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l Uzak 
Şarkd -- _....., 

BEYGiR 
iNSA 

LARIN 

SEFil HAYATI 
U zun ylllar, emperyallat devletlerln llltlmz tUkenmez 

bir istismar menbat olan n .. •rlaı•t afyon tica
reti ,, gibi açakça ve .. ," 9-111 bir ...... uyutulan 

Çlnde •efaletln ne ellm bir .-... •••11111 n1allmclMr. 
Afalıdakl yazı, bu blnlllr .... let MIMlelerlnden blrlalnl 

canlandırmaktadır ve, bir haldlmtllr. 

ismi Hoang Çin Fo'dur. Singa
gapurda araba sürücüsüdür , yani 
kotum hayvana l Uzak şarkta en 
fazla kullanılın vesaiti nak&yeoin, 
adamlar tarafından çekilen iki te· 
kerleldi küçük arabalar oldutu ma
IOmdur. 

Yalnız Sinppurda, bu araba. 
lam miktan on binden fazladar. Bu 
arabanm 16riicüaü balkm en aoal1 
ta mensuptur ve lualar 
h hayvanlam arkumdan 
gelmektedir • içlerinden ha•n in
sa • tekellümden bile bihaberclrler. 
Eı11 en ko•mpnasım biltelet de , iş
i erme yaramaz ki ... Anlamaları icap 
eden yler o kadar mahduttur lci, 
bir b k11a nida ile kanıak bir mi
mik onlara bol bol kifi geliyor. On
lann mealelci lisanları bir iki tek· 
menin refakat ettiği • sağa 1 sola 1 
dosdoğru 1 •• ve yahut da " yavaş 1 
tms 1 dört nala 1 • • kelimelerinden 
ibarettir. Kafalan katiyen çahşma
dığı için ıamanla tam manasile 
" hayvanlaşıyorlar. ,, 

Hoanr Çin F o yirmi seneden beri 
bu ışle meşguldür . Fakat artık se
neleri saymıyor. Ona , ebediyetten 
beri , arabasını çekerek koşuyor 
gibi geliyordu. O, artık, küçüle adım· 
larla koşan , durmadan koşan bir 
iskeletten başka bir şey değildir . 

ım11 amedenberi mi? Hap, 
o, bialerce ve binlerce 'lenedenberi 
böylece, solcaklardalci tozun re111ini 
alarak çıplak ayaklarla, 33 eerecelik 
bir hararetin altında kan ter içinde 
kalarak, bu ecdattan miraı kalan 
toz toprakları üzerinde mavi a&Jü 
sert balcışlı • efendi • lerini tqı. 
maktadır. Bazı, bütün ıehri dolaı
tıktan sonra, kendisine sefil bir kaç 
meteliği vermek istemiyen "efendi,, 

teri beklerken, cebinden çok kuv
vetli ve garip kokulu madeni pipo 
IUDU çıkanyor. Bu piponun içinde 
tütünla karqık af yon vardır. Bunun 
kokUIUDU içine sindirt'rrk içiyor. 

Bu sabah, bir seyyah gemisinin 

1 
yanqbta nhbma indi ve arabamnuı 
livri okunu Linr Şaog'm bötrüne 
saplayarak bu güzel delikanlıyı ber
bat bir bale sokmak fibi mütbit bir 
leYİDCe mazhar oldu Bu em111l-.J 
ta(ii, 1eyyablar ıemiden Çitar ... 
arabacıların birbirlerini itifleri • 
namda bulmuttu. Kendisi de itia 
içinden kolaylıkla ve saputlam kur. 
tulabildi. Çünkü Linr Şanı derhal 
bayıldığı için mvkabele etmedi. Ne 
unutulm&J bir ani Hoang Çin Fo pi 
polUDU tekrar doldurarak bir iki ne. 
fea çekiyor. Lioı Ş.ı, hiç .-.mıliı 
bili kendiline ralmemİftİr ve inle
melde devam etmektedir. Hoinı · 
F o, kalbin bulundutu yere indirilen 
bu darbelerin ne tehlikeli ol~ 
pek ili biliyor: Linr Şang yatbtı 
yerden sağ olrrak kalkarsa dotrusu 
talili adammıı. 

Hoangçin Fon'ın tehlikeli rakibi 
olan Linr Şang tunç ren"', güçlu 
kuvvetli bir deli~anLdır. 

•Beyazlar,, arabamın oldan ara
sında, adeti ilkbahardaki Ceylanlar 
gibi atlayarak gayet seri kopn bu 
yaman Asy--(cleıllal ketfe9•r· 
di. Uzwı bo,lu ve aqet ,_._.. 
oldutu için ecnebiler oha ytblerce 
arabacı arasında derhal tanırlardL 
Onun ipiz kaldıtı biç vaki delikli. 
Güniin her saaboda onu anbua
mn önünde dudaklannda ...... bir 
tebeaümle kotarkeo r&1nek btril 
di. 

Batkalarınuı yarım saatta katet. 
tikleri bir mesafe için ona birklıl 
dnlcika kifi geliyordu. 
~un için Hoan Çin Fo kendi 

ihtiyarbtile ve artık PÇlülde yürii-
JID .,. ... , .... , ....... miite-

nr r e il 

Halkevi 
30 Ağustos programını 

hazırlıyor 

Şehrimiz Balkevi 30 Apstos 
gecesi, Ev salonunda bü,ük bir top
lanb yaparak Befbmandanlak mu. 
barebesinin dönüm yıla kutlanacak
tır. 

• ... için _,. bir fHOI· 
ram buarlanmaktadar. 

Şehrimizd~ 
Motörlü vesait kullanma 

kursu açılıyor 
Alclilmaz malGmata göre; EylO· 

..... soara .-.muz Halkevi 
•-• lliir • motörlü vesait kul 
......... açılaalktır. 

.-..;.e1111sat kadrosu 

Haber aldliamm töre orta t.ı. 
l'İlat bdfOIU -=-le OD bq ... 
........ , • Çinkl ... __..n anmda b8ylk 
cletifildik yapdmaktad1r • 

Yeni latuyona giden Aafalt yo
lun yaya kaldmmlarmm ,azeJ bir 
ıekilde yaplmMı ~Wediye bir 
karar Yermiıtir. Bu kaldmmlarm İn· 
şasına sarfedilecek malzeme ham. 

