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SAYISI (100) PAR 

l4YETIN 
~namesi! 
~ili ÇiFTÇi 

Milli Şefimizin 
,~ 

i 

• 

~lŞLIR: 
larıaııı bot bırak

~olr ekmemiz ve 
1 almanız kendi ..... 

~ •cabından olmak· 
~ ~•piniı için Milli . 
~- ıaten tohamlak

~ltcli mal11ulleriniz
~ 11 Ye ekime bat· 
~'-•1oraanuı. Hlkü
~Q ltaluaa•lara ay-
' ldlif kadar tobam
~ ttt,o; •• vermekte-

•11 beklediğimiz ve 
~t ba tobamh:akları 
\ı ~•karmıyaralı ve 
~ l.ır ıaretle Arfet
~•rbalde topraia 
• Son yatmarlarla 
~ tava relmiıtir. 
tek lliçbir sıla ve 
)oktur. 

...... aılar! 

tlla 9ialeri, lıeı vakit 

1 i baydi yine hep 
' la.ııaa. 

lımir V aliıi 
Fl§AD TUKSAL 

"'--o--

llda Başve
~lllerikada 
~'---
~ı,~loa (ı.ı)- Kaa•da 
t,' P.!iıter Maluınıikin 

lbla,., bay Ruzveltin 
ti hııa relmiıtir.Kttn-
d ''••t •dıa raıete. 
'llllttir ki: 

~~elerimlz ılraıında 
.._'"•ti allkadar edea 
t. '•ıQlarla ali kadar 

!•tU~rdea biri, dö· 

' il •tnıa edil!Dİf bir 
" ' ridip ritmiye-

11 _ 'lll•ıı Bzeriae "bu 
r 1 t,~,~lıtaaberi mevcut

' Lııı •ermiıtir. la· 
ıııaıveldlJ muaviai 

~ c\tleenia autkana 
~,~• sonra baıvekil 

•e burft• d6ae-

nutukları 
etrafında ----

Viıi (A.A)-Ofi bildiriyor: 
"Memleketimizin bir gün 

de dünyanın beklediği ve 
mnhtaç olduğu bar1şın kay
nağı olabilirse bundan duya· 
cağımız ıevinç pek büyük 
olacaktı" 

Tlirkiye reiıicümhuru lnö
ntinün bu cllmlesi bilba11a 
kaydedilmesi Jizım gelen bir 
fikri ihh• dmektedir.Filba
klka Türk miJleti ve ba1ını 
ıulb davaıın hizmette bulun· 
mığa mamleketlerinia her 
zaman hazır olduğunu, mu
hasım memleketlere ıimdiye 
kadar duyurmamış değiller~ 
dir. Fakat ilk defadır ki bu 
memleketin en büyük ıah· 
ıiyeti bir anlaıma zemini 
arama buıuıunda yardım et
mek arzusunu teyit etmekte
dir • 

C&mburreiıi laöaün esas
ları yalnız iki uaaura inhi
ıar eden bu nutkundaki bü · 
yük ıadelik bilha11a dikkati 
çekmektedir. Bu unıurlarden 
biri hakkında pek cemilekir 
ıözler kullandığı Almnya, 
diğeri de hakkında pek hali-
11ne kelimeler sarfettiği la
rilteredir. 

-w~;;a-
Yardım 

Londra, (a.a) - Ruıyaya 
kütle halinde ıilib tealimah 
p•ılamııbr. Şimdi fArkanjel 
limanına Britanya i kafileleri 
gitmektedir. 

Diğer taraftan •Iran demir 
yollarına daha ıık aevkiyat 
imklaını verecek inıaat ta 
devam etmektedir. 

Müttefikler, Arkanjel yol
unda kafilelerin emniyetini 
tamamen ıaranti edecekXva
vaziyettedirler. Bunun en 
giiıel delili Britanya hava 
kuvvetlerinin Norveçte Ale
sund üzerine yaptıkları yık-
ıcı akındır. Bu akında 7 Al
man vapurundan müteşekkil 
bir kafile uüak timaldeki 
Alman cephesi içia liman-
dan çıkmağa b11arlanarken 
tahrip edilmiıtir. 

---C---

Karsta kurtu
luş bayramı 
Kan (a.a) - Şehrimizin 

21 nci kurtuluı b•yramı dün 
tea'it edilmiıtir. Ticaret oda•r, 
Halkevi, belediye aıiıiyle 

bılkten m8teşekkil bir heyet 
komutanbj'a giderek orduya 
kartı ıevıi ve inançlarını 
bildlrmiılerdir. 

Son Dakika Am~~a yel!~ 
~ kravazörü .... 

MACARLAR. 
~·istikbalini 
Düşünüyorlar 

harp 
Moskova (a.a) - Kızalor

du gaıeteıi muhabirine gö · 
re Tula kesimindeki muha
rebeler de ıiddetlenmiştir .. 
Burada yapıtan ISovyet mü
dafaa11 düşmana çok telefat 
verdirmekle beraber düşma
aı zaifletememiş ve Sovyet 
kıtaları çekilmeie mecbur 
olmuılardır. Ruı hatlarına 
giren 13 Alman tankı tah
rip edil mittir. 

--o---
loskova muharebesi 

en kat'i safhasındadır 
Londra, (a.a) - Moıkova 

radyosu Moıkova için yapıl
makta olan muh1rebelerin 
en kat'i bir safhasına gir
diğini vaziyetin çok ciddi 
olduğunu!bildirmiştir. Radyo 
Spikeri Almanla11n kıştan 
evvel Moıkovayı işgal için 
büyük ölçüde ihtiyatlaraaı 

mubarebe sahasına getirdik
lerini birçok tanklar ve top· 
larla kıt'alarını takviyeye 
çalıştıklarını ilan etmiıtir. 

