecburi laızmet kadın· 
Jara da tatbik edilecektir. 
Yat haddi erkek ve k•dın
lar için 18 ıla 50 ••Hında 
efacakhr. 

Buauola ber.ber bü~ 6.ne· 
tin tatbikatta 20 ali 25 df•• 

ııudaki kadıolerı hizmtote 
Ç•iıracıetı uoılmaktadır. 19 
J•tıoda 11l•b altına çainl•n 
erkekler 18 5 yaıında h_ız 

mete rirecektır. 
50 Y•flDI rrçealer sivil 

mtııd. faa tefli iliıbnda "ulla
nılacak br. Buı suretle bu it· 
lerde it Ullar.. ılan rençler Of· 

duya geçebi lr c~ ktir. Kadın· 

lar ıatemerl i k lt- ri takdi rde 
cepheye g6 oderilmiyecektir. 

ııaç eelivor 
lıt.ıobııJ - Alıoa1ıydan 

memlekelu.timize ıcvdedile

cek bazı iJiçlar yola çıka 
rımııhr. 

Diier h•zı ıipariıler de 
buıünlerde y•pıl•caktn. Bu 
iliçlar ıeldıkten ıonra bazı 

ecıah•nelerde bulunmıyaa 

mnıtabıar ilıçlaraa teda.ikl 
kolaylıkla mlmkDa olacaktır. 

Rom ııı , (•.•)-lhtyan teb Aokara, (•.•) - 9~~· 1 
lij'ı Habeıiataod.ki Goudn Millet M~ctiıi buıl• ,, h• 
ı•rnizoauouun daha f •ZI• laaaııı, bazı nahiyeleri•_.- 'il 
mukavemt!t bulamıyarak tea ier viliyetlere b•il•' 1.,. 
lim oldutuoa bildirmektedir. haklu.odaki liyihanıD ,~ 

NOT: Goadar ı•rnizonu kereaıae baılan111ııtır. fi 
12 bıa ~uti t.hrnia edillyordu kere esoaaıada Dabili1' IS'~ \ -

Nairobi, (•.•) - Cenubi kih ı6z alarak Y•ıiyetl r~ \ ~ 
Afrika reıml tebliii: 27 Son etaıi, Ye aeticl!de Eı»lf ~ıJI 
teıria alııamı ltalyaa Geae· ıoebuıu Eıuia Sazakı• t•tt". 
rali Boıi Gondar kaletini nzerioe liyiba redd~dil~.ııd la-· 
kıtalarımız tealim etmiıtir. Buıadaa aoora tahırli t,r -._ 

--•- olmıyaa ltazı borçları• ~· 
kiaiae ve devlet .-deJ01;f' ~ 

Amerikan 
hazırlıiı 

Haaolulu (11. a )- Buradaki 
Amerikan orduıu birlikleri· 
nia bn11 bir ••aiyatte bu
laamalan laakkında Yerilea 

ları 9e limaalanoıa .,,-
mali yılı beH bı k•t~,,- le 
dair olan liyihalar rDfJ•'.f.· ~ 
edilerek ~ ab11I edil,.,~'~ il, 

D·h• aoara denli f' ti ~'•l 
ıubaylarıaıa fevkalid• ~ h 
ıııabna ait liyikıyı -~ ta 

emlr lıerİDe reımt mle11e· kere •e kabul edea f t 
MiUet Mecliıi P.ıart••1 1ı1 

Yeni ilet 
Kullanılıyor 
V •ıio ıton (•.•) - Salihi-

1etli mıalafiller, aıua meta· 
felerden relen ıemileri• •• 
t•yyarelcrin ıelitleriol ha
ber Yeren bir aletia kulla· 

n6 roplanmak Gıer• ,_I' ıı. 't 
lantıya aibıyet ••' " 

iki kls&Piıılll' 
varlldl ~ 

isten bal - Narh fe•1~..,- ~ 
bet ayda 10200 iira Is• ti.' " 

aılmıya baııadıiıaı laaber ka .. p Ha1ri ile 70 1ı'1 fll ~:._ 
vermiıtir. faturaııs et ıata• k•"' ~ 

--o ıaa adliyeye ye~ ~ 

Gazi köprüsü · .,ı 
ne çarptı jPUi•io val' ~ 

•ıtanbul - Tamir İfİD l~ De haf de 1 
Haıiçte baluoaa Sümer ti

-o- I 
lebl rllrıir Ye ıularto teaİ· pjJtlllll Jo 
rMyle bu ıabab 6.30da demi- Yaoııoa tutal•D ti~ ~ 

puruaoa bamultıioi• .. .ili- '( 
ıioi tar•mıı Hı Gni lcısp · ' 

Yeıioe dün de d••·-
rih6n~ bindirmiıtır . K6prii· /. 
d oıişhr. • hua' ~o - tur. Yala.ız fİ• p 

ltf.iyemiz el'•• •' '~ ,J 
Jep böpdi ı Üo ririı. çıkıt •'"" ı. b uı· r•tıyor. Çüuk6 , 
meı ıu zi, ı lu padıiı için 1- dit/. 

b alt-fi bıf a&dermeıı.te l,. 
)ilk motöı lerleı aliç npur- • ,,,.J ..._ 
ı ... bugün burad.n iıleme · J• ı611 · 61mı1°1•11 iÇ r 1 ~ 
miıludir. rah anbara ce1ar••• I \' 

itf•iye mldlrtia>ll ~· ;,f --
Altın faatı 

lahbbul - Alho fiati yllk-
1eliyor. Bu&'Ü 11 boıuda 2930 
kuruşh11 aablmııhr. 

' ı ı ı 312 -332 do- : 
f eumlu bakaval 
li çağrılıyor i 1: lz:mir aakerlilt, ıube•i: 
: boıkanlığından: ı 
ı 312 33l doğumlu iılim : 
S ve ı•yri ialim acemi ibti- ı 
ı yat bakayaların acele ıube· ı 
ı ye miiracaatları, ıelmeyen· ı 
ı ler h•kkıbda kanunun ceı• ı 
' hül&ümlerinia tatbik edile· ı 
ı ceii ehemmiyetle ilin ola ı 
ı nur, ı 

·~· .. , murları au altınd• ' il ' 
yanan kDkiirtJeri de • 
Dl6tl~rdir. 1,tl. \ 

V • parda• artık ld' 11~ 1 
keaildiji bir a1td• ~ 
miidürlimlı vapara ~-,, ~ ~ 
carı teminatını yerfP ~ ~ 
bıyatl t~ hlikelerle k•'~ t' ~ 
rak bu temin•b 1eıillll ~ 
tirmiıtir . 11".' ~ 

Bu ameliyatta ufı ff fi 
if8l mHkelerİ bo101;,.ı 
bazılannıo g&ıleri il' e ti 

ı ad , .. "" olmuıtur. tf.-iye oı 
15
,,... 

de yibi 90 dili " 
ınııtır. , 

Dün ıeminla diJ•~ 1111 ~~( 
lar1ndaki t6ccar 111~ ~'/ ~' 
ralmıya devam edi1•1 .~ 
kaç ıOn de de••"' ~ 
cell.tir. ~--

( Saadıt ) Kl•••lnden ahaız.. Çor•kkapı Polla llerkesl 
llarıııı ile, iM HaH T •la i UN DER T elefo•ı 


