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TELEFoN: 24310, Zt311, H3lt 
4 "Her taelr ba kitapta ıösterdilim mulleri tatbik etme&. 

ıımetiyle bir Ud MDe- ıibi lna8 bir zaman içinde mfttterile 
rinin adeiini bir misli arttırabilir. Ben bu kitabımda sizt-

YEDİNCi YIL - No. ~T 
5 1 U R . , 

LOK SiYASi HALK GAZETESi lm tı•n"ti ni"'fotlvnrn'"·· Fh·•h 5n knr11-. 

942 ye Girerken 
Umumi Duruma 
Bir Bakış 

Damokraaner 942 ye yeni ve mll•
terek kararlarla cirmiıterdir. ö
ıılimfhdek yıl içinde bu karar ve 
,ıln!•nn tatbikatına ıahit olacatız. 
811 hilllaadan çıkan netice ıudur: 
JJIS&lllık iki buçuk yıllık bir harp
ttD 80Dra Yeni seneye, yeni harp
ı;raflm batıamak bere citmlttır. 
e.ı de daha uzun harp ve ıs-• YP J'Jllan vardır. 

Pas_ifila 

M.Churchill 
YaıinCJtona 
Dün Don 

lngiliz Basvekni 
"Maltayı Zaptetmek 
lmkCins1Zdr11 Diyor --

, Reis Roosevelt'in de 
ondrayı Ziyaret 
e · ihtimali V •r 

~ Nı"hv,, Onl•J.l"t 
~ HıhY6r T8n1ft4r/1l'ı 

Hı"h~'''' Hırp hıhntlı 0111111, 
. o 

flNı,, • .t 
• Zil.AN"-• Amı,.İA4 .,, JJİmlYtSİntl' llvlUNıı 

~,.,. 

'38ifpıflır 

1942 

PASiFiK HARBi 

Manila'nın 
Düşmesi 

Yakın Gibi 
FiliDinler' e Takviye 
Göndermek imkansız 

SENESiNE GiRERKEN DUNYA DURUMUNU GOSTERIR HARiTA 

Soğukt ş· 
• 

Donarak Oldü 

1 Akdenizde 
Kaluga'nın j Bir Hucum 
İstirdadı Hazırlığı 

--ŞAR·K···CEPHESi 

Sırasında Yunanistanda,Cenubi 
Ankara, 1 (TAN) - Şehrimiz· ıkoylerı karla örtuludur B zı 

de on senedenberı gorulmemış çıftçıler kar altındakı mahsuıun ltalyada Nazi Kıtaları 
şiddette soğuklar hiıkum surmek bu yıl bereketli olacağını tahmin S 1 • Af 
tedir. Sıcaklık derecesı ıfır aıtı edıyorlar ovyet erın 6 man Yıgv ılmaktadır 
24 ü bulmuştur. Otobiısıerden bır l stanbulda 1( 1 d B 
ÇOklannın makıne yağlan don • Şebrımızeie l.:Uma g.ınu yag 0 Or USUntt ozguna 

' 

Mister Boosevelt 

ottowa 1 (A.A.) - Guet.ecl • 
lere beyanatta bulunan 8aplkil 
Mr Cbuıchıll, senelik vablan 
gozden geçırerek 19.u ..-tnln 
bidıselerını eytmserlik\e muta. 
Jea ettığinl ve Mr l'.den tarafls
dan Moüova7a ya~ılan slyarel 
ne~nde RUl78t tnıuten 
muttefikleri arasında daha sami
mi ..münnebetler .temin eclilıditnU 
fÖY.lemlştir. 

m- Sonu: Sa: 2; 80: t 

Af RiKA CEPHESi 

mu_ş bu yuzden otobus ,.eferıerı maı;a başııyan kar. bilhass~ ge- u9-- rathgv 1 e·ııd·ır·ıı·ıyor 
intızamını kaybetmıstır celcn fazlaca yağmakta devanı 

lngiDzler Borneo'nun Ege böl.geainde etm §ve butun İstan~uı_ ve. cıva- .. 

Ş• n d s k' İzmir 1 (TAN> Soğulı.ıar git rı tamamen karla ortulmuştur. AlmanlarYenlHatta 

Londraya Göre 
Hedef Maltadır 

BARDIA'YA 
INGILIZ 

TAARRUZU 
ima ID e araya 1 tıkçe şiddetlenmekte, zaman za. Yurdun muhtelif bo!g"'.ennden • Londra, l (A.A. --: Daily Miror ~.f h • Üb ı d kİ 

T B ltt 
man kar yağmaktadır. Gece. G&ZI cılınan haberler memleketın ge· y erleımıc Bulunuyor r:ze~ınde .çıkan bır yazıda şoy 1 v•rın ya a 

amamen oıa 1 bulvannda Çolak Ömer ısmınde mş bır kısmında şiddet 1 • bır kı~ 3' ,.denıbyor. . So l J L t 
biri sokak ortasında soğuktan don hükum surmekte oldu~u gos. Londra 1 (A.A.) - Sovyet ge- Cenubi Adriratikte, Cenubi n MUKaVeme 
muş bir halde bulunmuştur t.ermektedır. ce teblıği: ı İkinciklnun guaiı, lıalyada Yunanıstanda ve butun l J k . Z I 

Ege bölgesı viliyet ita~ ve ~ Sonu: Sa: 2; Sü: 1 lutalanmız cephenın buı kesım Cenup limanlarında nui kıta!an IVl8' 8%1 Of an Qr 

Hitler ve 
Goerin9'in 
Mesaiları 

"Doğu Cephesinde 
Düımanı Ezinceye 

Kadar Çarpışacağız .. 

Mr. Petain 
Fransızlara 
Hitap Etti 

~
"Fransayı Boğulma 

Tehlikesinden Kur-
tarmıya Çatışıyorum .. 

"E6nlzl Uza+.n ve 
Bana Yardım Ecln .. 