..__ .. __ 
Kalenin müdafilerinin 

gemini .• 
Moıkova (a.• ) - Kalenin 

şehri müdafileri Moıkovaya 
ıönderoikleri bir mesajda 
şehri ıonuna kadar müdafa
aya yemin ettiklerini bildir· 
mişlerdir. ---o-----
ınuilizlır suriueue 20 
ton buğdag verdiler 

Kudüs (a.a) - logiliz hü · 
kumetinin Suriyeyi işgal et
tiği sarıda vadettiği veçhiyle 
Suriye hükumeti emrine 20 
ton buğday vHiştir. Kinuu 
evvel 1941 de ayraca 10 ton 
buiclay daha verilecektir • 

--·--
denize indi 

-----
Ca::nden Nev Jersey (a.a) 

- iki Okyoauı donanma 
Sl ismi verilen remi İnşaat 
brogramına dahil 10 bin to · 
nluk yeni Olovlant kruvaıö · 
rü ioıasının biteceği tarih 
hakkında yapılan •tahminler 
den 7 ay evvel Nevyork 

Sahip buil binr Corgorotion 
Y ards tir keti tarafından bu· 

giia i~ ı ize indirilmiştir. ~En 
bariz vasfını ıürah teşkil 
eden pu yeni ıerinin ilk 
deniz birliğidir. __ .. __ 

----Yeni belediye 
• • • 

reısımız 

Sabık belediye riıi doktor 
Bay Behçet Uz'un mebuslu · 
luğa seçilmesi üzerine boı 

kalan belediye reiılij'i inti · 
babı bugün saat dörtte ya
pılacaktır. Bu mühim yeri 
kimin işgal edeceği henüz 
malum değildir. Bu da ancak 
intihaptan ıonra kedini gös
terecektir. 

,_--o---
Aldılar 
Verdiler 
Pekin (a.a) - Şimali Çin · 

deki Japon ordusu umumi 
karargihı Jıpon kltalarının 
Sarı nehir cenubunda bir ay 
müddetle iıgalleri altında 

buluamuı olan Kingçeoyu 
cuma sabahı tahliyeye bışla· 
dıklaraaı bildirmektedir. 

Şehir halen askeri ehem
mıyetini kaybetmiıtir. Bu 
şehrin Japon iıgali albnda 
bulunduğu müddet zarfında 
nehrin cenup aahili üzerinde 
üıler tertip etmiılerdir. 

ÇIN ZA YIA Ti 20 BiN 
Şanghay (a.a) - Orta Çin

deki Japon ıöıc6stı ilkteş· 
rin ayı askeri vaziyeti izah 
ederek bu müddet içinde iki 
Çin tümeninin 20 bin ilü ve 
yarah bırakarak kaçmaia 
icbu edildiiiai ı6ılımiıtir. 

--ım--
Nevyerk (a.a) - Nevneet 

mecmuası yazıyor: 

Macariıtandan relea 16· 
rüş ve düaüıleri kanetli 
kimıelerin bildirdiklerine ıa: 
re Macariıtanda rerek raze· 
teciler ve gerek halk ara11a• 
da hükumetin · Macar ortla
ıunun büyük bir luamıaı 
memlekette ahkoymU1 içla 
ş!ddetli bir ısrar mevcattar. 
Ruı cepbeıine yeaidea 

takviye kıtalara gönderilmesi 
aleyhinde bir hareket m••
cuttar. Zira 1918 de oldaia 
gibi Macariıtanın harpte• 
sonra komıalanaıa emelle
rine kartı kendini mldafaa 
edemiyecek ederecede za11f 
düşmeıinden korkuluyor. 

---o---
Sovyet kur-

• may yeaı 

başkanı 
Amıterdam (a.a) - RoJ· 

ter ajan11n1n blldlrdfilİM 
göre general Sakofa• 1.t· 
ae genel kurmay llqbab· 
ğıaa general Sapoınikof t•· 
yin edilmiıtir. 

Geaer1l Sap01nikof ı•ç•• 
h1rpte çar orduıuada da lail· 
m•t etmiıtir. ---
Yugoslav 
Vapuru 
Macerası 

Hong-Kong, (a.a.)- Hoaı 
Kongtaki Japon dealz ma• 
kamları bir Yuıoıla• vıp•• 
raaun Italyan ıubayları •• 
erleri tarafından eli ı•firil· 
me1i hidiıeaini tallkik et• 
mektedirler. Mlrettebat ta-

bancalarla tehdid edilerek 
vapurdan dıtarı atılmıılarclır. 

lzmir Askerlik 
Şubesinden: 

---o---
Kısa hlzmıtınırı 
337 doğumla v• bu•larla 

muameye tabi bu •••• Ye 
daha evvelki aeaelerde mek· 
tepteu mezun olmuı l11A 
hizmet hakkını baiı ehll1et· 
naameli veya ebliyetlizleria 
acele yerli aıkerlik ıabıılae 
müracaatları, miiracaat etme• 
yenler hakkında kaauai hl· 
kümlerin tatbik edllecetl 
ilin olunur. 

.... ____ _..._ ............. . 



(lilLiii ~ıısı> 3 21-1 r.,ı. ıHf 
---------------------------------:------------=-----------------·-------------~ ___.. 

~:* .................... KARAGÖZÜN MONOLOGU 

•lr Genç Kı-i Japon yanın 
iç siyaseti 

Tulada Ruılar-jCeza kanun1111· 
zın Hatası f Kadın vatman
:::::::-11 -:::::::::: lık etmez fakat ----.. -

Şanıllay, (a.a)-J ıpoa or· 
duıa ile Kvantur •illyeti 
araıında Kantonda bir anla" 
şma imza edilmiştir. 

geri çekildi da tadilat -----·- ---Maıkova, (a.a)-Kızılorda Aakara - Adliye ••"'" , ~an: NaJire Seymen•ilu latanbulda kadıblarıb yat-
,. n~..l orsranı olan Kraına1a Jeti ceza kaaanuaa• tadr. 

rada pençere
n kırık camı 
ı 
-tını kıracak ----
·•Jll yemek maaaıını te
liyor, içerideı; anae1i•İa 
çok .. çirkin..tharketial gö· 
ır. Şir aralık: 

~ - Ne yapıyoraun anne o· 
N ı? Pençereain kırık ca· 
ı paııaı keaecek, diyor. 
'ellbat utanıyor kıınıdan 
~i: 

• Sen bılme11in kızım bu 
ıea olan kadını. O, oka
ıldi imiı ki, bır1aaa ba
\ aaııl!cilve yapıyor 1 
,,ıı ne ıiyliyeceğial ıa· 
lor, adeti dudaklarını 
~.r. 

manhk Yapıp yapmayacakları 
hakkında yapılan tecrübele· 
rla millbet ve:semereli Di • 
ce vermemelerinden dola11 
vatman katlının açıia çılra
raldıtını sr•zeteler ya~erdi. 
Her halde bu neticeden ka
dıalarnı m&tee11ir olmama
ları llumdır. Ç&nkü kadın
ların ıimdiye kadar daha 

~ pek ç~k- · yük1ek~--nazik-·;; 
zor itleri muvaffakiyetle~ba
ıardıklprı malum olduiuna 
iÖre biJbHıa atlarla hareket 

- - J • " - - - - --
eden tramvaylar1 ıilrmeleri .ı 

Bu anlaşma mucibince 1938 
deki işgalden beri Japonlar 
tarafından kontrol edilmekte 
olan bütün Kanton fabrika
ları Çinli Hbipleriııe derhal 
geri verilecektir. 