ıh•••'· 

Şehrimiz Halkevinin açtJta ikmal 
kurslan muntazam surette devam 
etmektedir . Riyaziye , fen bilgiai , 
Fransızca , lnailizce denleril:clen 
olan kuralar ikmal imtibaolaramn bi · 
rinci gününe kadar devam edecektir. 

Halin içi beton 
•• • 
oşepıyor 

B6tgede 
Bebeli , Adalı , Hendekli 
mınbkalannda Okaliptiia 

tetkikatı yapılıyor 

Bir tld•nllk ta81al dllfllnUIUror 

Bir nebatat mütaha1S1Sınm ıeh
rimizcle OkaJiptüa tetkikatma bat· 
llldıta pzuutbk. Aldıpnız malO
ma~ ,öre; Profesör Bay Çerman 
ve uİltml doktor Bay Aaaf ve re· 
fakatlannda orman mübenc:lilleri 
bölgemizden Bebekli , Adab, Hen
dekli mmtakalannda okaliptiisls ii
zerinde tetkiklerde bulunmaktadır· 
lar. 

Bunlar devlete ait arazide oka· 
liptüalerden ne kadar istifade edil· 
ditini tesbit edecelderdir. Bumm 
üzerine bölgede bir fidanlık l9IİI 
edilecektir. 

Samsuna gidecek 
sporcular 

Son antreman bugün 
stadda yapılacak 

:S.mma fidecek ~brimiz fut
bol kadrosu bugün son antremanını 
tehir ıtadmda yapacakhr . 

Bütün hallmmz bu antremana 
genvlerimiz t*8fmdan davetlidir . 

Aynca davetiye ve duhuliye 
yektur. 

kemelerde: 
Altı .,. mahkum 

~ IU heyetimfen 
SübeflaJI tahkir etmekten mçlu gar. 
IOD Vanlı Nezihin muhakemeli sona 
ermit. verilea lrararla altı aya lbab· 
kOm edilmita ele sabık mahlctmi
,eti ........... ~ tecil edil
mittir. 

Vukuat yok Emanet v~en ... ek 
Son 24 uat içiade pbirde en kü. istiyormuı 

çak bir W• bile olmachtı, zabtta 
.......... kil. nelen •latalnultır. 

ŞehriaUde ... ,.ı pçea ... 
nilbctle .-.. normal ıeçmekte· 
dir • D6n de en çok sıcak göJrede 
34,8 santiırad derece idi . 

Köprü bı ..... t.kbM 
...... otla McWlela fiil, 

••h na ... airdlillll ft. ıes li· 
ra .--8111'11daia DMllJa id
dia etmitt; • Yapılan t.IMet neti
Olli AbclallaJan dGldclm IOjahaadı. 
lı , Abdullalun emanet bir ı-anm 
üstüne yatmak için bl8I hllıllp etti· 
ti zabıta raporundan anlaşılmııtır • 

Suriye 
hil" 

kanşıklıkdan 
---rtulamadı 

Lübnanda intihap mücadelesi 
bütün manasile başladı 

Berut : 21 [ TORKSôZO mu. 

l&ata yüreğini yumuşatmak için 
göz yaşlan dökmektedir. Bazan da 
- • efendi • çok kızarsa - çıplak 
sırtına k~ yememek için, ayak· 
Jarmda kalan son kuvvetle oradan 
~fadır. 

ıudiyea mütaoi ... ~• ..... . 
lınan C8lml Jl'*la .. ...... .... Halinin IÇIDI , 

şiddetle meu•ı .. l~~lı ... -.~·•••· daeetecelctir • Bu 

babiriadea] - Halk arasında dediko 
du ve intihap mücadelesi bütün Lüb 
nanda fimdiden baılamııtır. 

Mali ve iktiladi bmusatta Suri 
ye ve Lübnan hükumetleri kuvvei 
tqriiyel~rini ayırdılar. Mulatelit bir 
komisyon biliçtima bu husuata her 
iki hükOmete ait menafü tefrik ede· 
cektir. 

Fakat Hoan& Çili P.• fllll. .ateahlaide ihale intihap 24 T qrinevvekle yapıla
cakbr. yumclan uyaııaaK .-.,,rı1'i 

kaldı. Çünkü tam bu _,. --. 
biler otellerinden ._. .. içle
rinden 'bazalan ~ ~ 
._eyyar satJC:daim • 

Askeri 1111 .... ıw 
daki_.tl* .. irftt 

Lübnan mmtıka11nda Maruni Pat 
rilcinin tarafdırlan frazaıu.catma 

arı şüphe edilmemekteclt! Çünkü en 
en kuvvetli namzedler fİllldilik onlar 
dır • 

Karıkoca kavpla 
yet eden kan, koca 

ve komtu pek çoktur. 
Nevyorkun m;mıf ruhi 

torlanndan profesör H 
derin tetkilcabna istinıd 

- Kan ve kocalar, 
rn ziyade kavgaya müsaid 
ni bilseler, bu nevi kavgal 
tan az olacakbrl demiftir. 

Profesörün tecrübesine 
öğleden sonra 2 - 3, 6-7 
arasında pek çok kankoca 
çıkmaktadır. 

Bu saatlerde kav,anm 
olduğunu profesör izah e 
siyesi belki dalia pratik ve 
li olurdu! 

Maymunlann ceo 
alayı! 

Arz üzerinde ne olmaz, 
sanki? Bu yazdığımız 

de onlardan birilidir. 
Royter Ajanmın 

Şimladan lngiliz mecmualannl 
dili bir habere göre, bir m 
bir duvardan diterine atlark 
elektrik teline tutunmak İlt 
ceryana kaplarak ölmüıtürl 

Mayınun tabii yere ölii 
diifmüıtür. Fabt bet dakika--.. 
elektrik kurbanı maymunun 
bqına yüzlerce maymun topl 
br. Ma~unun cesedi en yaşh 
maymun tarafından kaldı 
diterleri de arkadan gelerek: ........ 
kemmel bir cenaze mer8IİDIİ 
mqlardır. 

Çinliler, artık Çin 
oğ reneceklerl 

iade C) kidir çok lehçe 
dır ki, b1r eyaletin Çini 

eyaletin Çinile anlaşmakta m .. 
lata utramaktadır. Hem de b9 • 
letin ıimalinde baıka, cenu 
başka, belki de şark ve ıar·hlmn....ı 
daha başka bir lehçeyle 
maktadır. 