!erinde ılerlemeğe devato etmit- yığılmıştır. ~ikatte pek güç ltablnt 1 <AA.) ~&= 
Jer, düşmanın mukavemetud ez· bir teşebbuslin, yini Maltaya kar Şark kuvvetleri am 
mi,ler ve Stantaa f11ıri de dabıl fl bir taarruzun bahis mevn.u hının &ebliji· 
olmak üzere muteaddit me&Kıln oıacaaını zannettirecek aebeuler Son 24 ...i ltlnile nJeilieı 1111 
yerlerı ışgal etmışlerdir .Ji illLxiıı vardır. Denız yollyle yapılacak gesmde faaliyet pçen 
nun gunü 12 dtiflUll tayyıuesı bır taarruzun muvaffalıttyet ıhtı. nısbetle u olmUfll& da 
du~uriı ~ür Bb 4 t.yyare mali azdır Fakat Gıritt.e olduğu MJDiz bu ~lgedek dQpnuı 
kaybettik. gıbi binlerce parqutçu kullana 1anmn ltiilll kı!lm•aı .,,_... ... * rak ve bunlara denız kuvvetlen. A denm empfleJdlr e.. av-

Londra. ~.A.) - Dun gecekı nın yardımını katarak w bir ;ok V:tlerimız m~ b~ _ ...... _.... n- Sonu· Sa· 2: Sil: 'I ~ Sonu: Sa· 2 sn· e \ .J--
----------~-------- ar ~sa: a: •• 
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Yazan· MEHMET .4BUT 

U vi Cenap hıı•tbbır ~ Mt dıtfa 
na a tarı ile tetkik ettikten eonta.. 
Kapı,.. dotnı ilerledi: 

- R ltatsııı: ol~I. 
Sal"ha nazik: 
- S zı •sah:ra • !it ~~ 
Afır adımlarla yan,..na yilrilyorlar 

Gene; acbtfnn kestane renci nazarlan 
yumu ak: 

- Artık ıecelerl rahat an,..blll, 
yot, delil mil •. 

- Eski ine nazaran evet" Ba Yer
d" f "ntı lllç cidden müessir .. Fabt 
u•runu artık tamamen kaybetti.. Be

ni bile buan tamnuyor.. Yanından 
koT1ıyor. 

U vi Cenap mUşfik: 
- Sabrınıza hayranım.. Adeta b

dınlıfı yuk eltiyorsunuz .. F bt ken
d n zl de biraz dUşünıMıiz . MeııelS 
her ,Un hava atmak için çdt bilseniz . 
F la defil, hiç olmu• lılr saat ı
c;ln .. 

8atıha ct1'1lmııedi: 
- Kendime iyi baktyoram emin o

tunuz" t,t hı ile y yorarn, hattl t m
di bazı receler b r kac; N•t ayayabi-
11'6rum bile." Hasta bakıcı da lyi 
bir kadıncafızl.. 

- Güzel, bunlar iJi. Fakat iMi m•
hitl, bu 1eknauk ba111tı b r an icln 
unuttftınu tlzım •. Bütün ıı. cthftle
ri :yanm saat olsun ıönn~k, C*
mak . Yilrumek ne iyi ola • A•tle
tinızde işinize daha bUyu'lt Wr h•-
vetle sanlacakııınız. Tahtunmflliinl 
daha fazlalaşac k . 1 ımem Jalı:lftl n
nız bunu nasıl duslinmü:rorlar.. On
lan tqv"k etmeli.. H ttl sı.t sorla 
çıkartma lan llzım. ıt llıtyet ben Mı 
111bancıynn. Fazla mfid hale etıneJ"e 
balı:ktm ve ce aretim tok. Buna ral
men yine bu llkayd· ka,..,.mth ld~ta 
iıyan ed yor ve kendime hllrim otamr
yotam Ba ka işter"m ıraı nda b Je bu 
meııelelerf düşünüyorum. Sizi lrutta
rabilmek çarelerini aradıfmu Miyle
sem inanır m11mız?. 

Saliha te,ekkür etti: 
- tok iyi kalpllıinlzt 
Ulvi Cenap cotlnın, cfeYtm ettf: 
- Her ln11n şu •at yet karıısında 

lnınu idrak edebilir. 2anıtedettm in. 
herhanıl bir yabancı bu tabk>10 sey
rederken ben m duyduium acıyı his
sedeblt r.. Pelı:at muhitin!t nasıl ta
hatnmUl edlyot. Aklım ermiyor. Onlar 
b r fadan temap eden seyircilerden 
fa 'lth def iller. 

8ahc;e kapnmm önüne ıetdlter. Sa
ın., mltehlslm: 

- )le ıtlzel.. HaY& adam alnlh ı
smmtı 1 Dedi .. 

Ulvi Cenap, birden btat •ermiı 
cibi •orda: 

- Çıkar nusmız? 

lld otomobilimle 1ltttıs tlblattıra
Yım. o1mu 1111P Bir .-al ..- 1mP Ha
n almıı olununual •• 

- NalJll elarP Haeta71 Mlll lnta· 
kabllirlaıP .. H- 1Ma lbblrtal.. 

(ArkMt ._r) 

[ G'C' G'ı'5.M HA EAlEA 1 

4 Kiti Donarak Öldü 
~ Baftarar. l lnctde 

4elıfbıha. le ara ara dpl hallnıic 
br Jaltlut, -ı.k artm11tır Tipi y{l· 
eilndea 1lu1 donma nblart olmut

AJ'lll otazunca Salı ıilntl 14 ya
da H ıeyin ,,. 12 1111ında RanU. 

9*r'61e batlı Mablmat bet nahl
,..snln ... ntet kö,Une slderlerha 
yolda br tip;aine batalmtQlar •• do
narak etaltltlriit. Çocaldtrm ldS" 
d6ametllJderini 16ren köylüler arama" p.....,.,. .,. çocalılarnl M U 
M .. ıutıı.- sanlmq bir halde ld tnetn
... lulıi Jrarlulll alımda bltlaqlar· ..... 

Ulkfldarda Dudallu k6yllnde otaran 
Fatoı adında bir kadın da köyden Us
lriidan l'!llttı:en rolde kat tiplsbı• ta
tulınaı n donara'lt 6lmilıtilt. 

Enelki stin Kaannpapda bir talan 
donma ll&mttl slltermi1t lllldafı "ıh
bi ite Beyotlu baatabaneatııe kaldın!· 
nuıttr. 

