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H :p~- bir= Alman büyük elçlsil 

SiY AS1 HALK GAZETES1 
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Halk Partisi Meclis 
Grubu dün toplandı 

Saatli Maar 
Duvar Takvimleri 

Çıktt 

Bu 'C",.slz "Ç'e emzrılsf"' takviml'erin 
Jeri vnrdtr. Aldanmamak fcln tterelt 
ve gerek takvim toplanmn therlııde (S 
MaarJ! Takylml) adına dikkat edl1m 

BISYEKILIMIZ 
----------~·------------

·noktor Refik Saydam, d"n Nafıa 
Münakalat Vekaletlerine g·de 

tetkikatta bulundu """ • . )~~ v~ hükOmet.im.izB. 1 ~~! : h ~ ıtı~n,~0~1~~y~~~:~ resn1en bıldırdı: = 
ı: r OJ." • ı<l· ı ,1-0 lw<le" bir<lit·. Böy-
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İ 
.le· , ı klı eraoor, iki boğt.3ma " • • : 

Hariciye Vekilimiz, yurdun harici siya!tetile ilgili 
olarak cereyan eden dünya. hadisatı hakkında iki saat 

1 Bulgadstan'fa - aramızda demiryolu nakr 
için anfaşmaya varıldı, Sivilingrad 

arn ın<la. dcriıı ibiı- rnrkın g·üze Karadenızde hır i 
"rpmınn .ıı kabil <le~ildir. H:w- ı t k Al d • l 

b'n asıl agıı:lık mı>rkeıi, Jııha • e man enız· 
ruiihim noktit:sl J:\:v1·ııpadı:ı;in·.1: altısı yoktur 
/.Jın.aw, a "e İtalya ancak Av- ~ • " 
ı·up:ula n ağllıp ediJehilir. in- ; Ankaı·n, 23 (a.a.) - Ana.
giltere de A\•ıııpa<la m.tğliıp e~ t dolu Ajansının salahiyetli 
tlllnıek lô.zım<lır. Gıupt~ Al- mahfillerden öğt·endiğiııe gö-
mnrıyanın harp lunid bn-akıl- ı·e Almanya lıükümeti, bir 
_pıası, Japonya o zamana. kıw.ır 3 üncü Tiirk vnpurı.uıtın da mü 
ıayakt'\. knlnw;sa, Jaıxm)" icin rcttebatı Sovyet işarPtlerini 
bir malıkfun1y~t haberi teşk'l f'- h1J)ıyun Alman a.jaulnrı oJa-

1 der. Fakat Japonyauın galt;be- cak milliyeti bilin'-1en bir 1 

süren izahatta bulundu ve tasvib edildi < 
Ankara, 23 (a.a.) - Mec- nabnJan ~ri gC\:en altı hafta ririne Adliye ve Maarif vekil ( 

lis Gıupu umumi heyeti bu· znrfınJa. dünya hadisatı hn.kM leri ve E!i!ıık mebusu ~:ıbi.t 
gfüı saat 15 te reis vekili kınrla. iki :"aat ~Uı t:n iza~at~a Sağıroğıu· un-lH40 tlulıulhi 
Trvbzon mebusu Hnsan Sa- ~u1:undu '\iO btı ızalıat, hıç bır ye<lek sub11ytr.r hakkındaki 
knnm ı·eisliğinde tOJllandı. •stizah v~ su~e ~uevzu olma- sual takrirhw Milli MUdafaa 

C l . ı1 "t tlruı tasvıb edıldı. ,, k'l' t · 1 e senm aç masını mu ea- R d t M c ı ı m·:-ıtm• an cevaplar 
. nznaroe e mevcu amsn "1 · . 

lnp g~eıı umumi heyet iop- mebusu Refik İncenin tren veı ı m~ı;; ~·- b.u rncv~.ııla~:<laıı 
lan.tısına ait zabıt hülasası · kauüal'ında ölenJt>ı in aileleri- bazıJ:ırı . 1:'!-t'ı:ınde :ıoz soyle-
tcsYlp edildikten sonra kür- ue vo yaralan:.ınlar.:ı. tazminat 

1 

yı..•n batıp 1;1rm mıttalealerı 
siiye gelen Hariciye Vekili Vt!l'ilmesi ve bu ka?..'Lların se- dnlendktt-n sonrc sant 1~.20 

ai Avrupada • fihvcre 7,afrri t< - denizaltı taıafından batırıl:ı.-
min edcm.ez. ca.ğı hakkında Ta:-;s Ajansı- ! oııııı.-ııını111wııııı.-ı.ııııııı..-...-..-..-..-__..._. ..... .._W".._.--...,._.._... .... _... ..... ıııııııııı.-.-ıı.-... _....-ı,... .... ...-._.._.~ 

Harbin geli~w.si hakl~ı.nda. nın uiin ~:e<:e n~rettiği habc- f ----------------------------------------

~iikrii Saracoğlu, son beya - bcplcl'i hakkındaki sual tiık- de toplrntı~, son verildi. 

t:>ir f.iltir cdirunek 4çin hu. far\!;1 re atft"'.11 Karadenizde bir tek ; 
gt>zden lta.çırmnmak doğru olur. Ahnan denizaltısı olmadığını : ~------, 
'l'araflsrın vaTJyctini U1..al::!jark- : Ankara<la.ki büyük elçiliği va İ 
ta ve garpot.o n.yn ayn muha- sıtaE;iyle hükCımetimize res- i 
keme etmek her iki .ı:ahada ;ıl:-ı men bildirilmiştir. , 

ti I · b" ,_, l rı' "- ·~ .,.. "'j nan ne cc erın ıru.ır e ~- -. ........... _ .. _ ............ , 
rinde YB pabileccğ! t.csiı•l.-;ri het" f · -
vak'aya göro dUşU.nm~k J"7ın1- M · • • 
dııu~n A\rrupA ha.rbiude va- r. Çorçi·I ) . 
zjy~t. ll~hver iqhı ll?eınm:ı:ıiy.et Vaş 1 .. n gto n, da \ 
veııcı bır vasfı haız degı'dır. 
~vrupada '.Milıverin bil.' !kolu 1 
~arı kırık mr iUl.l nhmştır. 1- 1 1 
talytl(ian balısetmek is't~.diğ'uniz lngilt•r• Başvl'kili, mii#te. 
anla§ılıvor zaruıcde.riz. Ubya rek harp gagrttline oil 
~at:hi ~ugillzle:dn ilk da~ikA.d~ ı mes1eleleri görüşmek 
~lnrlt otbkleı~ taı'Zda gelı•nıı:~ ı içi1& ~itli 
ıse <le İngilizler JcendHermı 
t o p l a m a ğ e. ve taarruz. 
eaı muvaffakiyetıe devama 

1 

O. H. B. A j an un a g ö r a 
muvaffak olduL'ır. Bugün Der-
ıneyi ele ~~ bulunuyoı-ial-. Ç 
Bingazinin Z&ptı ges,!Jnniyeeeğe Ruzvelt ve örçil 
lıc.DY.Jyor. S.ollunı l\ft.H.alfflY.!l ge- ı_ il•• k 
~idin<l~. yani huduttaki mils- çox: ıumu u a-
tahkeın mevkilerde luılyaıı ve rarlar verecekler ~'-Ou.ç·ıı. 
Alır.~n ~')]cerleri nıtı:kavenıe-tte r;: -----·-
-.ıcvam edivorkı"Sa da; bmıwı ne Loodra, 23 (a.a.) - Vaş{ng- A •k d • "adar süreceği belli değiklir. oonda. ıa.~daki beyanname o- merı anın enız 
tiinga.Wıiıı zaptı İngilizleri ge- kunmuştur: 
çen ıaene Nil orommnwı ilerl(';llliş İngiltere Başvekili, R&it)ieilm- İD§&a t programı 
olduğu n-Oktal.ua iiınl edebile- huı·la mü.§t:erek har_p ge.yı etine -------"'--;;,,,_ __ _ 
<:ektir. mii'teallik meseleleri gö, ~ek H •• k A f 845 

Bütün işaretler İngiliz ordıı- iizere Biı'l~ Amerikay.a gel- U 'Um e 
aunun 'l'unus hıKludwuı kadar mi§tlr. j 
ilerlemekten geri k~hıuyMağını Çörçiilıt"rebkatinJ.e Lord m ,·ıyon dolar 
-.nlat.ıyoı·. Sicllya ada.sın~ vaı"ln- Beaverbı'ook ile bazı nıütc-haa • 
cıya kadw- cenubi İtalyanın ba- sısl~r buluclnaktadır. d h • f • j 
~Jı::~= ~;anort1:ı~~~~~I ıi2:.~·-~ı. Rcisid.iımhurım mia-Jfi- a a ıs ıyor . 
~etleı· dolasıyora.ı. da. bunlaun.. * 
t;irid adasında. olduğu gibi, ha
vadan uQma.k suretiyle Süvcyşi Va§ingtondan biklirildi~ne 
s.ıptetriıeleri yahut Tr-.ı:bluM- güre, Ruzveh, Cörçille diln gc
-carbı klll't cmağa ıoovaf'.fak ol- ce gör\i,';llleleer ~a.mıştır. 
1nalaı'1 biı· hay ı gibi geliyor. Ruzvelt Noel gecesi ya}>ılacak 

Çin hükumet rnerkezin- r 
de muttafikler arasmda 

bir askert konferans 
aktedilecek ~imr-Jf Afl'ik-anın 1t$.Jymılar _ dini merasime Çi>r~lle beraber 

dan temizlenmem Avrupa l~ iştirak f'ılecektir. .._ ___ _ 
t-inde :tn~ıtere ve ;ıııüttefiklı'l'i Londıa, 23 (a~a.) - İngiliz V~~ıgtcın. 23 (a.a.) - Ayanı 
it.hinde ç.olc bil~ bir kuvvet matbuatı bu sabah biiyiik. haı·f- bahrive encümeni rejsi M. 