Bu Babil kulesini andıran 
yet önünde Çin hiikGmeti .. 
Çinlilerin asıl Çinceyi öğrrnmıeııı.1n1ı.1 

ni mecburi kılmıştır. 

Mussolininin 
modaki nutku 

- BirbK:i sahifeden artan -

F mt onun için mütkül olao feY, 
büyüle bir kolaylıkla lllÜflerilerinİ 
kapan, ~tinden daha genç, daha 
tlçll lmWetirMiplerle mücadele 
etaditit. Q6lü, yirmi aenedenberi 
~ •.U. He1111 Çin Fo, ar. 
. .... ~yor; ecnebilerin 
gözlerinde bir çok defılar istihfaf 
ve istıhza okumuştu.. Demek artık 
İl• yarmayordu: Nitekim müıı.iler, 
ona bir Mzır atfedince, derhal daha 
&e0$o daha güçJ.ii kuvvetli bir "bay 
•• ansa"" uyorlarda. 

başladılar, diğerleri de matrur bi 
eda ile, aiJr ağır bu.maldan inerek 
etrafa bakındılar. 

Bu defa artıkr- Hoang Çin F o 
çoktan beri beklediti fınab ele ıe
çirditine emindir. o.tara dottu 
ilerliyor ve : " Bakın baylar, hiç toz 
yotd,, demelc istiyormuş gibi, otura 
cak yerdeki YMblı çeviriyor ve hir 
bezle siliyor. Ve sabırt11hkla koşuya 
hazırlanaıa Cİll bir at gjbi, ıerisme 
duramayor, t.,W,... 1lı cWa • 
basma müşteri bulaca!lna tamarnile 
emindir. Ôyle ya, lll'ada birinci ol 

MahlcGmiyetlerine karar verilen 
•bayla. la askeri memurlar hakim· 
daki brsllr bibi k..,a ettikten 
1<8'8 lcumandanlera da hildirilmeli 
Jiilimu •likadarlara biklrilmittiı . 

Suriye - Lübnan me.lihi miif ~ 
tereke itleri için Eıuıehar gazeteli 
de ıöyle yazımktadır. 

Olacak oldul Solar konferansı 
menafii müşterckeyi ayırdı, ve her 
taraftan yaplan itirazlara ve l>ilbu 
sa mahafili tüccariymin protestola

lıte daima fiipbe v~ korku ile 
intizarda bulundutumuz bal wku 
buldu ve Sofar içtimaı Suriye ve 
Lübaanda Arap geaçlitinin Gmit
lerilii 'malıveyledi ve efkin umumi· 
ye bu kararlan nefretle terakki ey· 
ledi. ltalya, Avrupanm istikbali 

.ıtlıadar olan bütün me.elelerin 
--P.'l!l!I~_..~._~,_-~..., ı nuf11lma ve Wledllmeaiotr ifllr 

Bunun için, Hoang Çin F o, ek-
seriya bir otelin veya lokantanın kar· 
111•4a, :bir akasya ağacının gölgesi 
altında durarak ve yahut da ağır 
ÜJJ.. lolcantalan dolqarak ve yalva

"1iitten arar Gitgide azalan 
tesadüt, bazen, rabasma, açıkgöz 
bir müşteri çıkanr ve o da para ver· 

Gece olunca, Hoang Çin F o ara· 
bunun tentesi altına uzanar, yarım 
başlanmıı pirinç yediti halde kanu 
açtır. Buna rağmen, bir gün kencli
ainin de böyle arabaya bineceti vt 
at insana bir kaç kamçı indirebileceli 
ümidi kmlmamaktadır. Ona bili ya· 
pmak kuvvetini veren de işte bu 
umıttir. 

- Maamafih, hayabnda zevkli an
larcta yok değildir. Bazen tali, ona 
güler yüz gösteriyor, Meseli bugün 
de çok büyük bir saadete kavuıtu 
ye .__ bataruı hili kal~ ferah
lık \'eriyor. Bir otelin anünde müı· 

Ôlüm vakaları 
Adliyece muhtelif 1ebeplerden 

dolayı vniyet .,lilen ölüm Vlkal .. 
rımn ~,.lele bildiı..,_ lüzu 
mu Vekiletten ılikadarfara tamim 
edilmiıtir. 

ma kulak bile asmadı. 
Anlaşılan bu ayırma yüksek me

nafii siyasiye nazan dildcata ıhnarak 
Y•Pllmııbr. 

mak i~ otdia ön6nde üç ııllbir , ________ ...,..._ __ _ 
bekliyordu .• 

Filistin taksimi, l.keaderun San
catuuo Suriyeden eslci, Cezire ve 
Cebelidüraz valen- tevdıinclee 
IOllN ela Suriye ve F'lliltia memfii 

Heyhat r Ecnebilerden hiç birili 
onun önilnde durmuyor . Halbuki 
birincidir ve ilk defa miif tui alma· 
ta hakkı var • Ona rajmea , ecne· 
biler onun sıaka vücudunu göriince, 
yOzlerini çevinyor ve daha kuvvetli, 
~aha reoç" daha yaklflkb bir at· 
ınsan arıyorlar • 

Bu vaziyet dahilinde, Hoq 
Çin F one yapabilir ? CW.• lrartr 
ıma dikiliyor , biruwtWrw taVJr 
talcıeıyor ve yerlere kadar eti)erek 
yalvarır aibi bir aale bir -te1'er mr 
nlclamyor ve daha öteye ıidiyor • 

•ı ı• ti1ermt ffo-r Çin Fo mlttenlcelerinin tefrildı 
sem ve Gl'i'ı!il '1r ttl8hbülte a.ıu- Bu son karar Berut ticaretine 
nuyor : Arabumua oklariyle bir be- vurulan darbelerin SODUllCusudur. 
yaZlll yolunu keli7or -Belki böJle· 8-dm böyle Şama gidenleri· 
likle onu durdurmata mecbur ede miz ÖDQe paMpOrt almafa budut-
bilir • Fakat bu ldlatahfıra fena bal· ta tümrük 11111ayenesine tabi olma· 
de kazan beyam gözleri d&.üyor t• mecbar o~r. 
ve HoDı Çia Fo, iiinefin pz ka- Yani bir Lübnanlının Şama git· 
JllllltslCI hi:llDeleri u...ı. , bir lar· meaile l.tokbolma ve yahut Kıbrısa 
bacm havada d&aclipni rWyor • fİtaae.iade hiç bir fark blmmnış 
Kurbcllll titriyetek ' .. ,., bacakla- br. 

riyle , .Ontle Ylft tanla ~11arak &e,rot ıwtesinden: 
~oı • • BeJu.. ~ SofarkWuaasa dört pı 11r· 
... bot atabuiyle , .. ~... 6Adi İJllrini 1ii6rdi. .. 