T~N 2 - ı 9 2 

K.-rbanBayramı Bazı Kimseler ihtiyaçtan Yılbaıı 
Ye Y llbaşı Piyangosu 

v •• •• Fazla Ekmek Ahyor "Alciimüssema" • 
Soguklar Yuzunden Çekiliş Evvelki Gece "Eleğim Sağma" 

Neşesiz Ge~ti izdihama Karcı Tedbirler Kararlachrıldı Ankarada Yapıldı 
Kurban bQTammm ve yılbıı,mm :f S 

karlı ve soluk g~esi, halkın e len
ce yerlft'fne genle mlyasta ra bet et
mesine mAnt olmuştur Buna r me 
sinemalar gece ve gündilz mütema
diyen dolup bo lmış, tramvay, oto
bils ve taksiler pek çok yolcu taşı

mtştır. 
Kar ve soluk yüzünden bayram 

yerlerinde ııalmcak, atlıkarmca gibi 
ç~1ı: eğlenceleri olmamı tll'. 1' k t 
kiıç\lJı:ler sokaklarda kar topu oynı
yar.ak ve kızak kayarak bayramı ne-
eli l'!Çlrmlye çalışmışlnrdtr Bu ara

da kQçOk yavrular hayrr mile le
rlnJn rozeUerfnl t karak halkı y rdı
ma davet etmlslerdlr. Tilrk H v 
Kurumu da evlerden kurb n de 
barııak ve bo711uz topl tmıştlr. Yıl
b&$1 gecesi de gazinolar, barı r ve 
biltiln içkili eğlence yerleri, in m -
lar ve tiyatrolar bir hayli rağbet gör
l'nQ~Or. 

Kurban bayramı ve yeni yn dola
)'lliyle muhtelif yerlerden t t nbu 
~mit olan hal ın dönOslerfnl kol y
aı.ttırmak ve kal balt ı kısmen ö le
Mtk ldn Devlet Demlrvolan İd re 
An ~nler tertip etmf Ur. 
8'I katarlarm b rısi aym b rln 1 

Pereen\be gQnO yaptlmıştrr İklnc k -
nun Ptıı r gQnO saat 10 25 de H v
darpıapdan Ankııraya ve Toros k -
tan tlrifes17le d ter bir tren hareket 
edecektir. 

lktıeat Vekili 1'1a1a tyada 
MatatJa. 1 (AA ) - Sehrimı:ı:e 

"lmi, olan lktııı t Veklli SuTt D y 
dlln vfllyeti, belediyeyi ve Cümhur -
yet Halk parfsln z yaret etmls m,.m 
leket hastajlaneıini, c:eza evini, bez 
rııbrfkasını sezmiş el dolnımıt ve ip
lik l•lerlyle bez fabnkası im Jl•ınr 
l•çilerin 11hhi durumlarmt lnc:elcmi -
tir. 

Piyango Numaralarını 
Dinlerken Heyecandan Öldü 

7.30 Proırnm 
7.U M " (Pi.) 
7,U Haberler 
..... .. lı (pt) 
l IS l!vln ıaatl 
S,H il alil (Pi.) 

1 .... Procraı9 
12 U T r er 
12 4$ ffaberltt' 
U,OI futrıalr 
111'1 M allı (Pi.) 
l l,00 Pro ranı 

il.Ol FASlL 

11,40 Dını mOdfl 
19 00 Konaıı-. 
19,lS Dıns m ffl 
19 SO Hıberler 
it 4 S Tilrlı m .rifl 
20,JS RıdJ'O ıruıte 
20 4S 8arlı !ar 
21 00 Z raat alı: 
21,10 T M iL 
22,00 Orhıtra 
22 SO Hab~rler 
22,4S Orkestra 
22,SS Kaparuı 

Şehremininde Bir 
Ev Kısmen Yandı 

942 ye Girerken Umu· ,.----·--.... --..... - .. , 

nm önOne geçilmesi için alınan ted
birler arttmlacııkttr. 

Beyannameler lıakkınd• 
Vüagetçe neıredilen tebliğ 

1 - Evlerle.ki nüfusu tesbtt etmek 
Oz~e dalrtılan beyannamelerden ev
\ elce almış olan bir kısmı evlerden 
bu beyannameleri henüz doldurup t
de etmiyenlerln veya noktan malO

mat verenlerin mmtakalanndakt erı 
yakm polis merkezine dofnı ve tam 
olarak doldurulup beyannamelerini 
tevdi etmeleri, 

2 - Evlerine herhangi bir suretle 
btl'akılm mış olanların da bu beyan
nemelerl en yakın polis merkezinden 
t llm alarak dodurup lede etmelerl 
.. h , olunur. c- DiKKAT " "'\ 
Ekmek Darhğı Neden 

ileri Geliyor 7 
Halk, istirahat ve ellence ile 

'leçfrecelll bayram oOnlerlnl, kara 
ao§ukta ffnnlar ısnOnde ekmek 
alm•k için 11atlerce •ylkta Hk· 
lemek ve kavga etmekle ıeftrdl. 

Ekmek kıtlı§ı mı var? HUkO· 
met flnnlara ""' mu veremiyor? 

Hayır. Bunlann hiçbiri de611. 
Toprak Ofla! her gOn yine flnn· 
lara gUnUn lhtlyacfnı ka,...ııya. 

eak unu veriyor. Memlekette bir 
un buhrani, bir ekmek kıth•ı da 
yok. Fak•t bir taraftan teıklllt 
bozuklu6u, bir taraftan halkın 
yersiz tellp ortaya bir buhran 
manzaraeı çıkanyor. EkmeOln ve· 
ika ile verlleceOI ve karne ile 
da6ıtflaeaOı rlvayetlerl çlkar çık· 
maz. halk lhtly•cından fazla ek· 
mek alarak biriktirmek Hvdaeına 
dOıtU. Fırfnların ISnU halkla dol· 
<iu. Bu kalab•lıOı taflzlm edip "" 
raya koymak mUmkUn olmadı. 

Fırıncılar da bu fırMttan istifade 
.. derek bazı ıemtlerde evlere ek· 
mek da!lıtmakt•n vaz geçtlOI gibi 
ekmeOI de nokHn tartılı çfkarmı· 
ya ve kontrolden kurtulmıya im· 
kin buldu. 