1 

~kil edt>ookHr. 1talyamn bu li ba~klarla Çör~ilin Vaşing- Wolsh, hususi ve resmi te?..gah
durbeden sıınra bütün biitiin ~u. va.ı•dığını bildirmektedir. lannda deniz inşaatı yapılması 
yere serilmesi beklenmooe bile 1'1mes gazetN~i diyor J<i: için 845 mHyon <lohtr ~atfına ı 
a. h ld ı~n1 Al · · lıı~uni,7et veren bir kanun tek-
~('J' :a ' e w.ıya, mnnya ıçın Mt'ı'z.ak"'ı·e edil""""u·ı· .u~yleru'len J ı · il f zl · • edi · b. 'ik ~ "'""" '"" lif et·m~til'. Bu kanun, denfa in- 1 
gıtt• H:e a a ız a~ cı · ır yı ı~şJıca me. .. eJeler ı:ı•ııılnı•dır: ~- ı 

1 v t b'•d· Aln L- · uo• ··' ... <><><>t.t r.ro~aımmı sUr'atlendfr -
e n.c·:ııgı a ıı Jı'. ı-tınmr ıse de nıevcut b\itlin u;-.~ı4-n1n-}» ,......... 
.J l · d "-~-...ı·ı · · d"' ·· v., wu.ca;ı·"' mek Uzere bahriye tarafından 1 ua ıa zıya e 'Kt."11\.ll ermı uşun- mi.i"teı·ek bir ta:.u·ı u.~ lmreketi-, l .. clü"'H ıar t t' ~ isten.mis-tir M. WalHh, lwnumm 
11ıe ı: mev.;umc quyor · s t- nin lıaw·lanması, miit tefüdorin -
1- al"' d k' b'ıt·· A birkuç gün zarfında nıü7.a]{,, 1..• a • ı.m n .ı lı wı vnıpruun eıı<lfu.ıtri kudretinin mü~.tereıllen :ı.. ı u~· ~- iti: ı · · t m'tik, edilet·eif"ini ısnylf>ınik?tir. 
'1.i('..I! et Pl ıu nu UB.<:nyR e·~ çe inkj~.af dtiıiJmesi, 
lmvvetkni· '''" Bunun bilhattı;ıa Bahriye nazın Albny Kııox, 
ınaııovi brumndan sarsıcı ve yı- D:ıil;f . T~legrap~ı. g~iooi~ l A.merikıl.n deniz lmvvetleıinin 
tm·ı bir tem· teşkil ettiği ink~r diplom f. ılr mııhabırı tiOYle dı- Atlantıktı• t'll .1~1 t ' dü.-:ın:m 
oıunrunaz. yol': denizaln-.ı batnmrn vcva ha..->ara · 

Vaşiııı;tonda pt;k mühim ka~ uğratmı~ oldıığııııu bÜdh-nıif-}tır. 
ükFak~\1 Alnıanlal' için . t"ll b~- rarlar verild;fö a.şikardır. M'ıit- Nazır Amerikan hnı·p J;'amile-

zoı t c Rus ceph~ındeJır. tefikleı· bu kaı·arlaıın slir'atle rinin Pa:ıifikte bir çok Jnpou 
f!oğuk, s:a.ıi ha.sl:(l.lıklar ve Rus tatbiki i(lin lal'.ını gelen makine- deııi7.altJ!arına. mUes:ıir hücunı-
Grdusu: Önümii7 .. deki ilç dört yı· h"'~ırlaına'ktadırlar. la d r ı l l kl ·ı· "aylık bir 7.amaıı içinde Aln}an -· r a >11 unmuş o ı u arını ı ıı-
e>r<1mıu bir taraftan eksiklikleri- Daily Mail g.aY..eteai ayni z.a. ve etmıştiı'. 
• · t amlamağ .-ı:.....m- manda Mosk-0vada mühiuı mü- JAPONY AJ)A 
~1 am a u,.,IC .. ıu·ken eli- zakareleıin C€'reyan ettiğini ıbll- 'I'ottyo, 23 (a.a.) -- J:.pou 
·•er taraftan bu Uc düşnan ile PÖ .. • H 

E
enklesmtrk mecburiyetini duya.- dirmektedir. zc-.ısti oıi, gn wtecil..::r top-
dır. B.ahara ne halde çıkacak? De.ily Express töyle yazı- lant'iır.da, Sovyet lıUkfımetinin 

'.Alman g:>..yreti ve teşkilatının yor: Japonyaya k~ı tarzı lıaı·eke-
evkaladeliği dolıa.yı.siyle bu- Çörçil, Japonlann Pea.rl - tmde bir rleğişiklik olduğuna 

~ H bo • taarruz ett1klerini dair Jı;~bir alamet meve:ıt olına-
~kü halden daha kuvvetli okı-

0 
.• gr~emr· ur 

6
0 
.. °""""·m-. u .. - ..... ı..ı- dıgınv 1 tekrv söyJen)atir . 

~
ak çıkacağını kabul edelim. ır- ~vaı...- '"" 
~ut ımrşısı.ndaki Rus ordu- buluşınağı lüzumlu addetnllf- Ba§Vekii Tojo, harbiye nazırı 

d 
_,., · 1.ı._ .ı..,: mfatiyle bugün kabine irtima-

~ a. ym"-ta.ın lllll'ft.Wı dairesin- ... r · ' ~ !'a-- sarmış buh.ına.caktır. Ayni (Sonu Sa.. 3 BU. 6 "8) mda harp sahasındaki duruma 
~amanda., manevi kuvveti baş- dair izahat vemıi§tir. Ayrıca, 
'ia.Dı,,YII',llld~ @k fazla. ola- deJa muvaffakıyetle netiooleııae bahrıyc nazın Şimoruı, askeri 
~r. Buııdalı dolayı<br ki ilk- bile Rus harbinin bu kadar uza- durum 11akkmda. izahatta bulun 
baharda Aiman,ordula.n Rus- ması .1L~e için bir barptekı m~. 
°Şada gene müthiş muharebeler Zl\ferden çok daha fazla bir kw
lvereeek ve yıpratıcı mukave- · vetlemne t.e§.kll edeceği aşt'knr
rnetlcre ufrayacalrtır. Geçen dır. Alınan ordusu Rusyada. 
sonchl ric'at manevra.lıınnda. çanuştıkça, İngiltere hep ye
~an loskacına kendishıi !itap. rinde saymı.ş olsa bil°' oOOımatik 
tırmadan çckilm~e muva:lfak surette kuvvetlenecektir. 
olan Rusların u.ı defa tecriilie- Öyle görünüyor ki İngiltere 
nin vC:r.iiP'i derslerden aldığı u- ve müttefikleri önüıniizdeki se
ya.nıklık na hiç o!nıa.zsa. ayni ne içjııöe Avrupada git.tikA;e 
mancvr:ı. a<alıiliy~i göster- ti.stlin bir vaziyete girecekler-

* Tokyo, 23 {atı.) - Japonya
ın.ı, yabancı memleketlere gön
derc<:cği elçileri dUeman böl· 
gelerden geçirmeksizin yollamak 
meeeleRini hallettiği öğrenilmek
t.ooir. Bu elçiler memuriyet yer
lerine denizaltı gemileıiyle gön
derileceklerdfr. 

İNDE 

bildiriyor : 

Hono - Kong'da 
lngiliz mukavemeti 

kırıldı 
ingifız tab!ığina göre 

Çarpı§malar hal 
devam ediyor 
---.,,.ııc·----

Kanada knalannın 
zayiatı ağır ... --Luzon adas şimalinde 

çok şıddetn muhare
befer oluyor 

[ :A A. k!graflarıı dan 

ı .. ıı ·sı.ı "" nnıieti.r] 

Hsng-Koogda 
1"ukyoi.lan bildüikiiğinc gü· 

ıe, Japon lutalaı-:ı, lngiüıle
rhı, Hongk•>ilg'daki ~on mu
kavemetini kıı1mı~l:ır ve pa-
7.n,rte~ı gfüıii nk~mnı Cıcı me
·ron tepesindeıkt kaleyi iı;14~l 
ettikten ~onn 'foping ve Ki
li civnrm~lııki nılıstabkem 
mevkiler~ iıücum etmekte 
bulunmnl}l~ı·ılır. Bu tept.>de
ki Ye dvatmdalu istihkam
ı.ar, bir geee mkunm esna
sınde zaptediJmişHr. 