---o--
Dünkü maçlar
da Göztepe D. 
Sporu yendi -·----D&n Al1aacak ıtadyomaa

da likmaçlarına devam eclil
miıtir. Göztepe • D. Spor 
maçı bilha11a birinci devre
de heyecanlı geçti. Takım· 
lar ilk 1 devrede birer golle 
berabere vaziyette idiler. 

ztüaı~Jeı~!l_İli ı;;.ı.hıtbiri üzerindeki çahımaları•• • 
bildiriyor: ~ıl s '"·' · • lii!f:o~ t vam etm ktetlir .. 

· Tulada camarfe'ıf g&efi ~ Barla dar cız• k~!: 
mnbarebeler devam e'miı ilaaun umumi latlk6~ 
ve aopaan ' biiyilk..-- zaiyıta gözden geçirilerek .~ 
uğramaaına ~rağme .e111lara bağla•AWti'· _.a .. 
mııtar: ·Bu cephe.deki edilen biiklmler 124 ,...,,. 
an taarruıları püıkGrtlilm&( deden 183 e çıkar.ı .. aM" 
olmakla beraber Sovyetler Yeni liyihada en mlbÜD 11' 
geri çckilmeğe mecb•r lkal- ğiıiklilderdea biri ılykıi -: 
mışlardar. Ruı batlarıua gir· rimleria iadeai hakkı•• 
meğe muvaffak olan 13 :düş- hükmüıa tadil edilmekt• " 
man tankı tahrip edilmiıtir. bunların iacle1iae ait .. -~ 
Düşman Krumuziyle ifade kiimiyet kaldınlmıı bıl.,.. 
edilen köyün üzerine atıl· maktadır. 
maktadır. Hava kuvvetleri Mahkemelerde urah•l""' 
keaif bir bombardıman yap· lundağu takdirde .-.--
maktadır. olan Tül'k vataacl~I~ 

--o dahi iadeıiae ceH• 
mektedir. 

Diier taranaa laıfif :.. 
ağır para zeaalaruacla lal 
mia teyia ettiii mikclar _ .. 

I~ müddet 

hic:de iıten aayılamaıdı.Ka
dıalar en azılı erkekleri, 
hıtti diiayaya bikim olmuş 
en cebbar hük&mdarları bu
runlarından tutup istedikleri 
yere 1evkettikt~n sonra tram· 
v11y arabalarını çeke çeke 
~eke kuvvet.ve takattan kal· 
mış biçare hayvanlara me
ram anlatmak onlar ~ içia 

ıoara, alçak aaaki •or bir me1ele mi idi? 

ikinci clenede Göztepe 
daha ağır basarak arka ar
kaya 3 gol yaparak maçı 
4·1 kazandılar. 

Sovyetlerle 
Jaoonlar 
Arasında 

luau ilıb .. di vazi1eti '1*" 
yııile te1irclea uak bQ!of"I 
dutu takdirde blkim ba fll' 
ra cezaıını &ç mlılla• ~
rabilecektir •. 

\° A .. 
' man anne çok fena 
r&yor1ua. o kadın o 

ı r temiz ki, aeain bn ıe-
dBıüameai hiç t~ doi· 

almuyorum. 

•llbıt, kızından b6yle 
evabıa, yiiı&ae tüktbür 
yapııtarılaC:aiını bit te 

etmiyordu. 

Banu buradan ıavaıtur-
1 ı çıreıiae bakmalı. 

ı 1 A•ne, o buradan baı. 
~iç bir yere yakıımaz. 

! ~rsua ki onu ailesinden 

~
tı ıeaia oilaadur. O da 
1 oğiaau Hverek gitmiı 
~u öı&ntüleri çekiyor 

ı 
' 1ıa anna, evlenecek 
l '>en de varım değil mi? 

Al baııaa ayni halin veya 
r ı 1 benzer bir feliketin 

ı 
1
'mHi her zaman için 

· dahilinde olan birıey 

r'~ ~ 

~
ı akıt babam ve ıiz ha. 
1 plmıya bilir-iniz, ben 

t,ıe Y,abancı bir eve ve 

' ' ıığıamak mecburiye
f ~ kalırım, bu tabii bir 

ı~• lıcayaaaamın benim 

Jmla oynamaıına 6ze· 
~ ~)dükten ıonra bile 

lıcek kadar çirkin bir 
ı ı ı ıOrOlmeıiae taham· 
~ .ıemem. 
~ man benim de düıtü
ııiyetia fecaatine ana 
\ dolayııiyle elbette 
la. 

'I • *• 
~ bacının ve Nevinin 

· ımaadar içinde kıvran· 
• bu bayat artık tabam
I bal etmez bir hale 

ihtiyar bacı aeceleri 
•dar hanımının bu 
0 • Yerir diye Allaha 
or. 

(Arlıa11 •ar) 

bayır.. O halde bu menfi ne· 
ticeye neden varıldı? Koca
larını, ıilt dökm&ı kedi gibi 
köıeabaıında ıuıa duran fi
nolar gibi el pençe divan 
durdurfn kadınlar bir kaç 

' cılız atan ned•n hakkından 
gelemediler? 

Glln~n son maçını Altay 
ve Ateş art ıında oynandı, 
rabatıız bulunan Ömer ve 

llyastan .mahrum bir Altay 
takımına .kartı maç yapmak 
1an11nı elde eden Ateıliler 
galibiyete ulaıamadılar. Maç 
O O berabere bitti. 

Altaylılar ekıeriıi ikinci 
tıkım oyunculardan terek· 
kip etmeıine ::rağmen canla 

bir oyun ~ çıkarmaia muvaf. 
fak oldular. 

- .. --
Kıymetli bir r 

teberrü 
Değirmendere nabiyeıiaia 

Çile köyünden şoför B. 
Hayri Damaat&rk Türk ba
va kurumu Değirmeadere 
ıubesine 100 lira teberılide 
bulunmuştur. 