Manevralarımız bitti 

- Birinci sahifeden artan -

şarkfsinde Gerata deresi kenarında 
gündüz ketfedilcn ve lambaları ya. 
nan büyak ordupb c;.dulara förll-
miit ve- buraya aldan tetıvar bt>lbı.ıt 
ile portatif çadır)ardar ~ 
küçük bir ordurth ~ tide 
Bu ketif saat 21,45 ile 22,30 aruın
dKi zamaa içinde J•Pıfııilittir• 

Çorlu: 21 (Tlbbhll ııı' ıilıia. 
den) - MmeMIU aih.tyet bulmut 
ve verilen emir üıerine lablar ordu 
gihlarına çeldlmiflerdir. ~ 
cereyan eden harelcit _h_. Klr-
mıza ve Mavi tayyarôter 1 :tayyare 
leri bimayesiode huamwa bomba· 
laımtlar ve yer muharebesine iıtirik 
etmiflerdir. Diler günlerde oldup 
fibi bupnde Atatürk sabahd.n iti 
Nım manevra harekitmı yübek bir 
allka ve dikkatle takip buyunnq ve 
AtatürküA yanlanada liibay ve er 

hazmlar. 
B. Muuolini bundan sonra 

denizdeki vaziyetten :b161Ncıfel 
demiştir ki: 

" Sözlerimi biürirkea, Ak 
zin, sahHlerini yaladıtt Wlüa · 
lere IUlh için müncaat 
Epr bu milletler benim ~ ela 

_... lana 

- . ~ P.tur· Bia 
feHlıizt ÇaSürltW1..-- ... -· • 
lara brtt koymata hazır bir 
yettedit •• 

Palmno: 20 (Radyo) - a 
IOlüai buıün birinci Hambert 
danında büyük nutkuna .ayllemi

0

ltilll"' 
Bu münasebetle bftfin ~ 

nan-nıttır. Palermo nbtitnnl •lhllt91 
pnca vt büyük lwflarle yun. 
ıu döviz okunuyordu: 

• Akdeniz baıkalan için "bir y 

dur. Fakat bİIİlll için bir hlıyat-

lcriD beyecq ve fe\'kı ~ır Irat ela 
artlluftlr • 
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HiKAYE 

Dhtüyaç 
-larDeınek Kadri ile Nadide ay-~ Yazan -·,...,·-·---··~·~ 

ha .. Vah vah vah, pek acı- 1 l 
~ııau: Ne yapıp yapıp şun- H K A Y E C 

ftırınalı.. ~~~~-----~~~,,.,.._,.,..__,..__,.,._,.{. 
~ A. tabii, tabii.. Aradaç ouck

elc var ~nım.. Gerek Nadide, 
l<adrı yeniden birer hayat 
lf bile çocuklan ne olacak? 
l'lııalı onları .. 

.. Kararları kati mi acaba? Ha
n muhakkak aynladaklar mı? 

.._ Muhakkak muhakkak .. Nadide 
~niweviae gidiyor, 

Doğrusu bana sorarsanız ka. 
. l<rdride karısını çok ihmal 

de olsa o senin kocandır. Aşağıdan 
al biraz ... Gel inad etme de barış ... 

Nadide de perde perde indi , 
nihayet: 

- Bilmem ki.. dedi . 
- Bilmemkisi filan yok. Kadri 

ile barışacaksın ... 
Nadide, Ahmed Müfidi çok sa· 

yardı: 
- Siz bilirsiniz. .. dedi. 
Ahmed Müfid yaptığı işten 

memnundu. Vakıa iki genci yatıştır-
..., Nadidede de kabahat var mak için çok zahmet çekmişti, di-
Bir koeayı idare eden kadındır. dinmişti amma emekleri boşa çık-
. bir kadın kocasından avnlıp mamıştı . Diğer tarafdan bütün 

eban bir havai kursa bile ilk koca semt merak içinde bekliyordu: 
e ıkadır. _ Acaba barışacaklar mı ? 
;._~vet.. insan gözünü açıp ilk _ Acaba Ahmed Müfid muvaf· 
;:ı'1• koca olarak tawğı erkeği fak olacak mı ? 
~az. Barışmalılar her halde.. - Nadide " Ben dünyada ba. 
~di bütün semtin dedikodusu rışmam .. • diyormuf " 

• idi. Saytiyede herkes kırmızı - Ah bir Ahmed Müfid şunları 
teki karı koca ile, Nadide ve barıştırsa da biz de rahat etsek .. 

naı,...ı.:· ile ıneşguldu.. Nihayet Kadri ile Nadide barış 
S.yfiyenin durgun, sakin sessiz tılar . Herkes de meraktan kurtul-

ı.mi.-~•lına idete bir faaliyet, bir hare- du . Bütün semt Ahmed Müfidin 
relınişti~ muvaffalayetine hayrandı • 

· .Sabahleyin komşular birbirine Aradan iki uç gün geçti · Say-
ar ve heyecanla, merakla 80• fiyede tekrar eski stssiz , sakin , 

Orlardı: hareketsiz günler başlamıştı . Hayat 
er.ı": !eki haber varmı Nadide- eskisi gibi nihayet durgun geçiyordu. 

""llr: Nadide ile Kadri son derecede iyi r 

- Nadide eşyalarını toplamağa geçiniyorlardı . Artık onlar sayfiye 
s .·-rar ın • halkı için bir dedikodu menbaı ol· erınış .. 