Hongkoog yalnmn<lAf<l ha
reltf>t esnaşm<la, 23 İlkki
mına kadar alınan İngiliz c
alı'Jedniıı sa.yısı, 118 i İngiliz, 
814: U Hindli ve 1 7 si Çinli 
olmak üzere 1119 dfö'. 

Domei Ajansı, •1ili1nınn 01·
du~unun <'e::ısı.rcti lnrıldığını 
ve <lüşman kıt<ılannın ma
n(1vivatının ;.o,ifa uğı adığını 
k· J•d~tmektc"'lir 

D~jn s·aooh saa.1 8 (l1; vel'i
h'h İngiliz t<·blı~tinı' g;), c, tn
giliz ı~ıi.alanuın i'}gal t."tmt: k
tc: bulunrlultları hatlar bo
j'ıtnca ('arm~-..m lar devam et 
ı.n.ı.iştir. 

Amerika ruiuı..t111.a u numi 
karargahı Hongkon" mııha· 
rebelerinde Kaııail; z11yiatı
nın ağır .oldui:"l.inu bildirmek
tedir. ölenler arnsmdıı Ka
nada ı;efer heyeti kumanda
nı tuj!P.'eneral Lıı.wson da. bu
Junmakiadır. 

Fili~nıer'de 
:Manila. ordnım umumi ka

ra.rgibı, Luzon 11dası şima· 
linde siddetli muherebeler 
olduğunu haber vermekte
dir. Fakat pa.zaıtooindenberi 
duruml~rda hiç bir değisik 

lik olmadığı· söyleniyor. 
Tebliğde. müstevlilerin 

aöklerdc {;Ok faaliyet gös
terdikleri. söylenmekte ise 
de hususi haberler, .Ameri
kan ıtav~1arecilerini bunlara 
l}iddetli darbeler indirmekte 
oldukJıo,rını bildirmektedir. 

Dow.ıı.o bölgesinde, duru
mun karanlık olduğu resmen 
ha.her verilivor. 

Japon tebliğinde kaydedil
diğine göre yeni Japon kuv
vetleri bu sabah fecir vakti 

A»Dftn Ol'u11laen Ba.şkwıwulam 
IU'l'L~~R 

1 Alman Führeri 

j ne yapaca ~? 
1 

Mısır üzerirıe 
bir d<ırbe 

hazırlanıyor ----Londrat tftler'in baş· ı 
kumandanhğt almasmda 

iki'seba görüyor ve ı 
• !.,, ...l • 
ı:za.ı euıyor 

._ ____ ııiıııiıl ı .......... -.: 

L<"miira Z::s tı; . • ) - Hitfoıin, 
kat'i m ıl iyt t1:t: y<'ni a keıi ha
rekat yı:ı.r-ı'k• :+.ğma ait sö:t.lorini 
tef sil' ed~a J)..ıl!y Tt•legmph 
u;::.zetef!l AJn•,nı Devlet Reminin 
Mısır füı'r ine büyük bir dar
be vurrn:-!va karar \'Cl'miş olma
sının mümkün bulunduğunu 
muhteınıc•1 giincwktedfr . 

Lvı11lr.: :'ı a gc•re 
J..oncırn., 23 üı. 11.) - Londı·aı 

di 1om}tt: malıfillcıinde Hitle
ı m ortlı u11..:la~ınıuUı.nlığım filen 
<.le-ruht etır.~ J, lrnraruıdan, . u 
ıki nnktaiım 4ti;~k a. meydana 
1.:ıkm1ş olduğı •. ntıb.tı 'iCI rdır. 

Bh·Jnı iı.ıif lJıt m, 1iJ ll sefeıi -
ııin !krnt1ı Jh~1lt!1 "e cvv~lden 
hahcı· ""' c.lğ.i t<ır,aa bitıneme
si seb\p'nini mıh dcbilmek 
itj~ı b"litiin mffi'1 liyct !('ri yükle
nebilecvk bidni ortaya koymak
la siya'-i bir tt•.-;vive sureti bul
muştur. Ultlor bu inl'X\ıu, 8iyaı.-ıi 
ada.ırJar ara6ındmı <le.Yit asker-
ler it:iııden intihap etmiştir. 

1 
İkincisi: Bitler, Alman mille

tinde Ye Alınan ordusunda keıı
disine ka.n;ı itimadı inde için ev
veldenbe!i tesisine muvaffak ol 
du~ kat'1"en yanılmazlık şöh
retini istismare hazırlanmakta
dır. 

Alnı.aıll\ııwla hu~un~nzluk 

Londra, 23 ( a.a.) - Viai res
mi ra.dyOBU neşriyatına müda -
hale etımekt.e olan yeni bir gizli 
radyo istasyonu, Almanya.da 
huzursuzluk bP. ""'Österdfüini ve 
ana yolları mitra1yö1.cU muha
fızların beMediPini biklirmekte· 
dlr. 

Akdeniz' de 

in ü ~ t-e r €: b i r g a r f e s i s ~ d i 1 e c e ' 

Ankar~ 23 (Yt·m S.ıbah) - Bır ay istitahatt;.n ~··nı. 
ırıiı.e dönen B',şveiul Doktor Refik Saydam. ıkdd. ılaııt•le 
işlnin sej iı 'c i:Jki nfı ) ak kında j :ı kından mali'ım:ıt s; 
ınak istemdüe ve bnnıın ıl'in b'itUn 'ekületlen dolaı>ar 
makta ve y. pı]mn.k lsknmckte ol uı i~ledc nlakadar olm: 

Beş\' kil hu~im de Nafi, 'e 
Münakalat \reUıkfü nn gide
rek muhtelif m selele J aka
clur olmuşlar, lıiıha~"l.'l na.l.liye 
il}lerimizin ı1°11a vcı iııll" '\ie mern
leltete daha fiadelı bır şelıle RO

kulması içın .ilim~ te<Jbırl ri 
gözd<-.n ge<;ir.ııi!derdır 

Laıkdirde bu koprılkı in iı 
lkincikanunun 8u:ıun:ı 
bılmi!i \'C' j ol islemt'yc 
buhınnc:ıl tJr. 

* Bulgar devlet demıryo!! rı 
hlare)ji ilı~ müzaJ..etH1c l:(ulunma.k 
ü2crc Rııfyaya gitrnış 'hın l)l"V· 
fot DemiryoHarı Miıdur Mua
vmi B. J..'u td Zi111 irkır:uı'Ja Ha
rcı~ot dairesi r.:-1 ı; muswini Ferdi 
şchıimi7R dfüımilşlr·r Vt' Bulga -
rista.ııla akt.~lilwi ,_kı..n d miı• 
yo1ln.rma ait nnla.<pnn r .. tnini 
alakndar malrn.mlarn re rdi et • 
mişl erdir. 

* RumanyH ilr· ~ontı>. 
içinu"' b~lA) nn mü:a\lrnı 
vam etmeli t.e<Jir. Bund. 
müddet evvel uzatılan €.ı-. 
ret ,.e t\X1i)e nnl:"J.şmasm 
dcti dt' dolmuştur. Bıı 
kaı Ş!Slnfla Ruınruıya ıl 
vaziyet imizın Sf'Ltt ye u 
ğıuı ııazan itibara al~t 
met. n.umaıı,•a hUkiuneı · 
tllbık kalarak eski tic. 
tediye anlaşmnsını bir 
uzatmayı muvfık bu 
h.ızırlndığı kanun layha 
j ük Mlllct Meclisine gö 

Bu anlaşııı Bulg~ı - Tl\ric tir. 
hududundaki mu . .rur Tnf>selesini 
tanıamile haJiı:-tt {,'1. gı ~ı h~r ne
vı mıkli:ı, atın s\ihıJ.leTlt ve fası- : 
l~sır. olarrık yapılm ·u ımk, n - i 
Jnrını da temın edewkbr ı : 

Ahvnli hıı1Jrr ı'lolayıhllt' go -
r~k Bulgu.ris1anııı lıari<:ten te
nıiıı etmekte mıl'.;!külat cckecek-J 
I1:ri göz önüne aJın:ı.raJ yol iş1e
pıcyc açıldığı t:u•ihfon itibaren 
b~r iki d1..·mll' yoH: rı ıdnresi biri- I 

Fransız, ltal 
ve Japon 

menfaatle 

Türkiy 
tarafınd 
korunac 
Ankara, 23 (a.a.) -

sa, İtalya ve Japonya 
metlerinin talepleri · 
TUrk hükfuiıeti, bu ın 
ketlerin Iraktaki menf 
rinin korumaaını d 
mh1tir. 

birle inde•ı g;>Je,'ek vagonları b J{ 
!emek ı.mretile va.kit kaybetme
mek için .a.g01 ıı ü'ba.del t-i yaJl, 1 
n·n.ya karar w.nni.Mlardır. Bu 
nıaksadla ~ivilinerndda mUş
teı ek bir g-a•· teaiı:ı ed.ilr·wk, Tilr 
kiyeye \'eytı. Bulgaris1ıma her • 
ikı memleket tv.ra1'ıu<lan ithal : 
edilecek vagon mıktan <lerhoJ i 
karşı taraf demir yl)1laı'l idare- ; 
sine teslim edilecektir Meric : 
ve Arda nehirleri üzerlnde ya- İ 
pılmakta olan köp.rlilcrin bir al 
evvel bitmesi Jçin Alman tek - ~ 
:ısymıleri geceli vı; b'ii11dli%Ji' ca- J 
ILı;ınıaktnclırlar. Bir ft•yevln ve 
yahut cJiğer bir nıani ~ıkmaclığı .... 