Gelemediler, çiinkü atlar 
yorgun argın evlerine dönen 
erkeklerin, • karıları tarafın
dan tütuldukları bombardı· 
man tayyarelerinin bir ma· 
haileyi ,bir ande uçuran ce
hennemi bombalarından da
ha korkunç olan çene batar· , 
yalar1na maruz kalmadıkla
rından kadın vatmanları din
lemediler. Hele atlarda iıle
rini bitirdikten ıoara ~ahıra 
gidecaklerine, kocalarını ba
zan süpürge ıop111 ve ba
zan ıopadan da, kılınçtan da 
daha kötii ve ke1kin bir 
uzun dil ile karıılayaa ev
lere döJ1meie mecbur olıa
lardı, o ıamın naııl yola 
geldiklerini görürdük. Bütün ızmır halkı Asri 

Sinema karşısındaki 
Marti içkili lokantası

na gidiyor 

_ .. __ 
Japon 
başvekili 
diyor ki; 
Tokyo (a.a) - Japon baı

v~ki general Tojo milli hiz
metler birliğine mensup 300 
any:a hitaben bir nutuk ıöy· 
leyerek japoayanıa tarihin· 
de benzeri görülmedik bir 
buliranı yenmeıi için azami 
gayret ıarfedilme1iai istemiş· 
tiz. 

MARTİ içkili lokantaııDan 
tekmil eıyası müceddeden 
olmak ıartiyle açılmııtır. Her 
aevi içki, envai çeıid nefis 
mezeler mcvcuddur. Fiatler 
her keseye uyganduı. Mut· 
laka MARTI içkili lokanta
ya bir defa gidiniz, çok 
memnun kalacak11aız. 

---o--
Moıkova, (a.a)- Sovyet 

re.mi ıözcüıü Lozonkiaia 

bildirdiğine ıöre Maaçuko 
ile Moıoliıta"' arasındaki 
hududun tahdidi•• memur 
komiıyon vazif e1iai bitirmiı 
Ye bir anlaşma imza olun
muıtur. Ba komiıyoa şimdi 

Harbine döamüıtiir ve 256 
kilometrelik sıUzel bir baclut 
çizilmiştir. 

---o---
ıanadıda eski inanı 

kralının bıgkalini 
uıttııar 

Kın ( a .a ) - Din gece 
mecbal ııhıılar yedinci Ed
varıa Krovaıet meydaaıada 

dikili olan heykeli yıkıp 
parçalamışlardır. Bu Abide 

•samimi anlaıma • Antant 
Kordiyal,, ıa hataraıını anmak 

için 1912 de o ıaman Fran· 
ıız başvekili olan Rıymoa 
Paaakaranın riya1et ettiği 

bir merasim esa11ıada rek
zedilmiştir. 

ç= 

Kiralık odalar 
Babribabada Kız liıeıi kar

ş1ıındaki caddede ve elek
trik merkezinin ııa11ındı 

bnluaan "Halm Gözükara" 
aile evinde çok ııhhi ve te· 
miz kiralık odalar vardır. 

lıtiyealer içindeki odaba
şı ye baş •urabilirler. 1·3 

· Başvekil bundan ıoura 
Aıyaaın •erimlerinden fede
raayona bir mesaj gönder· 
miı ve bu mesajında ıunla11 
ıöylemiştir: 

t T s· d Telefon: 
ı ayyare ınemasın a 36- 46ı 

"Dlinyanın kuışık bir du
rumda buloam .. ıaa raimea 
biz Japonlar bütün maniaları 
yıkmak için demirdea bir 
irade ile birleııu eliyi&.,. 

ı Müjde... Beklediğiıaiz Mümtaz Sinema ':Yıldızı ı 

f HILDE KRAHL'ın i 
ı Y arathğı Fransızca Sözlü ı 

i ARABACI nın KIZI (Ounuaıka) i 
ı Ayrıc.: H A V A Y R A P S O D 1 S 1 ı 
tMatiaeler: 1.15 3.15 5.15 7.15 9.15pazar ıiinllll.15tc hatları 

Yeni projede emaiyet tJ" 
birleri de teYıi Mil••lst" 
dir. Bu ıaretle akli mal ... 
yete düçar olaa Ye aplf., 
ruca madde kallaaaa 'f-' 
kiiçük kimıeler doir....,. 
doğruya aalıverllmiyecek, I" 
ıibiler tedavi , m&e11u.ıerl" 
ne, devlet idare ve ~ 
kabHindeki 11lila ve t•rltl1' 
mlle11eıelerine koaulacaktf'• 
Devletin ıabıiyeti ve im_. .. 
aia aizamı aleyhi•d• tef' 
ıiyaıi makıatlarla iti•• .. 
cürümlerin failleri laik idi tt" 
rafınclaa bir veya bir '~ 
viliyet ve kaıa budad .... 
içine girmekten mea .. .-.ı
lecektir. 

Bu ıuretle yeai bir .... ı .. 
yet tedbiri mahiyetinde bil 
ıiirıüa ortaya çıkmıı oı." 
caktır .• 

---o-~ 

Adliye 
Tayinleri 
Izmir ıullı hukuk blkl..ı 

B. Behçet [llrkele Al•telalf 
kukuk ve ceza bikimli;t .... 
lihiyeti verilmlı ve keadilİ" 
ne tebliğat J•pılmışbr. 

lzmir hikim aamzetlikleri"' 
ne B. Ömer Bozcalı •• 8o 
Besalet Demirel tayin edil· 
miılerdir. ____ .., ___ 

Pirina ya 
Gidiyorlar 

Pariı'(a.a)- Gazeteleri• 
verdiği bir hıbere ılr•• 
Mareıal Penin muvakkat~ 
karariyle bir kalede ika-.f" 
te mahkum edilmiı old 
Franıız ~litikac:ıları yaka' 
da Pireaelerd• Portale~bl•
ıi•• ukledilaulderclir. 



(Hiı.lı rı•5ı) ....._.._ ________________________ ..._ __ .._ _________ ~------~------~ 

kal-'Fabrikalar ku· 
için maşlara damga 

'·-~~ti Tmk lröy-
• 111ıaaaı için bu-
1 Çafıımalarını ve 
tetkik eylemek-

~ •• tebiet böl
d it ld5Jllıilaln 
"-anına ortaya 

-.ır.ıdiyle çahıd-
tir• kadar 1510 
•ri Japılmııtır. 

~ ıir.aat {•aha· 
''lll•iarım. tlo7•· 

"-tkıiıi arttırma-
p ~ .. tedbirler 

"-••• yardımlar 

Macar 
tına. ~--aU i 

vuracak 
----o---

Iktısat vekaleti bundan 
bir müddet evvel kamaş fab
rikalarının imalih hakkında 
mihim bir karar vermiıti. 