GllrOIUyor ki. ufık bir lhMal 
kUçOk bir teıklllt bezuklutu hal· 
kın hoınutautluOunu dıııvet etlen 
birçok fena netlceler verebiliyor. 
Bu iti hUkOmetln ciddi surette 
ve radlkal bir tarzda hallederek, 
bu IOzum .. ır Nhataszlıl• ltlr "" 
vermeel lbımdfl'. H•lkımd da 
fUn• ltllm•lttllr ki, bir ekMellr 
buhrıni yoktur. Fınnlara hOcum 

• ederek bir panik havalı yaratmak 

1 en zlv•de kendi ııleyhlerlndedlr, ·······--··------····-····. 
PASifiK HARBi 

Millt Piyangonun 1942 Yılba&t f v 
kallde eekillfl evvelki ıece ıa t 4 
de Ankara Serglevlnde yapılmı trr 
İkramiye kazanan numaralar ııunlar 
dır: 

100.000 Ura kazanan N o. 
241995 

60.000 lira kazanan N o. 
004928 

60J)(J(J lira kazanan N o. 
294045 

lOJJOO lira kaza11aın No. lar 
471637 275397 

80.(J(J(J Ura kazanan No. lar 
224422 400489 

HJ)()() lira kazanıın No. lar 
286719 045855 

JOJJOO lira kazana11 N o. lar 
Son bet rakamı (04732) ile nih yet 

bulan 5 bilet yinnl:ıer bin lira ka
zanmıştır. 

10.000 lira kazanan No. lar 
75TT2 75218 41816 15196 

nihayet bulan 20 bilet onar bln li 
ltazanmıstır. 

5.000 lira kazanan No lar 
11183 19978 22747 
31167 02903 77109 
21844 09527 ile nihayet bul n 

150 bilet beşer bin lira k z nmı tır. 

2.500 lira kaza rıan No. lar 
Son dört rakamı (0934). (5603) ile 

niheyet bulan 50 bilet iki b n be r 
vüz lira kazanmıştır. 

1.000 lira kazanan N o. lar 
5277 2552 7221 0221 4823 
24&9 OIT2 5815 ile n hayet bu-

lan 500 bilet b ner lira kaz nmı l rdtl' 

500 lira lctızanan N o. lat 
Son Qç rakamt (024) (256) ile n -

hayet bulan 1000 bilet b er yOz 1 
k .. r-m1•lardır 

100 lira kazanan N o. lar 
Son Qç rakamı 350 779 
428 913 852 415 856 

nihayet .bulan 4000 bilet ytlzer 
k "" m tardır. 

SO llnı hftrnan No. lar 

AFRiKA CEPHE~i : 

yorum 
R. H. K.; 

Tab n u Kur unu lle 
Ki i Yaralandı 

ARKi C PH i . 
mi Duruma Bir Bakış i ÇIK~ADIGIMIZ i l:lfr Baıtaraıı ı melde ur ea11araıı ı in de 

U- Bqtarafı ı incıde \.._ •• GÜNLERDE _) M. Connally, Filipinleri Bir .. bulunarak Gedabia civarında bır Sovyet t b ı 
EDEN MOSKOVADA k ik Devletlerden ayıran meaa - çok araba topluluklarına ve şar. 

f enin bi.ıyükhığlinün bu adalara ka gıden yolda iaşe kollarına ta· 
lnglltere Baıvekill Churchlll'ln A· takviye gönderilmesi imkinmı arruz etmışlerdir. 

merlkatıa CUmhurre al Rooaevelt ile bılkuvve ortadan kaldırdığım an Dün cenubi Afrika kıtal n İnci\ z 
görU9tüQU ırada, lnglltere Hariciye l ttıktan sonra memleke\in in • topçu ve tank birliklerinin hirrıaye n
Nazarı Eden'ln de Moıkovada 8talln san ve pek mu'htemel olarak ge- d~ Bardl~ iıt~&mlarının cenup ke
lle göruımeterde bulun uou, 29 ilk· mı bakımından veni zararlar bek asınmllanndnekd~ mblervz~e~~et • '1mirmnıılbcurl .. ve 
klnunda neıredllen lovyet • lngtıl2 " • u........ n .. 
tebt Olyte lfıa edllm ft r Bu teblıOde lemesi lazım geldığıni de kay. malı: üzere bir kaç yüz eJ r •e bir 
blldirlld o ne göre görUımelerde, iki detmıştır. Mumaıleyh sözletinı kaç posta almıtlt.rdır Ka11plarmu 
memleket devlet adamlarının Hltler şoyle bitirmiştir. "Faaliyetimi • az olduiu zannedılmettedlr. 
Almanyaeını yenmek Y4l ileride Al· zin tam hamlesine ulaftığumz 
man taarruzunu tekerrUrUne mini vakit zafere erip!Ceğiınizdeh Şl•P 
olmak huıuıunda tam bir fikir blr• h -.....l·t·•-em ;,v~ ...... ,, Akdeniıde lir 

HUcum Hcmrlığl 
Vaılngtonda, Amerika CDmhurrelll 

"ooeeveıt ile rapt Oı görDımılerlnl 
bitiren Churchlll de 29 iıkklnunda 
Kanadaya gltmlı ve bDyUk tezahOrat
la kartılanmıftıl'. Churchlll, Kanada 
Ayan ve Mıbu•n Meellalerlnln moı 
terek toplantlılnda bir nutuk al,yle· 
mittir. 
ŞARK cuugtNDE 

80/31 lıkklnun gecnl netredllen 
Sovyet tebllOIJI• Kerç ve Feodoıya· 
nın geri alfndılı blldlrllmlftlr. 8talln 
ordu ve kumandanları tebrik etmlı· 
tir. Bu iki tehir Kfl'tm yanmaduın· 
da kllndlr, 

Ay ndan Geor,e. Ma~ta dilltııtü 
takd rde General Mak Arlhur onlu
ııunun ~rp .. nuya deY&m edebileceil-
ni Om t ebnediiini ıılylemlt ve .. A- U- 8qtaNft 1 ine de 
mer ahlat uzUn bir inld1&r devresi noktalara küçük olçülerde asJter 
eçırm·v hazır1anmabdar • clemlJtlr. çıkararak yapılacak tair tefebbu-

J ap ım harp tebUği siln u çok muvaffak olması müm 
Tokyo. 1 ( A .A.) - J•pon amuml kiliıclilr. Almanlar böyle bir ma. 

ıra arglhmm tebllti: ilamla etnfm- ceraya atılmak için ukere ve mal 
daki çember ıPttikçe sıklaıtınhyor zemeye de malik bulunuYorlaı
MalMYa ,.nmadasmd• JallOft kıta- 11.U.',,. M"9 dinlen 
lan tlmd~ kadar ıimalden cenuba 
dofra 400 1dlornetreden fazla :rot at- Roma, 1 (A.4. - "İtalyan teb 
mııtır tnıilis Bomeo111ncla iae sert IJll,, Malta adhmdaki harp tes 
1catan dllfma6 kıtallh imha tdilınlttlr satımlı bombal'damanına fiddet 

4LEZYADA: devam edllmekttdir. 