"9 H•• .. •••••••••••••-•r 

--1 IKRA 

Pahalılık Hastalı 
Yazan: Aka Gündüz 

Tanrı, tutıı1<illl ıldlirbiin ! 1 
dtinyunın .hı·m~11 lwr çı. vre

wııde bir l µa.lmLcJlık 1·,..ısl alığı) 
vardır. ~ı.•·blu~fa11, racıt:~.koer -
likten bU.'ibütiiıı lx ~k ı biısbii
tUn cibilliyet1'izc·t> bir haı.1t<!lık. 
Mnlın·ı. ne kuocır µ"•Jz<•l, iyi, 

sağ·lam ohu <>a ulı.;uı , lıu lıl!.,Ul) a 
uctı7.a ~ tama..,..,.ıı;z.. 

Bu ha.ı:ıt'S. i•1ın ucuz ve•herke
~iıı lurı·ı mal kötfü'.hir. Pahalı 1 
ol.ıca k hi bl!ğt-r .. c l k Ama h~tt-r
s ula.cağı m~Jı iıteı1n ucuz, sağ
laım malın U> ~oııdı. i ·<>l4un, ha- 1 
yır, macitrn lıi u·•uztlıır nlm·ız. 

Hu hastalılt, tultılana bir de' 
huysuzluk nrir. Hom pah:ılı 
malı iı-tPi'1 hem ahiığ-ımıı }1Mlllh 1 
olduğundan ~wJa.ııır. Gt-rt'.; bun
dr> ptthalı mal :ılabildi~ gös
teı·işi fikri de gUlidir. 

Bu ha~talığın t.:'1ı.l11l'Jı, ~mı mu 
lu tutulmul'}ları kul'şıemd. dar 
çerçe,·eli geçim.ine ayak uydur
mağa çalışan memurffir ne yap
sınlar? Memurla.l'(lan maksadım 
hem devlet,.heı.""n umumi \'a hu
susi mücs.-re."'e manurhııdır. 
Bundan başka halk 11t~lesin? 1 

Bu haıvten füıl·e biı· liuma.., 1 
tüccaJ.ı. dostum vardı, ki şimdi 
düşmruıım oldu. Bana şunlan 
• toplan gö~tererek - söylemiş
ti: 

- İşte bak, bunlar bütün 
Y"'rli kuma!Pardır. F81kat kenar
larına dikka.t et, oku! London, 
Mnnceeter, Paris, Madagaskar, 
Sulukule, Aywwsaray yazıyor 
değil mi? Bu kumnşlardm bir 
elbise elli altmış liraya çıknr. 
Fa..l<::ı.t bu damgalar olm'!la yüz 

Gene bu harpten ön 
bir misali söyliyeyim: 

Avrupa ip<-kJilerine 
!arak çok b'lımriik ko 
Meşhur b~r gömlekçi d 
uğradım. Alış veriş iç· 
b~ktahveiçmekiçin. Be 
yan bir müşteri gel(U. 
kumaşlaıı ~ılrnrttı. Enf~ 
kemnı~ garp deseni, h 
sa Jmnınşları çıkardı. 
sövleai: 

:_ J:ıikişile beraber t 
'kuz liraya. 

'J'a.nıdığım mUşt~ •ri 
cli. Avrupa m tlı istedi. 
çi şu cevabı verdi. Bir t 
da bnna gciz kırptı: 

- Bayım, bu df"senleı 
ayni olarak Avrupa kuf. 
mm d~ " ır, fakat birP.z 
cadır. 

Göıeyim, dedi. Top u 
dü. 

- Bir gömlek kaÇ3? 
- Yınni döı t lfraya.! 
- Çıık ı aJıalı. 
-- Fakat aı·zettim hav 

lis Avrupa ma1ı. -
- lyi amma pahalı. E 

di.i"üııeyim. 
Ben ınıağa.ı.adaıı çıktı 

saat sonra geln.ı.iş tam 
züne ısmarlamış! neden 
at sonra? CUn.:tü dilimin 
duğunu biliyormu~, onuı 
ben yc>kken ıı:;marlamış. 

Mrağazacı bana deJi :ki 
- Suç bende mi? dokı 

ya ıha!> Buı·aa malı ç1kar< 
ğcnmecli. Ayni malın ba.~ 
lnrını A vnıpa. f\!ye 'tkar~ 
nesi 21 lir:Ly.:ı. bir dUJilne 



( ŞEHiA HABERLERi HAZRETİ MUSA 
VE•••••••• •••••••• 

BENiJ üS~AöL r·-~~~-·ı ·odun Tahkikatı Bitti 
[Nakil 've :iktMas ha1dOO malıfuzdur.] 

~ BULUNDU İ Narhın 560 kuruşa çıkarılma-Yazan-: Muharrem Zeki KORGUNAL No. 40 
- Fakat elin serseri!~ ni

çin mD•malın gö termeli? 
- Onla.rJ da ~tınnz &· 

ma.n ! d:ıhıı çok ameleye ihtiya.
cımız olduğunu unutma. ~ette 
kendilerile konuşmağa gidiyo -
rum. 

Velit bin ılus'ap, soyıu:ımada.n 
yatmak itiyadında olduğu için 
:iyimnek mOOburiyetinae değil
dı. lliıma::un cevap vermesini 
teklemeden .kulilbeden çıktı. Bir 
nz sonra mezarlığın öbür başın3. 
t•amuı b. O zmnana .kadar ~ri 
girmiş bulunan on üç kişide:ı 
birisine .soıdu: 

- Siz kimswiz? 
Bu suale maruz kalan ~ · ı on

dan başkası değildi. Şimron, ~·a
\•uklusWla göz koyan V clıt bin 
Mus'abı şahsan tanımıyordu. 
Diğer1eri de vaktile gördükleri 
bu simayı ıtnutmuŞlardı; fa'kat 
Sc 'ah, adam akıllı tanumş \e 
ta içind n ürpermifiti. Ancak 1:a· 
ınmamış gıbi davranarak bası
nı ı:,eriye çe\lrdi. 
Şimron, Yelit bin Mus· bı bir 

mUddct s\izdüktoo sonra cevap 
v-erdi: 

-Kim olduğumuzu art&k ken 
diıniz de biimivonır.. 

- Bu nasıl w söz? 
- Fa.'lcirlik, açlık insana her 

FYi. hatti kendisini unutturu
yor. 

- Demek siz ~k fakirsiniz. 
- Fakirden daha aşağJyız ... 

Ne bir yerden on para getirimiz: 
:ae de a'k."5&1Ula.n başımızı soka
cak bir .kulübemiz var. 

-Ostunüz, başınız neden böy
ie :kanlı! 

- Uzaktan geliyoruz. Yalda. 
eaydutlaı ın hücumuna ~dık. 
<>nyecli kili iıılik. Dördümüzü öl-1 
düt.aiiler. bizi ae bu ihale getir-~ 
diler. 

- Onlara şu kadını hediye et
~<liniz bqtıııza bu fel.ikct gel
mC?.dL 
Simr~n. bu sii?.e fena halde i · 

ceriemifti. Faknt aksi ceı.-:ap \'e-, 
re.cek waziyett,e değildi. Soğuk 
Saniılığun mulıaf aza cruneğe r.a
lıpmll:: 

- O bcııim yavuklumdur, de
di . .Namuslu bir ~·kek, y.av.uklu

JfJmlU ~alanna verir mi? 
- Nnnıus1u erkek yalan da 

lliyluıez delikanlı! 
- Ben ynlan mı söyll\yorum? 