... Ya maktan kurtulmuşlardı . aaaaaa ... 
- K d d ba 1 Vakıa herkes ilk zamanlarda .... a ri dün gece en iti ren 

·~ felıniyormuş.. Kadri ile Nadidenin barışmalarından 
- D~mek it katileşti. memnun olm~tu . Fakat , eski , 
- Katileşti. hareketsiz , durgun , sessiz . heye-

• 

Tlııltt n 

Japon tayyareleri 
Amerikanın Amiral 
gemisini bombaladı 
AMERİKA KABİNESi MÜHİM 

BİR TOPLANTI YAPTI 

Şanghay sokaklarında şiddetli muha 
rebeler oluyor bir çok mahalleler 

alevler içinde k?ldı 

va,lngton 21 ( Rady6 ) - Kabine , Cumhurralel B. Ruzveltın 
riyaseti altında toplanmı, va uzun mUddet mUzakerelertle bu
lunmuttur • MUzakerelel'ln •-•ını uzak ••rktakl vaziyet ve 
bllh•••• f•nghaydakl Amerikan donanmaeının Amiral .D•ml•I· 
ne atılan bomba meaelast te,kll eftnl ... r • Verllen kararlar 
h•ldundll henüz bir ,.Y 81zmamıtbr , 

Yalnız kabine azasından birisinin beyanatına gllra Amlral 
gemlalne bu bombayı bir Japon tayyaresi atmı, bomba geminin 
gUi•rl• lusmın• dllfmU• va taifeden bir kltlYI llldUrmu, onse
klzlnl de yaralamıtbr • 

Şınghay : 21 (Radyo)- Tien 
Çine hücum eden onbir Japon hy· 
yaresi ilk defa olarak gaz bomba
ları atmışlardır • 

Şanghay : 21 { Radyo ) - Ja
pon tayyareleri Tutong'u da bom
bardman etmişlerdir. Atılan bomba· 
lar bir çok lngiliz mağazalıırını tu
tuşturmuştur . 

Şanghay : 21 ( Radyo ) - Bu
rada bulunan Fi-ansız filosuna men
sup Mont - Pike kravözörünün gü· 
ğertesine bir bomba düşmüştür . 

Atatürkün mil
lete hediye et -

tiği çiftlikler 
Ankara : 21 ( Türksözü muha. 

biri yazıyor ) ·- Ziraat Vekaleti , 
Büyük Şef Atatürkün millete hediye 
ettiği çiftliklerle Vekalete bağlı çift. 
lik; hara ve pamuk ıslah istasyon 
!arının idaresi şekillerini tetkik ve 
ve tesbit etmek üzere bir komisyon 

İngiltere 
Casus teşkilat-ın-.--
kuvvetlendırı yor 

Londra: 21 [Radyo] - Ecnebi 
casuslarının çoğalması dolayısiyle 
lngiltere, kendi casusluk teşkilatını 
mühim mikdarda kuvvetlendirecek. 
tir. 

lngilterenin entellicens masrafı 
iki misline çıkarılacaktır. 

Teşkilatın her şubesinin kuvvet 
lendirilmesine karar verilmiştir. 

Askeri casusluk şubesi bilhassa 
kuvvetlendirilmektedir. 

Hususi evsafı haiz müteaddit 
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Bayanlar ı Baylar 1 

Meıhur lıvlçre Hılları gibi dünyanın en 
küçOk . modern , güzel • şo k , portatif ve 
saQ/am • 

Uüracaaı : 

Hermes 

YAZI 
MAKiNESi 

•lınız 1 

Rı:a 'alih Sara y 
Posta kutusu 95 ) ( Telefon N::J. 26S ) 

25-30 8305 - .......... , 
zabitler, dünyanın muhtelif mevki· 
)erine tayin edilmektedir . 

Ayni surette deniz ve hava en· 
tellicensleri de inkişaf etmiştir. 

Diğer taraftan lngiltere Harici
yee nezaretinin entelliceııs kısmı 

memurları iki misline iblağ edilmiştir. 

YAZLIK sinemada 
Bu akşam 

• Bizde ınsanız 
Uzun zamandan beri beklediğiniz çok heyecanlı macera dolu sergüzeşt 

ve büyük hissi film 

Gelecek program: 

iki yavrucuk 
iki küçük çocuğun hayat ve maceralarını gösteren acıklı bir film 

Pek yakında : 
işte size Karyokadan daha güzel, daha zengin ve orijinal olan bu 

filmler Karyokııyı gölgede bırakacaklardır. 

Mari Nella 
Her yerde şen 

Mai valslar ( kamilen renkli ) 
8439 

... Yazık.. Gözümüzün önünde cansız , meraksız günler , baflaymca 
• ev yıkılıyor ve biz iki elimiz böğ- ı bütün komıuların dedikodu menba
llliiıde buna seyirci kalıyoruz. ını kaybettikleri içın canlar ı sıkıl· 

.. :- Şöyle sözü sohbeti dinlenir ı mağa başladı , O eski meraklı , de 

Şanghay : 21 ( Radyo) - Ya· 
hancı memleketlere mensup donan
malardan harp gemilerini Şanghay. 
dan asgari beş mil mesafede demir· 
lemeleri rica olunmuştur . Bunun 
sebebi Çin ve Japon ordularına mu· 
harebe serbestisini temin etmektir • 
Amerika donanması beş kilometre
den fazla geri çekilmeli kabul etmi· 
yeceğini bildirmiştir . 

kurmuştur. Komisyon çiftlikleri gez- ~---------------·----·------~ 

bulsak da bunları barı•tırsak. dikodulu , hayecanlı günler nerede 
~ idi? 

•~·ı-Evot, evet amma bu işi kim Sabah olnr olmaz yeni , taze 
1 ır.. 1 havadis almak için komşu komşu 

Semtte heı kes bununla meşgul dolaşmalar .. En son dedikodu ajan. 
Bütün sayfiye halkı Nadide ile ı sını yapmak için balkondan balkona 

dıiııin barışmalarına taraftardı. 
1 

konuşmalar ... Nerede idi o günler .. 
e bu işi yapacak nüfuzlu, ~sözü Şu Mehmed Müfid ortaya çık· 
. beti yerinde, kerli ferli bir ahbab j mış bütün bu heyecanlı , meralı.lı 

tanıdık aranıyordu. günlere nihayet vernıişti . Şemt hal-
Nibayet tekmil sayfiye halkı ka- kı adeta Ahmed Müfide ktzıyoıdu . •r \rerd!. Bu işi Bu i•i yapsa yapsa b o1m,_ • Sauki sayfiyede güzel ir tiyatro , 
ed MüJid yakardı. güzel bir sinema varmış da Ahmed 