Mr. Petaln Tokyo, 1 (A. A.) - imparatorluk 
umumi lnırercAhı erdu kmnt tebllit. 

Lofoten Adas11la Mataka yanmadasınnı dolu ~ısı-
na çıltan Japon kuvntleti dl&. Bin· S- 8qtarafı 1 IDclae 

lir Taarruz ppurdan 300 kilometre me.atede e- botuJma tehliltesinden kwiarma 
h mmlyeUI bir nokta olan Kuantaoı la utraşıyorum. Bana yardım e. 

Londra 1 (A.A.) - Amirallik 11aı etm lerd!1°. diniz. Elinlıi bana untarak bir 
makamının bildırdlğine göre, bir lpolı 'da IHlZIMel zincir teskil ediniz Her ıttn b 
kaç gündenberi cereyan eden ha· Londra. l (A.A,) - a .... ,.. p1en ptntı birlik olarak metııteltetllni 
reklt netıcesınde İngılız ve Nor. b r hah« JaPodlann t,.a. dnrlarma ıl turtaracak olan ktiçUk ıafer 
veç kıtalan, Norveç'te Lofoten a 1cadar setdiklerlni bildiriyor Fakat hl 1eri t~ nefsinize bip kazan 
dasına taarruz ederek bir miktar ıtehrln itsat edlldlil haberi b.tb te- hiZ. 1'aŞaSm ~SL 
Alman ve Quisling taraftan Nor t ecfıtmemittir. 
veçliyı esir etmişlerdir. 
(TAN: Lofoten adalan, Norveçln ti· 

malinde ve Nhlle çok yakın bir mev 
kldedlr. hıglllz dtnla kuvvetletbıln 
buı\dafl aylarca evvel bu adaliıl'a bir 
ltaaldtı hareketi yapaf'ak R*ı teelutı 
"""'' ettlltt9A •• eın;ek ptwınert ba 
tfrdıktan aof'I,. bir lamm Nt>rveçlllerl 
•lıp Deri dlnlOklethd ok•YV9'11arım 

rlfyacaklar4'r.) 

sınıapur, ı (A.A.J -~ 





.İLE SABA~. öGLE ve AKŞAM 
~~er yemekten sonra gunde 3 defa muntazaman dişlerinizi fır<salaymız 
. .. .................. . 
:ı U L M A C Al 

ı 2 ı • ı e 1 ı e 
·l· • ...., 
21--t-11-1-I - - -ıı;ı 

·3 -- -· • 4 --1-ı-ı-. -

5 
6 
ı 

·-80LDAW SAGA: 1 ....:. Terbiye - Deniz. 

4 
bvlunıır 2 - Bir lraHba - 3 - Cusseli - ıar- nrilen S - Bur uzvumuz _ 

lHr Jl'ra-.ıır telıri - lcilir 6 - Ten: kö· 
pelı - Bir kaza merkezi 1 - Ters: uki 
a - ._.,eri toplulıılı: 9 - Blrind - Bir o
tıımot.i lalctL 

1'17XARIDA1' ASAGtı - J - Deftere 
kttaı.& Y•P•ıtınlrr - Bir nota 2 - Canlılık 
a - Erimelıtn ün - Birinci 4 - Dekli· 
~.,... 1 - Bir babk ı - Bir harfi deri· 
IU'Mf bir cece hıu - ltJılı:I bir harp aleti 
7 - Ba,ta bulunur - Tavla oyunu ubltl 
• - Tere: bt: ,alcı - Bir harfi dciiıirse: 
lal olwr - Bır nota 9 - eŞrefıiJo 
DUN~U BULMACA - SOLDAN SAGA: 

t - Çıcelı - kaz • - Jaim - Kora 3 -
'J'eni: c.ı - Kadar 4 - Erivan S - Kar
Teni: Dalrar 6 - Do - El - Teni: On 
J - .Annem 1 - La - Lira 9 - lnletcn. 

TUJtARlDAN ASAGI: l - Cilclc - Ali 
:t - ha - Adnan 3 - Ç!çeron 4 - Em
Tenl: Eli 1 - Kiremit 5 - Kaval - Re 
7 - JCodat - Taa 1 - Aranası 9 - Za.r
!>Olılr 

YENi NEŞRİYAT 
TILAYET HUSUS! iDARELER ISTA· 

~18TIGt - htatiıtlk Umum Mfidurliıfü 
.niJ"lt lnlsu.I idarelerinin 1!12!1 - J9 s~ne
tıin•d::f ka.lt,.etlerlni söıteren iautlstifi neı 
..rc,._lıtir. Eter ba idarelerin ne•'i ltiba· 
ri"8 nmat " muraflariyle. yol mili.elle· 
lintiM, aı,,_.at, ta~nt ı,eırlne. aıtıht ve 
•0tarl faarlyete ah mufuHI •e mukayeseli 
m.ae...tı ilıtlva etmektedir. Allhdarlar bu 
eseri Umam )(Qd0r11lfe mllracaatla bedclai.ı 
-o&.ü tcda.rilı: edebilirler. -'!'IP J"AKlTLTE:!n M'ECM'UASI - Uni· 
-.it4179 alt olan ba muelkl "1ecmuanın 4 
~ :J'lhnın 11 ıncl l•:J'I•• deferli 7uı ·n 
raialarl& Iauftbulda aetndilmlttir.. -aTl1r TARTHt - Ba1Yelrl1et matbuat 
..,.. m0dll'Hlf1l tarafındaa bu •- ahıut 
... · tı.ttaadt hldioelerlnl neıreder ınc:cmuadır. 
9$ 1Dc1 ~ sıkmııtır. 

-·· t= -1IAU !lt7L TEll - Tabmcı memlelı:et· 
ieıia mali ve ilctiaadt haberlerini toplar Ma
~ Vekllelti matt tetkilı: he,.eti tarafından 
~ U tuıdl N.J'UI Anhrada aıctredil· 
IDİft.İllo --

T'Slf1 ADA• - Rafta!rtı mdr ... ntHl· 
ı!'l:r. N6 ma oQıable ı vnca J'llına sinnlı· ... -

30Yo51ndo~ihl{y_or· ~ 
40Yoşındo genç! . 