-Hem de hal gibi : ---<>- . J S nd b 1 d• 11 k b•J J. • 
- Buna nasıl huk~ediyor. f () ---:!~ bı J · 1 a e e ıye mura 1 1 e, ıaCır-

sun? İ ç DHUIU8 racıl 1 • ' 1· fi • •• -1 d" 
-Çünkü lıUcuma uğradığınız te k•f ol d ertn meS U ıye eri QOrU me 1 

haydutlar, bu kadını mutlaka. e- : V 1 1111 U 
linizden alırlardı. Bu uğurda, j n·· . . -
dört atkadıısınızla birlikte sizi un Fmcııncüarda Nesım Eylülde, §ehrtmbııde .xıuıa fi- çıkamı.ıa, btmım Useıi:De mm 
ele -öldürürleİ-di. Demek kt hay- ' Mir.rail ~ ortaklan man•h-- ı yatlarmm tıe8ld fSDMIDd•, te.bitirıde blrsıı&ıame:J oblp ol-
dutların hücmnuna filin uğra- bırw. maga"!aına _ikwnll • narhın 510 laJrıutlmn 580 ku- mad>,ğnm tahldik1 için od\ID me-
mış ~ilsiniz. rnak ~re gıd~ bır.ıışteıi.. ~ cıka.rılmuiyle Hl' tahki- selesine ait OOs,ııa adliye,. ve· 

- FUat .sen JUmsW ki biv.? i Y<' m?Z-3 ~hibı. ~.kal- 1 kata Oeflaru:l.ığl 'l"'Kimdur. O rilmjştir, 
böyle .ahret sualleri sonıyorı:. n? 1 !nnd~gmı .~oylcmıştır. ~un~ ı• zaman, odun fiyatlanna 50 Cümhuriyet müddeluınuml-

- Ben bu me:ı:arlt"lll sah·bi- u7.Pnnc · uplıelenen mU§terı knrm; foiJa !bir zam yaplbna&m- üğine tevdi edilenler :ıniırn-
yim. b • kcyfiyetı Piyat MUrakabe bii 1 dan Belediye ıJd.ısad Müdürlqğü kip Süreyya ile odun tacirlerin· 

- Anlamadım. ~u!:::ı. bildirı:tiştir. ~ müraktöi Süreyyanın ~nun den Mustafa Tuncel, Fikd 
- Anlamana Jüı.urıı yok. Bnro?un ald.lrndar mewur· İ im.il olduğu görüJmüt, raporun l{aucel, ve Niyazi Yelkenci ile 
- Demek .Mlh'lrda mczaı·lık- ları magnzada yaptığı araş- : yanlış maIUmntı muhtevi bu • diğer bazı arkadaşlarıdır. ' 

l:ır şunun, bunun m lıdır. ıt.Jrma neticesinde 13 sandık t tunduğu tahmin cdilmi§ti. Odun :t.füddeiumumilikçe ~ npılan 
- Öteki mezarlıkları bilrııem. ikmnaş bulmu.')lardır. 1 mmtaka.~ında tetkikat yapan tetkiklerde hadisede bir suc 

Fakat bu mezarlı}: benim ma'lım- • S~lular, mklınnd. a tutu- : Jiıiyat Mu""rn'kn,bc k.rwrıi•y·--u '""'C •. ··1 . -J•A . .. • • ı1 . 
dır. ~ 11 eJ:~. 1 a . yeye 8 - : murlannın rapodan da bu tah- ıgecenler ha1ckında ndQmi ta np a bt zab tJ adli te • n vu~ ..,... .... g.QI'IU m.em13 Ve )•un:ctTIUfi JSlil Crt 

1 - Sana bu !ıakln kim v iı.? ı m 1B ışdlerdır. . il minin doğru olduğunu meydana kararı verilm;.,+; ... 
- Hak venlmeı:, alınır d .. h- a başka.aı 'U""'" 

karilı ! nitekim Beni 1sı nilc ~ n. J Bundan ba~ka Çakmakçı-
~amak hakkı verihniyor. Kab-.ı.- i farda ~bl'lsafa hanı altında. 1 Ba rb a r o s Ka n l ı b ,. r 
hat bu hakkı l.'e:rıneyendc d - d • w k ' aron ve mahdumlan . 
1t1amı.randa.dı~. 0 

' ! ku~aş . d~posuna dün . bir i - • 
Şimnm, \J'elit buı Mus':ıb'm : m~ terı gı~~k kumaş iste· 1 Tu rbesı h -d. ~·Uzüne ~pheli şüpheli baktı. i mıtse_ ded~an~~ ol- ! a ıse 
- Yoksa sen ıBeni lsrnild n : mncllgını soylcnıi.ıJtir. KUi1e- • 

Aliain ? ı : rı keyfiyeti F'iyat !ılüraka.be ! ~ 
- Be;ıi lsr~ld n değilim. u_m· ~ bi:;unn bild~~ir. Büro 1 Ta nzim itine şim· SarL-luk 

ma ıBem lsraıl dostuyum. Eger : ta J.ad.mı dukkinda :araş- : • . • U"9 
alemin

de bir genç ağar 
surette yaralandı 

Miz Beni lsrailden olsaydırıız, i urma yapılmış ve 70 top_ku- : dıye kadar 117 bin 
benden batıka tUrlil muamf'lc • maç bulunmuştur. Magaza. : 
görürdünüz. i &..,hipleri adliyeye verilmiJ · ; lira harcandı 

- ı.terela n.e gibi? ! lerdu:. • . ! 
- Meseli siı.i .df-..rhai himaye· : f! r b ~f!ur nwhtdıit:i 3 

me alırdım. HUuayem altında : Fıyat Murakabe KOJ!WiYo- : 
bulundukc.a hic: kiınseden kor~rn- : BU son topl~tısmda buJgnra : 
nı..z oimazdı. Ziı a benim elim • i ZS kuru. nnh koymuştu. : 
de... : Höyle olmasına rağmen diin ! 

V.elit bin Mw;'ap, az daha ağ· İ Fatihde Çarşanı~. caddesin- : 
zuıdau kaçıracak: "ziı a benim İ d~ b1kknl İbralnmın ~ ! 
elıınje F.ir.avım tarafından \'eril : k.ılo anu .~30) kuruşa atbgt • 
m~ bir ferman ı·ar,. diyecE·kti. i ~y~t. ~w:akabe bUl"06Una 1

1 

I~endi.iini ı;:abuk topladı \'C sö· : bıl~ılmı~tir.~ • 
zilnii yarım bu-aktı. Şiınron Le. 1 Buromı~ al~r m~ur- ! 
fevkalade .alaka göstererrk sor- : lerı yaptığı tahkikat -netıce - • 
du; t Ginde lbt'alıimin ınaçamu sabit .; 

- Zira eenin elinde?... i :goı·dUk!et lnden suçluyu adli- : 
- E\ret, ha ~mu söy1y.ecek· : yeye teslim etmişlerdir. ! 

tim: Zira benim limde olduk:aı"-•••-•u••-•••••. • ••••• • 
büyük .aaliıhiyet \·ar. İstersem • 
insanı cell&dın satırı altmdrın Tramvay bandaı· 
kurtarabilirim. 1 ı• 

Serab, bıı konusmayı. başı öte arı g e ıyor 
tar fa ıdünük :olduğu halde alaka Bolediye Tramvay 1daı"e8inin 
ıle -.dinliyor: hemen .araya girip: Rumnnyayn sipariş ett\ği ban

- Ne yapı)'orsruı Şimron? dajwn daın. 177 taneai IBulgaı·is· 
~t.-e \Telit bin ldus'ap denlle.n t n y ı;)l 'füık Bulgar hudu
herif JMıdw·! [Arhtısı uarl du lizcriııdeki .Siviiiııgrüa gcti· 

İiıtanbul Belediyesi Barbaros 
türbesinin tamimi işine -.mı
miyetle ae,·am etmeiktedir. 'Tür
benin etrafının tmzimi i!tiue 
ebndiye lkadar 117 büa lir:& san
olımanu!J(ur. 

Belediyenin hu.ırldaıği imu 1 

planına na~n Baıtlaros tür
ucsinin sol tar.afmcl& w Befl1t
taş tramvay deposu b.rşıamda-1 
ki ah!iap ad.ı. tamamen yıikıla-1 
cakt1r. Diğ'er tar.aftan Baıt>a

ros tüııbesinin deniae baku loa 
mmda bulunan Befilrtaf npur 
iskelesinin de burada kaldml· 
masına 'karar verilmiltir. Bn hu 
auSta bC' !Cdiye Şirketi JU.yriye 
ile temaslar yapmaktadır. 

Ziya Gfin-en 
h üstü dikilece k 

Tahtakalecle oturan Şamil is
minde biri dUa sabah Kamil is
minde bir aı karlaşiyle bitlikte 
meyhaneler.den 'birine gidere~ 
içmı.Jerdir. Han içip, heın de 
tatlı tatlı koııu"'-rlukct:ı lbir me
scleden dolayı aralarında m'Ul11l· 
~ ~ıkmıftır. 
lfünakaşa gitükt.e ı:idrletleıı • 

anili, '60nunda Kanıil bıçai,;rııu 
ockerek Şamili ·vücudunun ımuh 
telif yerlerinden yara larnı§tır. 