Ahmed Müıd uzun zaman ağır Müfid bura ·ı :wrla kapatnırş bir 
za hakimliği yapmış, namuslu, adam gibi addediliyordu • 

oıı derece dürüst, herkes tarafın· Hele kiifede; oturan bayan Le· 
•n IÖzü sohbeti dinlenir, kendisi. DYD bu hareketsiz , dedikodusuz 

hürmet edilir oir ayamdı. fiiqlerden sinir getirdi . Bir zaman· 
. Bütün kımşuJar Ahmecl Müfide lar ~ ile Nadide bu görültüsüz 
ttiler. Jtt açtılar. O zaman Kadri eayfiyenil biriCik mctgalesini teşkil 
. N~ aynlmağa karar ver · ediyardu . ~ lcocalariyle kav 

lerini duymuştu. Komşular: pya bile vakıt bulamiyerlardı : 
- Aman , dedile. onfırı hanı· Herkes bu dedikoduya o kadar 

•bilirıaniz ancak siz bıırıştırırııı- alışmıştı . Şimdi bu da bitince bir 
• bunu başkası yapamaz. Kuzum çok komfUlar işsizlikten , dediko· 

' .... kw .. ··, d,n geleni yapına. Bunlara ya- dusuzluktan kocalarina çatıyorlar , 
tır, günahtır, bir ev yıkılmasın.. kavga edıyorlardı . Erkeklerin hile 
ıtınn zavallıları.. rahatı kaçmıştı . Bereket versin ki 
Ahmed Müfid: yeni bir dedikodu çıktı . Bu sefer 
- Peki, dedi, çalışırım. 

d· - Amın kuzum elinizden gel-
1ii kadar gayret ediniz. 

Ahmed Müfid o lfindea sonra 
eııdiaiaıı Kadriyle Nadideyi bani" 
lllatı 1f edindi. Kadrinin :ziyareti. 
aitti. Kadri ona derci yandı. Ah

hıed Mefid: 

onunla meşgul olanlar cın sıkıntısını 
unuttular . 

Dedikodu insanllr için bir ihti· 

t,~br • _ __ _ == _ 

Kiralık koza deposu 

- Şanghay : 21 ( Radyo ) - Ja· 
pon tayyareleri Nankinde bulunan 
büyük bir mühimmat deposunu ta
mamile tahrip etmişlerdir . 

Şanghay: 21 ( Radyo)-Şang· 
hayda bulunan lngiliz kadın ve ço
cukları şehirden onbeş kilometre 
uzağa çıkarılmışlar ve orada bir in· 
giliz gemiline bindirilmişlerdir • 

Şanghay : 21 (Radyo) - Şeb 
rin bir çok mahallerinde yangın ala
bildiğine devam etmektedir. 

Şaorhay : 21 (Radyo) - Bugün 
Şanghay sokaklarında çok şiddetli 
müsademeler olmuştur. 

Japon askeri mahafili şehirde 
hiç bir Ecnebi mülkünün Japonlar 
tarafından iıgal edilmemiş olduğunu 
bildirmektedir. 

Londra: 21 (Radyo) - Uzalt 
Şark hadiselerine dair alınan haber. 
!ere göre; Şanghayda sivil Çinliler 
bir çok Japonları linç etmi~lerdir . 

Onbeş bin Japon Şanghayı tahliye 
etmiş ve şehirde daha onbin Japon 
kalmışbr. Japonlar Hankovda örfi 
idare ilan etmişlerdir. Üç Çin fırka
sı Pekinin 36 mil cenubu garbisinde
ki Japon mevzilerine karşı ilerle
mektedir. Diğer iki Çin fırkası da 
Tiyen Çinin otıız mil cenubundaki 
Japon mevzileri karş·smda mevzi 

lalmıştır. 
- Canım, sende de kabahat 

"~r ... Biraz işi aşağıdan elsana, de· 
dı. Banşmalc hususunda Kadriyi ikna 
e.lti. Sonra Nadidenin ziyaretine git-

Oııa da işi açtı. 
ı..._ Nadide uzun uzun Kadriden şi-

Borsa karşısında Çocuk oyun 
yeri yanında yüz kan!ar koza _is~iap 
eder çinko mağaza kıralıktır. ıstıyen
lerin matbaamız idare memuruna 
müracaatları ilan olunur · 

c 
Japon kabinesi bugün Japon ik 

tisadiyatının seferber edilmesini mü
izakere etmiştir. .---------·---:! - Tokyo: 21 (Radyo) - Harbiye 

Bugece nöbetçi eczane ve Hariciye nazırları imperator ta-
""Yet etti. 1 

Ahmed Müfid: ı 
- Kızım, dedi, sen benim evla· i . 

diııı sayılının. Gel t.vıni yıbıa._ Ne •;.....,.._ ______ .... _.__ __ . 

Kalekkpısı civarmda rafından kabul edilmişlerdir. Nazır. 
~ 1• •". r • t eczanedı'r ha'-'-- d · ı lar v~iyet .....,n a ımpera ora iza. 

bat verıııışferdir. 

mek üzere şehrimizden hareket et· 
mittir • 

Arif Oruca isnad 
edilen suçun 

cezası : 

iDAMDIR •• 
lstanbul : 21 [ TÜRKSOZO mu 

habirinden] - Kapatılan Yarın ga· 
zetesi sahibi vaktile firar eden Arif 
Orucun 'ailesile beraber lstanbula 
gelerek, polis tarafından derhal tev 
kif cdıldiğini bildirmiftim. 

Arif Orucun dördüncü sorgu hi. 
kimliği tarafından tahkilu:tı bitirilmiş 
ve dosyası müddeiumumiliğe vrril
miştir. Arif Oruca isnad edilen suç 
ceza kanununun 146 ve 147 inci 
maddelerine temas etmektedir. Bu 
maddeler idam cezasıdır. 

Arif Orucun muhakemesine ya
kında başlanacaktır. 

Suriye izcileri 
Parise geldi 

Paris: 21 [Radyo] - Amster· 
dam izci kogresine iştir ak etmiş 
olan Suriye iıcileri bugün Parise gel. 
mişlerdir. Burada on gün kadar ka 
lacaklard ır. 

Suriye izcileri başlarında şefleri 
ı>Iduğu halde meçhul askerin mezarı 
başına gitmişler ve bir çelenk koy. 
muşlardır. 

Bundan sonra Hariciye nuuefi; 
nin ziyaret ederek Suriye gençliğinin 
F~ansaya olan bağlılığını ifade et 
mışler. 

İngiliz filosu Akdenizcie 
bir seyahata çıkıyor 

Londra: 20 [Radyo] - lngilte· 
renin Akdeniz filosu yııkında bir 
ekzersiz seyahatı yapnıağa hazırlan. 
malitai!Jr. FUo ~d'~nıziıı bazı limen. 
Wıftı ili 'ı!Yiret edt~r. 