30 YAŞtNDA Cildin kıymetti 4Q YA~INDA Bu korkulu yas· 
unsurlarının ga· '/ da cildini kıymet· 

ip olma11ndan mutevellid çizgi ve bu· il ve tabii unsurlarla besleyen kadınla,. 
~ukluklar, zayıflamış adaleıer.t için hıç bır endişe mutasavver değildir 

~ Clld hüceyrelertnden istihsal ., Me~hur bir miitehauısın kealı O· 

edilen bu kıymetli ve yenJ cevher, lup 40 yasında genç kalmak için cildi 
hali sıhhatte bir genç kızın cil- nasıl beslemek t3zımgeldiği hakkında· 

dindeki tabii unsurlarına müşa-
bihtlr. Viyana Unlversitesi Pro
fesörlerinden Dr K . Stejskal tara
fından keşf ve «BİOCEL• tabir e
dllen bu cevher, clld gıdası olan 
pembe renkteki Tokalon kremin
de mevcuttur. Onu her akşam 

yatmazdan evvel kullanınız. Sız 
uyurken, cildin.lz, bu kıymetli cev
heri masseder. Her Sabah uyan
dığınızda cilcünlz daha taze. daha 

1 
beyaz, daha yumuşak ve DAHA 
GENÇ olduğunu görürsünüz. O!.ln
düzlerl için beyaz renkteki (yağ
sızı Tokalon kremini kullr.n•nız Bir 

1 ıcaç gün zarfında en sert ve en do-
1.!.:Uk bir cildi yumU'ıatıp be:razlatır. 

Bayan M. D. nln şu mektubu
liiu okuyunuz: .,zevcim gozlerlne 
inanamıyor ve bu adeta bir mu
cizedir, diyordu. Yuzumcle. alnım
da ve gozlerlmle ağzımın etrafın-

ki izahatlni okuyunLZ : 

da çizgiler ve butuşukluklarım 

vardı. Hemen hemen elli yaşıma 
yaklaş:nışa benziyordum. Bugün 
bütün arkadaşlarım bir genç kı
zınki gibi açık ve taze tenime gıp
ta nazariyle bakıyorlar. Ben de 
hepsine benim yaptığım rribl her 
iki Tokalon kremlerini kullanma
larını söyledim.• 

Bu basit günlük tedavi saye
sinde, her kadın bir çok sene 
gençleşebilir ve her genç kızın 

muftehlr olacağı şayanı hayret 
bir tene malik olabilir. Bugünden 
itibaren clld ı;ıdaları olan her ıki 

Tokalan kremlerinden birer vazo 
veya birer t.up alınız <Yağsız> 
beyazı gündüz lçtn ve penbesi gece 
içindir. Tokalan kreminden mus
mir neticeler garantılidir. Aksi 
takdirde paranız iade olunur . 

xon 1>0G'R1' - J'llcl.r •e lı mecnnl•· 
.,.ıbr. ıt~ •it ekonomi, idare, terbiye, saf· 
I*. !Jayınıtlırkkt•n IM.haedu. J7 inci "-.Yııu ....................... _. O A O nuı-......-..ftaıft:sdl'llt 
JatulnıUa pkmııtıw -nt'EILAPÇt OENCLJ'I: - Haftald: P· 
.nedir. 27 " U mu aayıaı latanbulda ııe!i
ıteıılilaiıtlı:, -' ,.AIATAll OLO - landha A:rnrdrtıin 
.. edebi ıromam Gayret Kitaı>hanui marife. 
tiyle tabi ,,. ııearedilmlıtir. OkuJ'UCulanmıza 
,. .... ederi&. -irsDICJf TERBJYESl VE SPOR - lfcı· 
ilt- aft rnhnli J'Uılarl& U llCJ MFQZ An· 
...... cdmaıta. -'llA'f'AC!LtJC TB SPOR - SOi mm &aJ't• 
~ aqrcdlhnlıtir. -il !ITAT!ITllO.ERt - lttatittllr Umum 
•ilderlillt. Iı dairesi tarakndan 1937·940 ıe· 
~ m.eıntekettekl lı yerleri)•le iıçilerin, 
•eüelc ıınrı>lan itibari,.le adetlerine ve İl ita. 
AJ.wma ait maUlflaU ihtiva eylemelrtcdır, -ocnzt. SANATLTR JIECMUASI - Ma· 
...U VelrilUli tarafından neıredilen Güzel Sa
NtlU' m..:muumın 3 Qncil uy111 nefla re· 
.anı. " pıel yuılula aatııa çıkarılmııtır. 
Opera. ti.J,atro ve mllıiie tahıia edilen bu ıa· 
...S. Devlet Konservatuvarının opera ve ti· 
:re- temafllerine ait renkli tablolar, nefis 
tototranar "" bir'°k deierli yuılar buluıı
~r. 

_f _A_sk_er_li_k _l.:ır...şle_r_i _
1
J 

J'edlı alrerlflr ttıbealnden: 8. S tm.am Ab
'61kadir of. Ibrahim Ethem Ortay 320 • 2:t. 
'!'.,. Tefm. Junan of. Akil 52707. Şubeye 
mllruMtal~ ilin olunur. 

.~-----~ 
• TAN Gazetesi 1 

ilin Fiyatları 1 

ltre 

B'lflıl maktu Olarak 750 
ı llıei .,., a aantiml 500 
J • • • 100 

' • • • 150 

TÜRKİYE CÜMHURIYETİ 

.... 

ZiRAAT BANKASI 
Kuruluş Tarihi: ] 888 

Sermayesi : 100,000,000 Türk Lirası 
Şube ve Ajans Adedi : 265 

Zirai ve Ticari Her Nevi Ba11ka l\luameleleri 

Para Biriktirenlere 28.800 Lira 

iKRAMiYE VERiYOR 
Ziraat Bankasında kumbaralı ve lhbararz tasarruf hesaplarında en az 50 
llraai bulunanlara eenede 4 defa çekllecek kur·a ile aşağıdaki plAna _.ıs. 

re ikramiye dağıtılacaktır, 
4 ~det 1,000 LlralıY A,000 Lira 
4 .. 600 .. 2.000 " 
4 .. 250 .. 1,000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 ,. 
100 • 50 ,. 5,000 • 
120 • 40 4,800 • 
180 • 20 .. 8,200 • 

Dl K KAT: Hesaplarfndakl paralar bir aene içinde 50 tlradan eıaöı dOımf. 
yenlere ikramiye çrktıOı takdirde % 20 fazlasiyle verilecektir, Kur'ahr 
ıwınede 4 defa, 11 EylOI, 11 Blrlnclkllnun, 11 Mart ve 11 Haziran 

tarih !erinde çekilecektir. 