Buna da selıep kumaş sa
tıılarında yapılan yolsuzluk
lan önlemek ve ihtikira 
meydan vermemekti. Bu ka
rara röre kumaı fabrik•lan 
imal ettikleri yeni kumaş 
toplarına iki metrede bir 
olmak üzere fabrikalarını:ı 
markasını vuracaklardı. Ba
zı fabrikaların, bu karar tat
bik mevkiine geçtikten son-

rada eıkişekild e kumaş imaline 
devam ettikleri ve kumaı· 
)arı damıalamadıkları görül
mlıtiir.Bu hareketlerini belii 
etmemek için de yeni ima· 
lib Hkiden yapılmıı gibi 
röıtermeğe çaiıımakta ol
dukları aalaşılmı~ tar. lktıHt 
vekiltti11i böyle bir karara 
sevkeden imil, bilhassa ma
liyetlerin tayi11i buıuıuada 
meaıei11in teabitini kolayca 
mümkün kılmaktır. Ayni za· 
maada yerli malların Avru
pa kumaıları diye satılma· 
aı• da ancak bu suretle 
mini olunabilmektedir. Ka· 
rarname hilafına hareket 
eden fabrikalar aleyhinde 
cezai tedbirler alınacaktır. 

Cilt •e Z&brevi Haatahkları 
MütehaHısı 

DOKTOR 

Salih Sonad 

\.ıı. ICüçük cümleler •• 
~ t ıwanzir Pfaad~irmi liradır. 
'-'tbr teuer-Bu çok pahalıdır .• 

tb.ar koıtea 24 mar - 12 kitabın bedeli yirmi 
~ dört marktır .• 
t 0•tet eia Bucb?-Bir kitabın fiati nedir? 

ıt '"-r-Ba pabah mıdır. ..... 
\ ıat billr-Hayır, ucuzdur. 

'- liebea die Kinder - Ebeveya çocukları se-
~~.L.. verler .• 

• liebea den Lehrer - Talebeler muallimi ıe · 
~ verler .. 

llHclııen die1e l:.ımpı?-Genç kız bu llmba-
Na JI arıyor mu? 
-.,.._. ıind 1ehr ıchlıcbt - Bu cevizler çok fe · 

'~ nadır •• 

Ist n 1 Uni-
vers tesi tö
renle açıldı ----Iatanbul, (A.A) - Ist n· 

bul üniversitesi bu sabah 
Hat 9 da meraıirnle açıl
mıştır. Üaiversit rektorü 
Cemil Dilsel geçen ders yılı 
çalışmaları ve durumun bu 
çalışmalar üzerindeki maddi 
ve manevi tesirlerini anld
mııtır. 85 profaaör, döçent 
veya asiatan askere alın· 
mıştı. Bununla beraber Milli 
Şefin uzak görürlüğüne im ıı 
eden profesör ve t !ebeler 
çok çahşmış ve verim düı
memiştir. 

Ü aiversite geçen ders 
yıhndft 713 mezun vermiştir. 
Bunların 322 ıi tıp, 152 si 
bukulr, 78 si fen, 86 ıı ede
biyat ve 27 ıi diı tababeti 
fakültelerinden çıkmıştır. Ba
ıılaa veya baskıyc sevkedi
len eserler 44 tür. Basılan 
eserlerin sayısı bunlarlc 
282 yi bulmuştur. 

Üı:aiveraiteye bu yıl yazılan 
talebe ıayısı 2244 tür. Bun· 
larla birlikte bütün talebe 
sayısı 9400 zii bulmakta ise 
de kayıt silmelerle bu mik
dar azalacaktır. Rektör, 
talebe artışının sebep oldu
ğu güclükleri tebarüz eltir· 
miş ve yeni yıla ferahlıkla 
giriı sebeplerini nlatmıştır. 

Maarif V ckilinin himme
tiyle kadroya 7 profesör, 18 
döçent ve 30 asistan ilivui, 
talebe yurdunun açılması, 
ielecek yıl t lebenio imti· 
banla alınması gibi karar
lmrdan şükr nla bı hseden 
profesör Cemil Bilıel, sayın 
Baıvekiho bu iılere verdiği 
önem üzerinde durmuştur. 
Yeni yıl için üç yeni ecnebi 
profesör getirtilmiı, eskiler
den ikiıi ayrılmııtır. 

Bu yıl yüzde elli fazla 
çıhşmak lüzumunu gösteren 
rektör üniversiteli 9000 
gençten disip1iali olmalarını 
iıtcmiş ve milli iımelin, 

milli kudretin ve milli dehi· 
nın timsali olan milli önde-
rimize derin saygılarla sö· 
zünü lkışlnr arasıiıda bitir
miştir. 

ilk ders Halide Edip Ad· 
n n tarafından verilmiştir. 

---=--il ıie-Adıaız nedir? 

~-' ~•ilan-Adım Ha1aad1r. E • tt 
-~~h ıut-lyi deiilim. mnı ye e 

•n ıind ein Mon~t-Bir ay dört haftadır. tayin 
~~hamra SiNEMASI f Emniyeti umumiye müdür· 
~bariyet \>ayramında 1ayın Izmirli müıterilerine : lüğü hes bın hukuk tahıi-d'- lakdim edeceii filmi müjdeler... : li11i yapan genç komiserler· 

1•ca allnşlaaan •e sevilen iki meıbur ve se- ı den B· Rifat Utku lzmir em· 
vimli kahkaha inalı... ı niyet kadrosucda vazife gör· 

,lOREU - HARDI f _m_eğ_e_b•_•1•_mı_ştı_r. __ _ 

~· lılrlilrte çe•irdilrleri Türkçe Sözlü : D Fa I k 
, l CEMJ AŞJKLAR f l~lr Memleket baat !! 