Yeni çıkan kanun ve nizamlar 

Adana Belediye Reisliğinden gönderilmiştir. 

Muamele Verglel Kanununun bazı maddelerlnln 
deil•tlrllmeai ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmeel hakkında kanun 

A.abıtl tarıhı : 12 haziran 1937 
[ Resmi Gazete ile ne§ir ı·e ilıirıı ; 21 haziran 1937 - Sayı 3639 ) 

Kanun No: 3257 

- S'oiiu var -
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Adana Borsası Muameleleri 
PAMUK ve KOiA 

Kilo Fiyab .;. 

CiNSi En az En çok Sahlan Miktar 

~-/{· s. IC. s. ICilo 
==ı<a'pımalı - pamuk -

Piyasa parlağı ,, 29 -
l'ıy asa temizı ,, 
iane 1 
iane 2 
Ekspres 
Klevlant 38 40 

YAPACI 
Beyaz 

1 1 ı-Si~ah 

çlCIT 
Ekspres 

1 iane 
\'erli "Yemlik., --

,, "Tohumluk,, 1 

" HUBUBAT 
Bu~day Kıbns - ---

Yerli 5 ,, 
Men tane 

, __ _ _ 
,, 

An>a 3,30 
~ . 
•-..--
Yulaf -ueuce . 
Rüı yemi 

. 
I> -Keteaı.hlllllu 1 

Mercimek 
1 ~ .. --

•c UN . 
Dört yılda Selih 1 650: ı 

Üi " " 
-625-ı_ 

;S j -Dört yıldız Dôtrulük l 650 
600 i -! i flç " ,, 

' Simit ,, -~ 
~ ~ mrt yıldız Cumhuriyet - 675 -
~ ' üç " " 

625 
Simit -" 

Liverpol Telgraftan Kambiyo ve Para 
21 I 8 I 193'1 it Bankala ....... br. 

So111laa p-

Hazır \+-'~ 
Ureı 

~ 
96 Rayipnark 

B. Teşrin vadeli s ı~ 05 frank ( Franaaz ) 
lk. Kinun vadeli s l 66 00 Sterlin ( irııriliz ) .. 
Hint hazır 5-ı" Dolar ( Amerika > 9f 

r. Nevyork 9 83 frank ( isviz= ! ı 
' 
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Amanos tepelerinin Şerbet kaynafı 

KAYA DELEN 
Kayadelen sıhhat ve pnçlik kaynajıdır 

ı.· 

Kayadelen Kaplarıııa kin. yaıttleıin ,)iJ, iolCuıulanbir kristaldir 

:;,,, ,, .. K.,adelen Fenni cihazlarla, raylann üzerinde vaıonJaraalabhr 

Kayadelen Menbamdan sevk yerine galvanizli borularla getiriliyor 

Kapdelen Bir ıu cff.lil, 11bhat ve fiirbüzlüiün ibiriclir 
Kayadelen Gazozlanm alırken ıitelerdeki kırmız• 'Kayadelen 

tapalanna dikkat edinil. 
~· 

Kayadelen Transitleri: Mersin ve Adanı Kayıdelen clepolancht 
Bü)'6k damacınala' : 100 kUJ11fı evlerinize rönderilir 

7953 109 ,, 
"'. -t,:. ,r. 

Çifte han kaplıcası ~· 

~·~ ı 
(,'. 
~~ ~ 

; 

ı-· ~- .... 

~ Açıldı 
,, 

traWahn bu büyük lutf ve nimetinden istifade ediniz 

; .I' 

Radyo aksiyotesi bütün dünya kaplıcalannınkinden 
yüksektir r• 

~ Romatizma, Siyatik, Kum, lömtk. Maae tap, Kaıaciter ve mic:leclm 
maztarip olanlarla Cilt haıtahtı °'8ıalN sutl,ka lv ıhcaıı ıelmelidirler. 

~ 
Senelerce çocuğu olmayınlar Kı.dıcti fablJıtm lu fiyzindıa müattfit 

r~ ... ve mesut olmuılardır. 

['.c . Ga2inosu, lokantası, fırını,bakkali;,eli,berberi vardır lh ~! ~ ,..\, .. , 
Her türlü eıbabı iıtiıabat mükfmmeldir. Her f~ ...._. • 

1·%~ ti- Tren ücretleri yan ya~ıya tenzil&thchr 

:~~~, Fllltlar tunls· ıc.ru, 
.:.. : 200 Bir gecelik ' Odalar dört kifiliktir • 

otel Oclua F azluından fark alın11 .ı- ı.- 12S Birteeelik ·"' 
ı-· tq odalu ) 

ı.'., 15 Birincil>arlb-1 
so ikinci • 

' 30 Hususi banyo 

ı 
Bir ktfi Gerdi fihlcle 

15 Umumi • iki defa1a kadar • 
· .~. Y azm Çiftebana ıelmiyenler lapa apdardan ..,., ..... Klllt cek-
---=:- iitirabl umtmayadl64 48 

,., 
...... ' . ~ ':"., ...... o;;;• - ."J ' . . 

\ .\ \. 

r 
TÜRK SÖZÜ 

1 

GAZETECiLiK VE MATBAACILIK 

il A lar Reklam bir ticarethaa n nenin, bir müessesenin 
en büyük propagandasıdır. Reklimla
nızı , ilanlarınızı her yerde okunan l 
urksözüne veriniz . 

rı 

T. 

Renkli işler r:!ı':!~n::v; 
tü .. 
nn 
ra 

rlü tab ışlerinizi ancak Türksözü
n Oto atik makinalannda yaptı
bilirsinaz • 

Kltaplar E .. se!lerinizi Türk-
soıu matbaasında 

b 
c 
astırınız . · temiz bir tab nefis bir 
ild içinde eseri"iz daha kıymetlene-

co tir • 

C l• ı d 1 er Kütüphanenizi güzelletişrmek 
istiyorsanız kitaplarınızı Türk 

sözünün mücellitbanesinde yaptırınız. Nefis bir cild, 
renkli ve zarif bir kapak bölgede ancak Türksözünde 
yapılır . 

Tablar Resmi evrak, cedveller, defter· 
ler, çekler, karneler kağat,zarf, 

kartvizit ve bilumum tab işleriniz, en kısa bir zaman 
da en nefis bir şekilde en zarif hurufatla Türsözünde 
yapılır . 