Polis tarafından yakal&'nar.llc 
edlivcye tesllm edili>Jı Kfunii 
diin aabah ı inci au1iı ce•da ilk· 
&0rg1J!!ll yapılarek tevkif edil • 
ımi~. 

Baş öğr.etmenlerin 
toplantısı 

~===============:::ı:::::::ıı========= rilmiRtir. Haııda31ar ~akın bir 
lstan'bul Belediyesi Oııiverai

ıtc~·e bit· milyon lira teberrii e
llen meı hum Ziya GfuıUn bir 
büstünü ynptırmap ka:rar ver 
mi!:itir. Bu huausta Belediye 
Daimi E11cüaneninin mtisaadesi 
iıttenecek tir. 

Cuma güuü ilk tedrisat b .... ~
ı'rl.menleri bir toplantı yaJ)fteak
lardır.Cağaloğlu Halkcvinde ya
pdacak bu to}tlfuıtıya M::ıarif :M.. 
mıuw.iei B. ıFaik Öz tiyasct cdc- ı 
cektir. Toı>Wıtıda bazı tedris iJı
leı"t ,görü§Ulecektir. 

[ vuRTTA SABAH ) 

izmirde feci bir 
tramvay kazası 

• 
Bir arabacı tramvay 
tekerlekleri arasında 

p arçalan dı 
Lunir, (Ycrıı Sabah) - B:ıh
~ parlu önl · ıde feci bir 
1ranu."Ry kazası ohnu~tur. 1. 7 
ır&,taılJDdn bir arabacı tramvay 
t.ekerk:ldeıi arasında kalarak 
ıpuc;alanmı,. ve derhal ölmüş • 
tür. Yapılım tahkikata göre 
ıhid. c şöyle olmustur. 

ilCilimıada Cemalin sebze 

dan hızla: gelen l O numaralı 
tranway, lsnıaılin areimsına 
çarpım,., bu esnada lsnıail tram
vay tckerleiklcri arasnın dü:ımüş ! 
ve epeyce siküklcndikten -$011ra 
paı ça.lanarak ölmU!jtür. 

zamanda ~hrimize getiı;Iecek-
tir. 
Diğer taraftan öğrendiğimize 

g{il'e ft;veçc sipariş olUBan bir 
cift LUncl k yıp da Bulpris
tana kadar getirilmiştir. 

Fen Fakültesi talebe 
cemiyeti 

Daimi eru:ümeın tmnıabk gör
diiğii takdirde b6Bt ı.e~ 
Renaııı tanfmdan ve bronz ola
'l'ak yapıH\caktır. 

Maari f Jnzibat Komis-
yonu ~oplaAdı 

Viliıyct M::ı.amf iıız.ibat k0R1is-' 
y.amı dün Vali Muavini B. Alı· 
met Kınığın rlfaseti altında 
toplannıışUr. Toplantıda bazı 1 

öğretmenler ha.kkında ce:,,li ka
rarlar \'OrilmiştAr. 

Cniver,.,itc J.."'.c.n lı"'a:kfiltesi ta
lebe Cemiyeti ııamzet1eri seçil-

miştir. Yakmda reis ft mimes· E 1 b D ita de ı i y ,. m f, 
siller de seçilcı ek cemiyet '8§ıtk r v ti -------... 
!klıl cdeeektir. ' 

942 Mali yılı Akıllı olaam, ik i kat elbise mi çalar · 
hazırlıktan dım? t op top kumaşlar varken ••• ,, 

Ankaradan bildirildiğine göre 
i inde bulunduğumuz mali yıl 
büt esinin tahsilat fu.lasi~·le 
ıkapaııacağı anla~aktadır. 

Bir m 1 tta • Teclise verilecek 
.ol iUl l!) 12 mali yılı bUtçosi için 
••:ekrueilcı in lıa ... ırbkları 4>it.mekk 
üzeı'edir. Maiye Vekileti, 2 ~n
cikamuı -b:ısınd n itibaren biit
çeniıı \ ar:idat kısnu fuıerine ha
zırlıklaı n ba.<llay:ıcaktır. 

S lu peı. an 1".ılıkb, 6iUıe J'Ok, k5nı Subahaddme bırakarrJ. !Yrd-
b:l .b ~ok blr adam. Jaıadarma :re- dım. Ertesi günu 5şime ccldlc:ım 
I kat.inde birinci sulh a.a ıwıhke- wmım mali)·ct fiyatı 35 Ura olan 
r..csL"'lin J.opısında 51rasını bdı:llyor. ~ cnı blr takım <'llıise ile torn tan 
lJa\· cı ':ıziyctinde olu zat de u- cd Im"'k üzere bırnkılnn h~ ıı; 
~ ı( b -: ddıl.aııh dlşleıini ı:ıCU"da- liı n cıe.:erinde bulunan dl .. er bir 
~;ırak m:ıznuııa bakıyor \·e y;ınm- dbi e,Yi a~ırnnık gitm~. 35 lira z:ı-
d:ıkl ~rk. d: mu asabi, aubi söyle- rt!nmdan bn ta tornıst n ı:dilct c\ 
ı lyor: c lbı enin yerine kıı k linı nuı~ tı 

- He .f1 bir ndam zannetmi& ve ycnı bir clbl e ,-, pmak m cb 1 ı.> c
~ <ınuna alnı lun. t~erin b6ylc kc- t ndc !,aldım. D,l\ m bund n ıoa
at G ttıJri zamanda beni tl clğe- ı ettir. 

bahçesinde ı;: lışnn !smail, ara
basını tı·am\•11.y rayları ruv.ısın
dan hapishane i tikmnctinde gö
türmekte iken 'bu esnada ar~a-

1snıaı1ln silrüklenmesmc l'ağ
men duıxlurulamıynn tramvay. 
anoak önünde1'i d"ğer bir nrn- 'ı 
banın reınoı'kuna çarparak dur- """'""""~""""'""""'""""""""""""~""""""""'' 
durula.bilımi tir. Vnz yete e1ko- ,~~~~~""""!~!!'!!!il!!!!!~~~ 
yan' pol"ö ve mUdd ıum mıl"k Bir k atil 12 aene 

hapise ma hkftm 
oldu 

ıjmdcu \'•tl"dJ. P;ıra ist.ec1i de verme Hakım bu defa utluy:ı l> r dıyc-
oik mi :mı..:ı .. Amma kabahat biz- cı.. l olup olmndı._'tt ı sord\L 
<le .• S b:ılmddin boynunu bl J,cıclc 

Bayındır' da 
bir cinayet 

--o-

Bir ada m uşağını 
tabanca ile 

öldürdü 
Bayın lır, (Yeni Saoob) 

Fınnlı o'yiindo Bacaksız oğuTia
rından :Mostn.n geçenlerde bir sa 
bah hizmetkftn Mclım<Xıe alılr
d mtilzl i çıkarmasını emret
mi~. !.ıtolımet emri ifa etmiye
ceğini öylcyince Mcstruı da. ken 
dine bazı !cı SU&ler söylemi§
t"r. 

BiL.mıknbclc Mehmet, UcsUı.
no. bir ı:okat ntmı,e vo bunun U
z_ ıe h!dd-tlcnan Mestan ta,. 
b.'ll' 1!ll r.cl:mi~ ve Melımedt 
b: yru'alB;ml§tır .~'11' ya-

• ı· ·:ın hf""hmet 2 saat sonra 
ökı( 1 ~. ].i:ı;f:nn yaknlruımı3 • 
tır. · Lı fında tahkikat 

~ır. 
• 

tahkıkat:a. bac:l"nııı:tt.ır 

Toros akspresjnde 
tuhaf bir hadise 

--o--

Adana'ya giden 
mektup ve saire 

kayboldu 
Ad mı. (Y-cni S balı) - To

Tos e inde gnrip bir hadi
se olmuştur. 18 Birincikfınun 
gUnü Bay.darpaşa.dan ka1kun 
Toros ekspregintı Adana. ll06ta 
f rgonu kapısı açı'k olarak bu· 
ıuı:ımuııtur. fçindeki mektup ve 
sa.ıre ;:avıptır. Hadisenin bir 
hırsızhk \'cya' kaybolma m&
selesi olup o1matlığı araştırıl- 1 
maktadır. 

Adanada resim sergisi 
açrnyor 

Adana (Husuci) - Adana 
halkev:i bu nyın yirı."li beinci gn. 
nil bir fotoğrp.ı' VA resim sergi&i 
açmayı kararlıu trnıış ·.e bu yol
daki lıazırhk1a.ra b !:lanraı 1br. 

lzmir (Hususi} - Sinekli cad 
desmde hamal Salihi evvelce n
raıamda mevcut bir :iğbirardan 
dol yı Y.cni sinema öoiinde bı
r,nkln yaralayıp ötdüraı tavukçu 
Cema1in ağır cezada devam eden 
mahkemesi neticelenmiftir. Suç 
lu 12 sene 6 ny hapse mahldim 
(llllh!ŞtUr. 