ı.' 0.45 .. 12 30 215 4 00 5 45 7 30 9 OOd : Rontken mütchaa 111 
~hıc.. ı • • • · - • • • • • · a • Rontken Ye Elektrik. tedaYlıl l 

· Matbuat U. M. Memleket Juraalı.. • r•pıhr. Ddacl Bc1}er Solı:d~ 
n TilL VON. Hıll 

3 2incl T eırla ıMf 

H liç iskele ve ıfi{;b-;;;;;b;1 
V&!Jurları i Kahramanı ! 

tamir edGliyor •• i SOBUTAY i 
-- -- ı-41- Ya:ıan:H. O. T. ı 

1 tanbul - Haliç idaresi ........................ .. 
De izyolJarına devredildik- Aylardanberi at ıutıadaa 
ten sonra harap bir bale l inmedikleri ve ıavaıt•a ıa• 
g imiş ol~n Haliç iskeleleri vaıa atladıkları ve pek çok 
v~ vapurlarının tamiratın yoruldukbırı halde Cengizia 
b şla dığını geçenlerde yaz- bu açık ve samimi emri o•-
mıştık. lara yeniden kuvvet ve ha· 

ilk olarak dört iskelenin yat bahşetmişti. 
ve b vuzlara çekilen üç va· ı Yiae bu iki harp dihiıi 
purun tamiri bitmiştir. 1 baı başa verdiler, konuıta• 

Diğer iıkelelerin v va· lar, pıo jeleriai hazırlacblar, 
purlarıu tamirlerine yekında pilini baı çizditer, emirleri-
bı:ışl Dacaktır. ni erkinıh rplerinc ve subay 

larına tebliğ ettiler Kıpçak 
vadisini tutmak üzere, yolla
rına tesadüf edecek olı• 
büyük küçük devlet teıek· 
küllerin ortadan kaldırm•i• 
karar verdiler. 

--o--
263 teneke 

bulundu 
1 tznbul - Yani Devlet· 

oğla isminde toptancı bir 
yağ tüccarı ihtikar ıuç•n
daa adliyeye verilmiştir. Ha
dise şudur: 

Ali Kolcu isminde bir 
bakkal B11lıkpazarauda muh
telif tBccarlara müracaat 
ederek Trabzon yağı aramı~, 
f al:at bepsindeu Cle " yağ 
yok,, cevabını almıştır. Bu 
vaziyet karşııında şaşıran 
tüccar, Fiat Miirakabe Ko
misyonuna vaziyeti bildirmiş, 
komisyon memurlara yağcı· 
1 rın ihtiyat mallarını aak
ladıkları Cüumhuriyet buz 
depozunda bir arama y p· 
mışlardır. Bu arama esna
sında Ali Kolcuya yağ ol- ı 
madığını ıöyliyen Yani Dev
letoğluna aid 263 teneke 
Trabzon yağı meydana çıka
rılmıştır. 

Böylece Yaninin ihtikir 
mnksadiyle malını depo et
tiği ve satışa arzetmediği 
l!lbit olmuıtur. Adliyeye ve· 
rilmiştir. 

--o--.--. 

Canavarlık 
değil mi? 

Kuşad&11nda Salih Tüken
mez, lbrahim Çerçiler ve 
Yusuf Tütüncü, biti 16 ya-
şında kız, diğeri 22 ve 28 
yaşında iki kadını birer lira 
gündelikle zeytin toplamak 
için kıra götürmüı ve zorla 
kirletmiıferdlr. Suçlular tu-
tulmuş, adliyeye verilmiş
lerdir. 

__,____() __ _ 
ugoslav te

baası kurşuna 
dizildi 

Sobutau kıtaıarı kıa
dlsine karşı darantıo. 
ban Kıpçaklarını, J1-
rıkllari, Çerkıılari 

tarumar etti 
Önce tifliıi hedef ittihaz 

ettiler ve bir iki günde er
menilerin boynunu k11arak 
bütün Ermeniıtanı dünya ha· 
ritaıından ıiliyerdiler. 

Bir ermeni papası Krigoı 
çok hizmet ettiii ve sada
kat gösterdiği için yanlarına 
kitip olarak aldılar. Kendt
ıine, yapılan vukuah yazma
sını emrettiler .. · 

Bu papas Ermeniıtandaa 
ıonra olan tarihi yazmııtır. 1 

Bu defa da geçecekleri 
yolun üstünde Gürcistan 
vardı. Oraya saldırdalar.Gür
cileri de bir hafta süren bir 
çarpıımadan ıonra itaatlan 
ve emirleri attına aldılar. 
Oradan Şirvan ve Şumahl 
üzerine saldırdılar. 

Şumabiler tüccar adamlar· 
dı, Ta Sibiryaya kadar aza· 
nırlardı, bütün yollan ve re
çitleri iyi bilirlerdi. · 

Sobutay bunların içinde• 
on kadar dirayetli adam 
seçti, onlara kılavuzluk et• 
tirdi. Bir tanesini diğerleri•• 
ibret olıun diye hemen pz• 
leri önünde astırarak iıte 
dürüst ve ıadıkane hizmet 
görmiycnlerin akibeti budar 
dedi. 

Artık, gece, gindilz iler· 
lemeğe baıladılar, önlerine 
gelen küçük beylikleri orta
dan kaldıra, kaldıra Kaf kaı 
dağlımnıu geçidine ulaıtlar. 
Zıpt ve i tili ettikleri her 
yerde birer vali bırakıyorlar 
ve sıkı nizamlar koyuyorlar
dı. 

Bunların içinde Hemdaa-
lılar isyan eitiler, Cengizli· 
Jerin bır1ktaklırı valiyi öl
dürdüler, bu haber Sobutaya 
vasıl olunca süratle geriye 
bir müfreze gönderdi, ba 
kıta bir gece aaaızıa Hem-

Roma, (a.a) - Çarşımb& 
günü neşredilen r mi bir 
tebliğde. hususi bir mahkE
me tıuafından ölüme mah
küm edilen Yugoslav tebaa.lı 
Mıroı Kııezt;vitcb'ic hOkumet 
mc kezine yakan bir mahal
de kurşuna dizildiği bildiril
miıtir. ] 

d na girdi ve şehri ateıe 
verdi. - ...... , .. , -



ırı c ı 

MiLLİ ŞEF 
,ffipod omda 

--o·--
Ankara - Sonbahar at 

r11laranıa altancııı buiÜD Hl-
1 1odromda yapılmııtlr. Milli 

afimiz Hipodromu şereflen
ı •refJendirmiı ve geliıleri 
alkın coıkun tezahOırlerine 
,eıile teıkil etmiıtir. 
Şerttf trib&nüne giren ıa • 

;a Reiıicümhur balkondan 
aJka iltifat etmiı ve Hipod
tmu dolduran ~binlcrçe va· 
adaı ıapkalarını çıkararak 

ı ~yük Şefe olan uygı ve 
tf lıhklarını "Y •111 varoJ,, 
ılerlyle izhar etmiılerdir. 