Gazeteler ~!!:.?r:rk:J: 
zünden,,baıka her boyda ıgazete,mec
mua , tabeder • 

T0RKS0Z0: Kitat piyasasının tereffüüne rağmen aldığı bü
tün itlerde büyük bir tenzilat yapmaktadır • 

4 . 

~~~~~~~~~~~~~~~N~~~~~~~' ~lvinator 
SathtJn mi· 

yardır • Sizi bir 
~ı.m.wdara 
karp koıufD-. 
ima taze 11da 
verir. Adananın 
yakıca ııcalr.laruu 
unuttuıur,eviniz 
11bhat ve nq' e ~ 

1 ...J ~ jWltaaeye ta.ı•n İl : Yeni İatalyOD ufalt caddesinin ut 
fma yaplacalc tretuvar ile b'eton pWca ferfiyab: tara 

CÜ 

2 - Mubaaubm becW : ( 3155 ) lira ( 78 ) ~tur. 
3 - MtMkk•t teminab : 1 236 ) lira ( 68 ) kuruftur. 
4 - ltıalesi E.;14lla 2 inci Perteaabe ıünii saat 15 de belediye en· 

meninde yapalaclkbr. 
S- Eksiltmeye girmek istlyenlerin ihale tan1übden en az bir gün ev

ver me kadar endimene milrac8t ederek bu gihi itleri yapmata ehli ol· 
ama dair vesika afmalan mecburidir. dukl 

dir. 
6 - Bu ife ait prtname,boif ,proie vtaair evrak ftn itleri müdürlüjünde 
Jatiyenler oradan paruaz alabilirler. 

te 
7 - lsteklterin ~ dtl ye 1Utte t..._t ""~ tiirlk.. 

mür.caatlan ilin olunur. 8445 

1 - Balediye dairesinin ~r yılhk lartuiye ihtı,..m atm almmasa 
açık olarak ebiltmeye konul•ftm· 

2 - Muhamnıtıa Lede1i f954) lira 22 ._...... 
3 - Yuvaklcat .... b (6S) liradlr. 

.-
verir. 

Kel rina tor 
e. .-.-~~.! 
~ wiço. 
cetinizi muhafa 
za etmelcJe mid 
ve barak bas· 
taltklanaa mani 
-~tetli bası.. 
hklarda en bü· 
;ok ,...dllllCllt
clw. 

22 AAuıtoa 

Seyhan Valiliğin 
Bu yıl bölgemizde yal 

land ve yerli kapalı koza Ç 

mııklar ekildiğinden her çı 
kası yalnız bu iki çeşide 
olmak üzere istediği çeşidi 
mağa başlamakta serbesttiı ·-"-=
kontrolü temin için her fa 
önce çırçırlıyacağı çeşidi A 
retme çiftliği müdürlüğüne 
mağa başlamadan evvel 
lazımdır. işlemekte oldu~ 
drğiştirmek istiyen çırçır fı 
2903 sayılı kanunun üçü 
sinin ikinci fıkrası hükmü 
muameleye tabi tutulacak) 

Çırçır fabrikalarının bu 
ler dahilinde iş yapmalarını 
keyfiyet ilan olunur. 

8444 

Aşçı aıanı 
Evde çahımak üzere b. 

ruyor. Matbaamıza müra 
mesa. C. 

Kiralık e 
Kıı Lisesi civarında üt 

bek ve müştenıilih havi 
rabldlr. lstiyenleıin mat~ 
re memuruna müracaatlan 
nur. 

ye e 
4 - ihalesi Aptosun 23 üncü PHarteli tin& uat on bep lteledi· 
ncümeahlde yapfıcakbr. ; 
5 - Almacak kırtasiyenin müfredatmı g&teren liste ile prtnamui 

h41e Je11 itleri~. isti,enler orada pebilirler. rabe 
6 - Talipteftn i..,.. ~ muayyen saatte temird makbuzlarile bir

t.elediye eQCiimeaine mir•caatlan ilin oı.ur, 8395 7-12 - 18-22 

Peşin ve veresiye sah• yeri 
Sahibinin Sesi " Yeni M.qaza ,. 

I • 
ı ·. 

likte 

t .... Atatilk par1aac1a pptınlacak olaa eMr:ttik telilab açak olarak 
itme,. lcomlmupar. ... 
2 - ~ bedeli (3995) ftra (45) lmtUt\Ur. 
3 - '"Mıavakbt tedainlb (300) .... 

i" ye 
4 ..., -lluılW Ataa.,.. <23 Onefi Pazarteii pi uat on '9efte beledi· 
~,....... 

S - S.. ite aid prtume, ketif ve prCJieler bele.,. ı. işten llliidür· 
........ lıtlyenler oradan paraazalabilirler • . 1 

: ~ d ...;J Taliplerin ihale ... teminat ..ıcbullmile IMrlikte btWiye en· 
'• 

. 

ciimeaibe m&racMtlan ilin olunur. 8394 1-12-18-22 

1 
ihal 

- Şartnpıeliade bm detitiklilder ,.ı ...... lüzum ıörüWGiü için 
eıi tehir edilen c ~nua otomobili yeniden aÇlk ebiltmeye konulmtlttur. 
2'- Mdlıammea bedeli (2400) litadar. 
3 - Muvİı\kat teminat (180) liradır. 
4- ihalesi eyhtJün 6 inci pazarteti IÜIÜ eaat OD befte belediye enciİ· 

........ 'yaplacakbr. 
>--. Şertnamesi belediye yan itleri midürlütüodedir.lat.,,aalere par111z 

verilir • . 
6- liteklilerin ihale giiali _.YY• ... u. t4minllt aaakbuzlan ile bir· 
We~IJ.e encüaaenine miir.ca&tlan ilio abu.1433 1~22--16-31 

~-.. 
'••' "'' 

'" 

Adana •kerlik ıµbeıi 
k. lığından: Bı 

IOD 

de . 
. 

leri köy ve mabaUelere teblit eclil
miftir. Aym ........ ibtiYat era
bnda .. ,.. yaplaceimdan köy 
ve Mhalle ihtiyar heyetleri tayin 
edilen tlnlerde .... fll\>elincle 
buhmat• mecburdiırlar. 

3 - Yabanca eratm mua1~ 

teriDe :S'/i0/9YI .. ---
1-tiktit. c. 

S..-3 

Ş. Rıza İşcen 
Belediye karşısında 

• 

TdllKiYE ;ş 

• 