Me M. Y. Hava Müsteşarllğından: 
Bava Milsteşarlı~I teknJk taburu 1ç1n otomobil ve traktör makinisti 

ve meydan ve yol inşaatına vakıf ustalara ihtiyaç vardır 
Verilecek Ocret mlktarlan yapılacak lmtihanJa gösterecekleri ehliyete 

~re SO - 120 Ura arasmdadtr. Tallpler!n dilekleri ile Hava Milstesar-
blma milracaat!an, (9310) (11054) 

TAN 2 - l - 942 

BAŞ. DİŞ, NEZLE, GRiP. ROMATİZMA ve BÜTÜN 
AGRILARI DERHAL KESER, GÜNDE 3 KAŞE ALINABİLİR 

................................. ,,~------· TÜRKIYE 4
•--

TÜRK~YE iş BANKASI 
Küçük Tasarruf Hesaplan 1942 İkramiye Plam 

Ke~ıde!er: 2 Şubat, 4 Mayıs. 3 Ağu•tmı. 2 İk.inciteşrtn 
fal"iı, lc,.·in tfe vnoı1•1' 

t 942 lkrami1elc:-] 

l adet 2nno llrAhk-"Mlll.- Lira 40 adet. ıoo llraltk-4000,- ·Lira 
3 ıooo • -aooıı.-
2 750 • -1 ~00,- .. 50 .. 50 -2500,- • 
3 .. 500 .. -1500,- • 200 .. 25 • ~000,- • 

1 o 25(, -2fl00.- 200 10 -2000.- .. 

, ................ m:,m ............... I~-' 

Deden Terbiyesi Umum Müdürlüğü 

lstanbul Bölgesi Başkanlığından 
1 - Fatihte Fevzipaşa bulvart üzerinde (49984) Ura (16) kuruş 

keşif bedelli Fatih Spor sahası birinci kısrm toprak tesviyesi ve tanzi
mi işi 2/1/1942 tarihinclen itibaren 15 gün müddetle ve kapah zarf u
suliyle eksiltmeve c;ıkarılm ıştrr. 

2 - Eksil~e 16/1/1942 Cuma günii ~aat 16. da Taksim İstanbul Böl
ı>ıesi blnasinda toplanacak hususi konıisyonda yapılacak v·e en makul ve 
kanuni teklif kabul edilerek başka bir muameleye hacet kalmadan ihale 
kesbi katiyet edecektir. 

3 - Muvakkat teminat (3748) lira (80) kuruştur; 
4 - Bu işe ait evrak şunhırdrr 
A) Proj~; 
B) Hususi, fenn°i şnrtnnme ve umumi eı::aslar, 
C) Nafia Vekaleti Yapı isleri umumi. fenni şartnamesı, _ 
D) Bayındırlık işleri genel ~artnamesi, 

E) Keşif hülrısası, 

F) Eksiltme şartnamesi, .. ·, .. 
G) Muk~ örneği. 
Bu evrak her gün (250) kuruş mukabilinde yukarıda yeri yazrlf 

Bölge binasında Muhasebe servisinden alınabilir. 
5 - İsteklilerin en ;ız bir taahhütte (30000) liralık bina veya top

rıık tesviyesi işi yrotığma dair İstanbul VJlfıyetinden ihale gününden as
gari üç gün evvel alacakları ehliyet vesikasiyle 2490 numaralı kanunun 
emrettiği şekilde haztrlanmış tel<lif mektııplannr teminat akçesi ve 941 
yılına ait Ticaret Odası vesikasiyle birlikte yukarıda gün ve saati ya
zılı ihale gününden bir saat evvel İstanbul Böl({esi Muhasebe servısmf' 
makbuz mukabilinde tevdi eylemeleri lüzumu ilan olunur. . (11519) 

Birçok Genç Kızlar 
Ve Genç Kadınlar 

Gençliklerine mağrur olarak gOzelliklerlnln temadWnJ 
mümkun kılacak olan yüz tuvaletine bigane kalmışlardrr. 
Kadında dikkat edilmesi pek mühim olan nokta: Cil
din incelik ve taravetini ebediyen muhafazadrr, 
Seneler, binbir vazite içinde çalışan vey orulan renç ka
dınların biAman düşmanıdırlar. Bedeni ve dlınall yor
gunlukların neticesi guddeler, elAstikiyetini kaybederler 
ve ciltte (Leke) diye tavsif edilen avanzı (Rüzglr ve 
güneşin de tesiriyle) husule getirirler. işte bu gibi halAtta, 
ve bu glbl avarıza karşı Krem Pertev; terkibinin kuvvet 
ve kudret! sayes_inde cildi besler ve , harabt~en , ıcu,tarrr. 

Yüz binlerce kadının tecrübe ett161 ve aevdlklerlne tavalyeden tıllf 
kalmadığı KREM PERTEV ile gUnde yapılacak S - !1 daklkehk 
bir masajın ne gibi harikalar yarattıl)ıni pek kıaa bir zamanda alz 
de muterlf olacaksınız. KREM PERTEV'ln yanm aaırlık beynelml· 
ret ş<Shretl a'Jrlaız değlldlr. Ondan istifade ediniz. · 

KIZILA Y CEMİYETİ 
UMUMİ MERKEZiNDEN: 

KAR BAŞLIGI ALINACAK 
Vermeğe talip olanların evsaf ve nğxrlıklarmr, Fiyat ve Tr ~lim e

debilecekleri miktar ve tarihi Ankarada Kızılay Cemiyeti Umumi iJ 
Merkezine 6 İkincikanun Salt günü ııkşamma kadar bildirmeleri. ! 