.tı: 

- Şu cıı :ık }Ok mu? BfilbülOn 
• 1 d • bel ıdtr derler biz ae 

ı tı 'n OCUlSlm çeklyorn:ı. 
D k r.nıırıa cl~i iila acımıı:;.ım. 
Ü ttc- yok, b."\if.a ~ok, IJQdi d im 
u t ıl.nr yı C\ indireyim; tistJnc 

1 ir k t el c dı.m. lkl gijn sonra 
lmUun bi:ı:!m -el.hl enin ~inde yel-
1 r e yor. Ne o1dulunu sordum. 
I>nn:ı ir Iay ça\l\lf dusı okuda. 
Ar.:ısı h ;.alanmıf aa mıa UAç 1'1-
ı:ın • lm. "t ı:·n sözele nı1üne 'koy -

ÇOCUk YUVaSı MU~ Ş •• All ;}\ acHh da ')'etmil, 
açıld ı ·~en lira bir zararla bu tre'.lfty:ı 

Bolu da 

.s nı urd k. YokBa herif b!çtmhıe 
Bolu, 22 (Yeni Sa.bala} - '9o- ~ctirlp beni btle aşıraCÜlmJ_ 

culc E irgeme Kununu umumt o roiln mahkemeye ..ıavct o!lil
mer1tezinin ve halkın yanlmıla.- t'liler. "E\ rnk okundu. ~u ı:nev
rıle Yeni çağ nahiye merkesinda ı: e ol n Snbdhaildlıı dı.1kkAnın
yeni yapılmış olan ~ ym•ası da ~dl • ~ terzi ı.t~ N«ıathlhı 
dün V-ali taraf1ndan açtlmıfbr~ iki 'knt clbiscsint çalarak .eetnuı. 
Denizlide odun fiyatlan H k1m müğtekiye hwa..,t sor-

Dcnizli (Hususi) - Denizli& du. 'rcn:ı Necati 4erdln:1 IZ'J'le pn-

odmı 'kömür buhranı va:rar. Be- dı: 
I~diye kuru odunun kı1osuna 60 - 'Erendim. Ba ...._ '.blm cok 
para yaş odunun kilosıma 50 pa- h rmet cttlflm bir :zat ta'l'lbıa -. 
rn ve kömilrün kilosuna '7,50 ku-u! tL T lıii ttlmad 4lderek dllkktna 
ru5 narh koy.muştur. Buna rıı,ğ.

1 
aidnn. Dlr l:aç ,gfln iller )'Olunda 

men mem1 kete odun gelmeyor. g uı. Artık tmnamıJe mmb*et ... 
rr if karlı ve ayazlı günlerde :rn e b :lnmı&im1. Bir cna "(?\';m8 

halk kıntı ~ôlrnıKtedir. er • ıcap edb'or&ı. l>!nr ~ 

·- Bır di)'t'ccilm yol., d el o,: 
rucıtıı". 1 ;:i Uıkım ~lbl eyi ~ dı n \ c 
ı:; ttı dedi. 

- K;:ıt" l,uı u :ı tlın? 

- . n dnl allı 1 r y.ı. 

- H"~ 40 lirnl.k cl ı G . ~;,ı 
lAIWır ? Sen dcl.misip? 

S lu o.fu ' kruılılı' tı c p 
' rdı: 

- Akı1lı !>l :ım ynlwz .ki J. t cl
b cmi lardmı. DükkfuyJ lop 1<)l) 
kı; '\ nrdı. Elbette aes ylm. Hem 
de guztl kör olsun bir d fa lı~ -
(iUll .ı·alı:ı içer m, bula ç:ı da ç rar 
ccbt im. ilııte ba~ma gelenler hep 
blı kımlnnn MlAn .•. Cez a r:ı
r.JJ ım. 

lilklm 'Re§ia iclôbmı dil rıdU ve 
Sll('lunun ittrnfıle sabli ol n ıdrl;at 
Iılınden dolayı altJ ay milddctle 
h psine, s::ıbıktıSl ol:natlı., =ı.n -
.uısınaı 3 ııy.a hapee tahviline \'.C ey
r.ıca :ır para ccr.ulle t czty ~ 
karar \ erdi. 

Sabahaadiıı baıjmı sallayarak m
loiıdan ıÇlkarlcen de~ Meh.'nd 
Nec .. tl de: 

- Zar.ırıma ~ yine lCllil 
acıdı (O herife. Fal;:ı{ cer.ısıdır~ 
sin ~ blr d ha nlca 1ç n hımzlit 
:y .,__ "!'A Q]d müaana. 

Vyesöy~ • 
::::.:.._:--=-..-;.:::~. 

Gtrt•ak nezlesini 
iyi etmeli? Belediye 

hazine 
ihtiıafl 

K öu haeWlğı ça 
t>uh ast.alığı ça; 

etmek lazımdır. Çünkl 
zahmetli olur. Ses lddi 
tyi bir ~olmaz. 

1 - Ha&U\1 sıcak ~ 
He r iki taraf bı·rı· • ıu · Eğer keyif . ca 'ığı varsa. yat.akta 

dır. s. telleriİii din'_,_ 
ve katı htlcUt11undan ku birle rini ibra 

edecekler 
için hastayı konuştuı"l _ .... ....,._,;,,.,__. 

2 - Bir ~Y fineanıruı (1 
Öğrendiğimize göre hükUmet Jcaiıve .ka.sığı kadar (K 

İstaıibul Belediyesi ile hazine a· koyunuz. F.ı'kır, fıkır ka 
suyu fincana dQ cüniız. 

nsmdak.i ilıtilAtlenn tamamen gelecek buharı, bo:fuvu ~ 
halli için meclise scvkolunmak nız.. Kuvvetli n r ala 
ÜZCJ'C bir kanun liyilıası :hazır- kokulıı Jıa\ ayı bo • ızınızı 
lıı.ımştır. Bu .liıyihaya göre Ma- cc'·iniz (5 - 6) d..: • 
üye \T kal ti ve İstanbul Bele- eduuz. Bu düzil 1 er 

. . <i::fa yapmu.k 13.zımJır 
dıye.c,ı al'\lsında me\'CUt 3700000 a D h . . . <111 

l"ral k 'h ·ı~r d h "k" - .a a tes nl oLın q-
1 ı parJ. ı tı a m a er ı ı ecmhaned n ahım: (60) 
taraf da bfrb"rlcrini tamamen alkol (:isp"rto) i ine (2) 
ib!'a cdccekh•ıd·ı·. (mantol) le ya ıt ( 

Yalnız lıazine:ıin bclec1iye)~ tol) ilave ettir li. 
H:ırbi Umumi içinde verdiği . Btr ça~ fin~nı IJc.aynsı' 
400 lb- r bu k hillti.im1 bir kahve ka.şıgı bu ıiiçtaJl 

ın ıra ınan e- m h. Buğusunu sohık 
ri -Oıtlmd tutulmu~ut'. Beledi- ~ntlağa ~er.?n.1 çekmeli (6 
ye ıbu Jl<il'3) ı lO miisavi ta.hsit- dakik:.. de\•am etn1fii. aet 

\'e f izsiz olarak Maliye Ve- (3 - 4) dt.ıofa bö~l~ 
kileLnc ödeyecektir. 3 - Bu ıi • d,.n y ptır 

Yanma 
hAdiseleri 
çoğalıyor 

---.o.o--
Don d e 4k1 kişi yandı 

Yananlardan biri 
öldü 

ruz, taze ,.r ~ut kuru 
hafıf bir ate5te su · çinde 
yavaş byn~•l'arak bu 
çel: rseniz biraz f::ıyd:ı gö 
Sini?.. 

5 - (KOJiı.o)) isıninde)i 
.zır ilicJ ahıılz. Bjr cay 
kayıtar su ıiı;ine bu n§.~ta' 
ikahv·e kaşığı Jwyunuı.. Yu 
an.!att.tğ1m gibi 'boğusnnu 
ğa doğm llüluk H çek~ 

6 Bu kokulu havayı, 
ll sağa .so~ Jmı,:ırmamak i~ 
zı Jaıdııılaı· gibi kafanıtf 
(ba.<.ı .örtüsü} koyunuz. 

7 - Bu iliçJan ~-apm--
A\TUpalılar · (buğu 

Sirkeci \e j l•embed di.ikkitn· yapD.uelaniır. Çok fayd 
lar.ııdı;n birinde cırcıklık YafJ321 - Dışan<hn bovtın et 
Ali, dihı sabah dıi.kkı'inda Qa!ı~- Qe\Teiiine 81Cak suya ba 
t~ı bir nada Uz rine pıa ka- bezlerle <ı nsman\ denileO 
zam devrilmi~tir. 

\'ucııdunun mJJI lelif yerleı'in- ntar Y•Jlllltlık faydah<lır. 