- ---
~ıoı Alman 

çıkarıldı 
----o---

Peıaver (a.a) - Efganiı
ıdan çıkarılan Mihver dev 

1 

1
Jeri tebaalarından 101 ki
k ilk kafile Efgan - Hind 

, ~•dunu aıarak perıembe~ 
~1 ~116 öf leden ıonra Tork

ı hudut mevkiiae gelmiı 

11 Iaglliı :makamlanoın mu·~ 
\:azaıı altına alınmııtır. 
\Wihver tebaaları, Irak ve 
rldye yoluyJe memleket· 

1 '•• devam edebilmekliçin 
•ımalar yapıhnc11ya ka-

1 ' Peıaverde kalacaklar· 

----~:am kırmak 
~t;.çeciler merkezi öniinden 

d mekte olan Ya:ıuı oilu 
l yaıında Necmi adındaki 

ı ıarhoıluk 11ikHile ka-
1 ~lan iki camını ıebepılz 
' ak kırdıfından yakalaa-

1 ve hakkında kanuni 
ımele yapılmııtır. 

' l --o--
l rahanca ta

·sımak 
, llaancak- meırkezi idare· 

1 l9 yapılan lsilih arama-
i •, f Mehmet oğla 318 
~mlu J Çoban İbrabimia 

rı tnde bJr tıbaaca bulu· 
ık alınmıı ve hakkında 

l ni muamele yapılmııtır. 

ı tııN SESi HAKKIN= 
, SESiDiR 

f 
~ • ı•v d•k 1 mız ıge ı -

A ı-t lazımdır - ........ .._ ,, 
ııarlıkbaıında aşçı ve 
•çaların bulunduiu halde 
ık •alarınıo geliti güzel 

1 beriye ıerpildiii ve bu 
)n birçok ıivriıiaek laa-
' dutu ve civar halkını 
ıız ettiii haber verili· 
'loğru İH bel diyemizin 

' 1t k . • . ~ nazarını çe erıı, ııra: 
ıi 

~:UN SESi ~:~~:~ 
- :z-

[ 3 21nci Teırla 19Clf ~ [HALllN sisi) ~ 

:::> 
Istanbulun 

dünkü maçları 
---o--

İstanbul (a.a.) - Lik maç
larına bugün Fener ve Şe
ref ıtadlarında devam edil· 
miştir. 

Süleymanlye· Taksim Gençlik 
F eaer stadı ada birinci mü· 

11baka Süleymaniye • Tak
sim Gençlikspor takımları 
arasında yapılmış Ye Süley
maaiye 2·0 ile rılip ıelmiı· 
tir. 

Fenerltahçe • Vefa 
lkiaci milsabıka Fener· 

bahçe - Vefa arasında yapıl
mıştır. Birinci devre Fener
bahçenia bir Hyısı ile niha · 
yet bulmuş ve ikinci devre· 
de Fenerliler yaptıkları ikin
ci bir gol ile oyunu 2-0 ka
:ıaamıılardır. 

Şeref stadında 
Şeref stadında lıtanbul

ıpor - Be) oğluıp~ru 3-0, Ga
latasaray • Kasımpaşa takı· 
mım 9 - O, Beşiktaş takımı 
Beykozu l ·O yenmiıtir. 

--o---
Italya haruten 

kurtulmak 
istiyor 
-.---o----..... 

Nevyork, (a.a.) - "Millet
ler cemiyeti,, mecmuasının 
ltalyaa olan baımubarriri 
yazdığı bir yazıda diyor ki: 

"Eğer Faıbmden kurtul
mamız için bir çare var1a, 
o da harpte mağlup olmak· 
tar. Bütün ltalyanların fikri 
budur. Mu1101iai harbe ka· 
dar oynadıfı rolde muvaf • 
fak olmuısa da şimdi ltal· 
yan milleti hakikatle karşı 

karşıyadır. ltalyada pek çok 
yerlerde Mussolini ile kartı 

karııya Hılan kralın reımi 
yerine Hitleria reımi kon-
muştur. Nazilerle faşistleri 
anlamak için en iyi uıul oto·. 
mobili olup olmadığına dik-
kat etmektir. Faşistler ya
yan ıiderler. Almanlar en 
iyi otellerde yaşarlar "e pa· 
ra vermezler. Geçende bir 
nazi heyetin ltılyayı ziyare
tinde alkışlamakta : ihmal 
gösteren blitün ltalyanlar po · 
liı marifetiyle ıorıuya çe· 
kilmiılerdir. 

ınailizlere Göra 
Londra (a.a) -Hava Bve 

dıbili emniyet nazırlığının 
tebliği: 
Düşman tayyareleri dün 

gece şimal batı ve Gıl üze
rinde dolaıarak dafınık ıu· 
rette bonba atmışlardır. Beı 
düşman tayyaresi dütürül-
müıtür. 

Merseyde ve diğer bir yer
de bazı basar olmuıtur. Az 
miktarda ölii ve yaralı var
dır. 

Londra (a.a)- Hava naz
ırlığı tarafındın dün akıam 
aeıredilen teblii: 

Cuma ıecesi 11hil servis
ine mensup tayyareler Nor
veç kıyılariyle Friz adaları 
açıklarında dOşman gemile· 
riae karıı muvaffakiyetle 
neticelenen hücamlarda bul
unmuılardır. 

Bu barekita Dük of olst-
oa ve Blanhaym tipinde ta
yyareler iştir•k etmiştir. • Oa 
vapura habetler kaydedil
miştir: 

Bunlar arasında bir petrol 
ıemııile b&yük bir iaşe va
puru da vardır. 

Baıka bızı vapurlara İsa· 
ebet temin edilmiş1e de ne· 
ticelerin tespiti mümkün ol· 
amımııtır. 

Ba barekitta bir tayyaremiı 
kayıptır. 
Sahil serviıine mensup baı· 
ka bir tayyare de dün yap· 
ılan devriye hareketinden 
döomımiıtir. 

- .. --
Taç kavgası 
Loadra, (a.a) - Rumen 

mahfillerinden öğrenildiiiae 
göre ıimdi Meksikada bulu
nan eıki Kral Karol yakında 
bir beyanname neşrederek 

kendisini "hür Rumenlerin . 
reiıi ilin edecek ve oğlu 
Mihailin mevkuf olduğuna 
bildirecektir. _ .. __ 
Koşular sürp

rizli oldu 
Ankua-Bugnnkn koıular bazı 

----- · ıürprizler göstermiştir.Bilhassa 

Yaralamak 
İımetpışa bulvarında Hak· 

kının kahvesinde otu,makta 
olan Mehmet oğlu !27 do
ğumlu Hüseyin Kl' çak adın-

daki ıahıs ayni k•hveye Hr
hoş bir vaziyette ıelen Ab· 
dullah oğlu 309 doğumlu İs · 
mail ile aralarında çıkan 

kavgapa başına sandaly1ı ile 
vurmak ıuretiyle yaraladı· 
ğıadan yakalaamıı ve tah· 
kikala bıılanmııtır. 