" 4 p p il .J k21- 4-&SM C&E± _ _, 

Selimi ye ... Sa+ın • Alma - Komisyonu -· lıanıan - -· ~ 
!tlO aUeL nayVcUJ U.S"-U\.101 ud.YVtl, ,.,d,.<U.llll ... -.1.11't ... 1.,,l.ıfilcı gunu Sci

at 11 de müzayede komisyonu marHetiyle pazarlıkla satın almacaktxr. 
reminatı 595 lira 80 kuruş olup taliplerin mezkür gün Üsküdar hayvan 
pazarmda hazır bulunmaları. (11539) 

~ 

36 adet öküz Üsküdar hayvan oazarlnda 2.1.942 Cuma günü saat l1 
de müzayede komisyonu marifetiyle paznrhkla satılacaktır. Teminatı 270 
liradır. Taliplerin mezkı1r gün ve saatte hazır bulunmaları. (11538) 

Fethiye Beledlyesinden 

MOTOPOMP ALINACAK 
Fe1hiye Belediyesi yangın teşkilatı için 1 !l - 20 beygir kuvvetinde 

aeni:ı ve dere suyu kullannuya elverişli bir ::ıdet tekerlekli motopomp 
alfnocaktrr. İşbu motopompun ron Alman anlaşması gereğince ithali içiıı 
hiiklimetin hususi müsaadesi vardrr. Tıılipkrin 7.1.942 tar!hine kadar 
Fethiye Belediyesine mürat'aatlı:ırı ve tekliCnamclerin rpo~opompun cinsı, 
evsaf, yedek parça vesaireleri hakkı'1da mufassal mallimatı ve kendisine 
elverişli gördiiğü ınimrüklü, 2ürnrüksüz fstanbul veya Fethiye teslim fi
yatı, teslim müddeti ve teklife göre % 7,5 teminatı futiva etmesi ilan 
olunur. • (11371) 

lstanbul Emniyet Müdürlüğünden 
Müdüriyetimiz siYil memurl ırı için 550 tnk:m elbise ile 550 adet pal

to yaptırtlması kapah zarf ust Uvle rn 1ınaka ayn konrpuş~ur. Nümuneleri 
dairede mühürlü olarak bulundurulnn bir takım clbl<iC ,.c bir adet pal
tonun muhammen bedeli 64 lir ıdıı. l\TU\•nl-kat temınatı 2640 Hradrr. Ek
~ntme 7/1 / 912 Çarşaınbn ırünü sart 15 ek Mtidiirivetımiz binasında mü-

1 leşe~kil komisyon tarafından yapılacaktır btc1 ilerın şartnameyi ve 

1 
nümuneleri görmek üzere Emniyet MücliLı lligü muh::ısebesine mfıracaat-
tarı. ( 11159) ., 

Satışa \ 

BeYoğlu Dördiincü Sulh Hukuk Hakimliğinden: 940/21 

Tereke-;ine mahkemece eıı .n 1n ölü Krtina ~Iarkeloya alt Be
yoğlu Büyükparmakkapı Yenıyol okak l' No. K smet 2partımanınm 

5 ve 6 numaralı dairelerinde '>'1' ınan e val< r aı-ık arttırma suretiyle 
mahkememiz tarafından 5 1/D42 ıarıhine musad.f Pazartesi ,g\il.'\Ü 
5aat 14 de sat.1 acaktır. Yevmi ınC'r.k\ırda satı bitmediği takdırde mü
teakıp günlerde satışa devam ed leee .tıı İstcklııcrın yukarıda gös
teriler. gün ve sııııtte mahallındP lıazır bulurıınal rı il"n olunur. (8815) 

\. W* IRB ' 

KUŞ TÜYÜNDEN• -t 
Yastık, Yorgan, Yatak kullan'Tlak hem kesenize ve 

~~hy~:t,1.~11~: RIR KUSTiJVO ,, ASTIK 2 
hem do 1 
Liradır 

Yastık , Yorçıanlarf da pek ucu .. r!ur /!> rlres: lstıınbul Çakmakçıfar, 
Sandalyacılar sokak Ömer Balı oğlu Kuş Tüyü Fabrikası. 

\. •••a•••••• Telef o" : 230::>7 •W111J•r-.••••••• 
~ • • • ' • .. < ... i . f ... ,' ~ ... ·. ·. -OSMANLU BANKASI 

Tt'ıRK ANONTM SJRKF.T1 

TESİS TARİHf 1863 
"tatült"ri \•e Türkıye Cümhurıvetı ıle munak t mukavelena 

mesı 2292 Numaralı 10/6 {933 tar•hli kanunla tasdik 
dilmiştir !24/6/193:l t.arihlı 24:i!1 Numaralı Resmi Gazeteı 

Sermayesi: 
İhtiyat Akçesi : 

10.000.000 lngiliz Lirası 
1.250.000 Lıgiliz Lirası 

Türkiyenin Başlıca Şehirlerinde 
PARIS MARSILYA ve NIS'de 
LONDRA ve MANCESTER'de 

"1ISIR, KIBRIS. YUNANISTAN. IRAN, IRAK, FILISTIN 
ve MAVERAYI ERDUN'de 

Merke1 ve Şubeleri 
fUGOSLA VY A. ROMANYA. YUNANiSTAN. SURTYE 

LÜBNAN, Filyallerı ve biitıln Dünyada Acenta ve 
Muhabırleri vardır 

Her nevi Banka Muameleleri yapaı 
Hesabı rari ve mevduat hesapları kiisadı. 
rkari krediler ve vesaikli krerliler kii.;adı 
rürkiye ve Ecne.bi memleketler üzerine keşide 
ıskontosa. 
Borsa emirleri. 
Esham ve tahvilit altın v~ f'mtaa üzerine avans.. 
Senedat tahsilatı ve oıaire. 

Envük.sek emnıyet şartlarını haız kiralık 
Kasalar Servısı vardır 

senedaı 

Piyasanın en müsait şartlariyl.e (Kumbaralı veya 
Kimıbaraaız) tasarruf hesapları açılır. 

Edlrn~ Aallye · Hukuk HllklmliOln- ı 
den: Mahkememizden verilip Tan ga
zetesinin 21/12/941 tarihli nüshasında 1 
çıkart 've ik'ametgahr meçhul Ali Kfl-1 
şif Fillbe afoyhindei gtyap kararında 

, . - .. .. . . 29/1/942 olacağl yerde sehven 29/12/ ı 
mahkemenin muallak bulunduğu gün 

Sahıp ve .Ne§rıyat Muduru: Emın Uzman. Gazetecılik ve .Nqrıyat 941 olarak yazılmış olduğundan tas-

Dr. IHSAN SAMI 

Tstreptokok, T"tafiln'kok. pnö 
mokok. kolı, .,,yo,,ıvnniklerı 

raptığı çıbarı. vata akıntı ve eli 
haırtalıklarma l:"Rrşı cok tE"!<irl 

' ta:ı-.e asıd n 
T. L. Ş. TAN ~tbaur · hihen ~ olunw:: 
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