Mebruk koşuıunda Bozkurt 
birinci gelmiş ve kuvvetli ra
kipleri Tomruk ile Savayı 
geride bırakmııtır. 

--.. --
Kiiıt, çivi, 
çay geldi 

Son glinl~rde memleketi
mize muhtelif itbalit efyHı 
gelmiıtir. Bu ~meyanda mat
ball kifıdı, çivi, çay, naf· 
talin ve döıemelik muşamba 
bulunmaktadır. 

Almanlara Göre 
Berlin, (a.a.) - Alman teb

liği: Kırımdaki zaferlerimiz· 
den azimle istifade eden kı
talarımız mağlup hasmı bii· 
yük bir süratle takibe de
vam etmişlerdir. Geniş bir 
cephe üzerinde Yayla dağı· 
nın ıimal müntehasına varıl

mııtır. Alman ve Rumen kı· 
taları diin Kırımın merkezi 
Simrerepol • Babçe1arayı al
mıılar ve Sivastopol iıtika
metinde terakki kaydetmiş
lerdir. 

** 
DONEÇ'TF: 
Doneç havza11nda Alman 

ve ltalyan kıtaları yolların 

çok fena halde balunmaııaa 
raf men düşman mukaveme
tini kırmıılar ve yeni ea
düıtri çevrelerini iıgal et· 
mişlerdir. 

LENINGRAD'DA: 
Leningrad inünde Neva 

nehrini geçmek için yapılan 
yeni bir Sovyet teıebbüsü 
zayiatla piiskürtiilmüştlir .ILe· 
ningrad ve Kronıtaddaki aı
keri ehemmiyeti haiz hedef· 
)erin bombardımanına de
v•m edilmiı ve iyi neticeler 
alınmıştır. 

SIV ASTOPOL'DA: 
Hava kuvvetleri gece ve 

gündüz Sivaıtopol bahri üı
sllnü bombalamıılar ve li
man tesisatına isabetler kay
detmiıler bir Sovyet harp 
gemisini hasara uğratmıılar 

ve büyük bir nakliye gemi· 
ıinf yakmışlardır. 

141 GÜNLÜK HARBiN 
NETlCESI: 

Berlia, (a.a.) - Alman or
duları Sovyetler birliğ'ine 
karşı yapılan harpte 22 ha
zirandan 31 ilkteşrine kadar 
141 günde Sovyet Polonya
aı, Litvanya, Letonya, Eıton· 
ya, beyaz Ruıya, Ukrayna, 
Smolensk, Orel, Kalenin, Do· 
la ve Leningrad eyaletleri, 
Kareli ve Ladoga gölü ke
simlerinden mürekkep Fin 
bölgesi dahil olmak üzere 
topyekun 1 milyon 530.000 
kare kilometre arazi işgal 
etmişlerdir. 

---o-- -. 
Genç kadınlar: 

tou başında ___ .. __ 
Londra, (a.a) - Bu ıabah 

Londra üzerine yapılan düı· 
man bava akınında ordunun 
genç kadınları tayyare dafi 
topların(kullanmışlardır. Mer· 
mileri erler nakletmiı kon· 
forları kadınlar ıoğuk kan~ 

hhk ve ce11retle ifa etmiı· 
lerdir. 

-· 60 .. rı sovuetıere ___ 
G c•11• 

Moıkova (a.a) - • tıb-
r111 neıredilen So•1•t 
liği: ,.-11 

1 Ikinciteırinde kıtal•~· 
bütün cephe boyüaca 111 

rebe etmiılerdir. ~ 
Moıkova (a.a)-8° .. 

ki Sovyet teblifi: . ki*" 
2 ikinciteırin rec••• ıeı'' 

larımız bütün cepb~, 
dütmanla muharebe e 
dir. . . • ,, 

Eier ılerleyebılırl•f 
hayret! f• 

Londra (a.a) - Kol~ 
gelen bir telgrafta Ah••~ .. 
Harkof bölgesiade dab• f/I 
lara ilerleyebilirlerae b°'ct" 
hayreti mucip bir ıeY oll 
ğı bildirilmektedir. __.,., 

Mukavemet g&nde• S-
artmaktadır. 

€iddi va~iyct "1'. 
En ciiddi vaziyet ...,. 

denizdir. Burada Alaı•~ 
KafkHyaya doğru yaptı tı0I" 
hamlede bu bölrede ~ 

!lerin Raıyanın baıka ~ 
lerine naklini önlemek~ 
ıadiyle büUin ıayre 
Rostof üıeriae tevcib 
buluau"rlar. ~ 

Alma• mareıılı Fo• R r 
tebia bir kene Doaeç ~ 
zaaınıa fiili ıarett• it., 
teve116I edince Roıt~f~ 
maiden h&cama ça....,...
beklenmektedit. 

Ru11 mulıabil /ulcaınl:: .. 
Fakat Timoçenko, d- ~M 

ıimdide bir çok yeri....-. 
muvaffakiyetli kartı hl, 
lar yapıyor. 

-----o---
Bankada 
Cinayet _ .. __ 
Balıkesir - Osmanlı bt~ 

kasında kanlı ve feci 
hidiıe olmuı ve mımlek-: 
aevilmit doktorlarında• 

611
_ 

Salibeddin Çetinsoya• 
miyle neticelenmiıtir. 

Hidiıenin ailevi bir 111':, 
eleden doj'duğu ıanılıo• 

tadır. Doktor Salillad~ 
Çetinıoy, henOz kat'i ıar::., 
aY,dınlanmıyan bir 111• ~ 
hakkında izahat iıtelll' • 
üzere banka müdür& vek~ 
8. Niyazi Baki oiluau ı,. 
kada ziyaret etmlı, k•'1~ 
Ha.anı a kahve gıtirlll• 

anına kıdar reçen pek "'" 
bir zaman içinde cer•f~ 
eden bir milaakaıa •• 111 
cadele neticeıiade dokl~ 
baıındıa aldığı bir kart0 

ile bayata g&ı yummmuıtof• 
Mliddeiumumilik tabklk•l' 

baılamııtır. 
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