ııı ....gı '"'""'yog u ıas..auane- mek. km•v<"tli nnn(' -kerıet' 

ıdeu )ranan \le yaral.rnaıı Ali '9 - { kridoll , ı ponfl' 
bld ı,1 .. -: n- -, J ·'~·'- l (Cf.<ym:ıntol) pıırtıl1erindell 
sinde ölmüştür. Cesedi mwı}etıe "'"' 
:edeıı tabibüullı Enver Kar.an gö- ~ni,lirse f . da. v~rir. . ......... 
n1Ülme!;İJ1c ı uhsat \ erm · ur. Adi (gu·• l k necl i) bd 

.G;r ~ocuk d.ı )andı iarla cok fayda. g iuir ....... ı .. ı• 
Orta'köydc Siı·ked spkagı.nda ğır, teblikoo (gu1lak n 

28 m.•ıınaralı e\•d ot tıı".~'l latir- ni mutlakll doktora. g3st 
yamn ibir ~k) şınd:lki eo- li.ı.ı:tnc1.ır. 
cuğu ı 1u?Affet· dün gc (' o<ladn L•*-•• H•~ 
koodi ık :neline oynwken birclen ==:-::-:=:::=:=:====~=:::::::::"' 
ayağı hahya. takıbr .. tk :agumt 
kadar ai:eelc dolu tnang ılııı ü,,e
ırinc dü~ıııtlir. 

Yiızimd u 'c · uduuun muh
telif yerleı 'ndcu a~ıı· suıette y.a 
nan zavalh )lCuk yctiŞOn :irntU.,. 

.W. tu!ıhi • -0.lonı. biliyle Şis!i has
t hıu rine kaluınlmı tır. 

---oo...ı.---

Sürpagop arsalarmın 
s atışı 

1 ıbul P...elc<.liyi'si Sıkp • 
Col'b.kı arsalı~n ıbirincı ıblo • 
kunu saıt.ı çıka.Nnlı---tL DUıı ele 
ikinci ' ·· ilııciı .lokl.ar tıs 
ç.ıkaı ılıuı lır. Siirpagop .anıasın-ı 
~.ı !) b1o1< vm dır ve bfokl ırda 
18 a;p :tıman n olunac:ıkhr. 

Btr adam kahvehanede 
ö 1 d Ü 

Eskişehirde Merkel 
Paprti kongresi 

I~ski~ehir, '22 (Y"'1i ~aba 
Uinı!ıurivı.ıt Halk 'P.artisi ~ 
:yet.inıiz kaı~sı kongresi dilıl 
H, r •J ti Miif Ptf i " ' dal -·-~ J 

reıQo•ı l i·1 i~tir~kik' top!. n. 
tır. C'-\;l cı•in açılma mı ıuU 
kıp Elledi Şef !):. atijı lt'ün b 
r<.Uil ayal:ta Uç d~kilmlık j,11 
rom Aükütile taziz \"(' Milli 
1nonü'ne kau;ı b ·ıwk ,.e 
ran duyulan tc.;:alıiuii yr pıl 
tır. Kon~ı·e ruznam<' ·indeki 
.el ' r müzak •r \e h!ı Uan l 
1.cı ini tcslit etrru~. y ni i 
heyeti scçtil~t<''l oonı-a çalı 
lr.ırım bit" ı İs1 ir. 

Kız :kaçırmanm sorı&J 
İZMir (H • .ı ·) - l\:ems 

c:u kav ııın ""l"tlmiı:ı kövi"ıı 
Ihı-ahim ızı El f De\·eci) i 
'·-.çırma;:a tesebbüı;ünden fi 
üz u~ l·öyiln<l n Sül~ymıın of, 
Aıı J\ara o., !ır ceza mahkcrıı 
d "'tı son· h psr malıkfun 
roi tir. 

14"0 ., 

800 • 
300 ,. 

ÇARŞAMBA 
G- • ö.,ıe it< 1 dl • 

.2.;s 7.:8 9.48 Eunl 

?..2.4 12.14- 14433 V:ıaatl 

ll.kpm v t.ıı lm• .. k 
f 2.()() 1 . ..., 1 ... ,.. J Ezani 

18.'24 s.::6 \ı uat 

-Dll<KAT-



t 

:uzvelt'in 
• ya a e 

i tilı· 
gelo!a n 

n okta r ol"la aıı 
ka ib-:rılıyor 

Yıa.~ington, 23 (ıaı.a.J - Ka
nada ı;:e B.ırl ·k .Amnrika harp 
btibsalitı mü terek komitesinin 
azami harp istihsnlfi.tı isin müj
terek bir gayret yapılmasını ve 
bu iSühsal yolundaki bütün en
gellerin izalesini isteyen öir be
yannameyi ittüa.kla kabul c.tti-

hnkkında. saH\hiyettnr ğini M. Ruzvelt sôylemiatir. M. 
Ruzvelt, tiU sözleri ilave ctnıifr-

dan iU be} anatta. bu .. tir: 

a.t lan ür torpil tayyare ge
ısme isabet etmifft;ir. Gc,ni ta

l'l'U dan biraz sonra bntmı~

r.,, 
P..csnıi tebliğde 

"Hitlet, cebirle \ e klıl liklc, 
Avruoanm bQyiik bır 1\ı. mının 
ıs 1 1 knyııakl rmı ilh .... k \'C 

t.anz mı, demokı asi u~uliyle ve 
lılı. nı.i rıza ile mümkün olduğu
mı ı bat cl.nn liyız. Bu beyıınna-
1t ·, harp kabinesi tar fınd:m ve 
uenım t .ı.ftmd:.m tmn ıp cdil
mı tir. Alakadar d lr !erden bu 
bevamıameniıı ı u:huna ve mefa

Almnn Başkwnrındanlığı tcl>- 1 dı i 1 iayet edilmcsiuı istedim. 
il e şwılar ya?.hclır: n 1 bcyannamcyı t ı:n tıurette 

"Dahn evvel hususı bir teb- rrli kılmak üzere, kununlar-

Es"' . ·. 
sını oikı~m:a:.t:1:1t 

1 

fp~~~: (a.a.l - Par' idil 
gaZ<'tcsi yazıyor: 

Dün sabah, Hcmy sok ~ında, 
Montreul'in e.,ki beled1yc reiai, 
komünist M. Saupe, br moto ik 
idil tarnfndan, otomatik til
fekle vurulmuştur. Motosikletli 
kaçmıştr. M. Soupe, ümitsiz bil' 
vaziyette hastaha.ney knldırıl
m:~tır. 

* Paris, 23 fa.a.) -Alman m'.1-

iİvasto· ı 
L.a"•,,..,..,an t az-

ı·ttığını 1 

S!PfJBt r llone-tz 
46 asaba ı gıni 

"Mo.:;kovn, 23 (a.n.) - ,23 '.tlk-
1 ınıun sabah tebliği: 

22123 llkkanun gecesi kıtula
r.ııuz, blıtiinü cephelerde tli.ış
Manla çaı pı.1mışlardır. 

* Mosl O\ n. 23 (a.a.) - Düş -
n 'JJl J3ivat;topol önüne tak\İ) e 
kırohuu b·etirıntldc ve azyiıtiııi 
uı twrn.ı.kta i u · lıcr .tarafta 
.,ı ıdeUi biı m veınetle tı.rz]ı -
1.1 makta lır. B iırjyc silfıhen -
doz mı e el f gı )-upan Rızııur 
duuun bır oiı lıği, bir tepeyi g"ri 
:..lınıstır. 

li (6 • 4td bildiıildiği gibi bir Almatı ti ne dcrec ye. kad~ı ~:~ iklik
lieııi;mJtı ..ı Atlantikt bir 'kafi _ r Y!1Pılm s.ı ıca ttl~pnıı.ı ta.h: 
ı . e • . 1 ~ınını A.ıın rıkan komıt ·ı retsı 

kaml, rı şu l>cyann:ımevı ne. ret 
ıııiı:;;leıdir: Parisli Ru!lo1If\ı Z• i
Jc-r, dfüıınan lehinde faaliyet en 
Nancy'li, Hcnı i .Jnhier sıl.lh 
ve. mUhimmat gizlemekten, on 
t"'nay Aux H.ossc-s'lu Auguste 
Lcnuııe gizli silah ve mühnımat 
lmlundutınakttı.n dolayı id ma 
:nahkiim edilmi ve !bug'Un kur
~una dizilmişlerdir_ 

Muhasara altında bıılunuıı ~h 
11,1 dıııııınu, '• ham~tıni muhnfa 
:7.u etmektedir. Zh a, dii ınan faa 
Iıvetmi uzaltmaktafür. 'Ye refakat eden bır lugilız tay- Mılo p ırkins'd n ı il'.1 ettim.,. 

k_ ...... .,. ' 'are gem.isme hücum tnı· ti • - • • • · • • --- .. _.. 
Binoazi OoQasunc a 

muharebeler 
devam ·ediyor 

l >on z cenup cephesi na · ov-

l:>eni.w.ltı, tayyare gemisinin us f nkara 
kuruna torpil isabet ettirdiğin - ı --ı 
~en. gemiyi manevra kabiliye - · H a 1-°' .p ı e -r : 1• ı 
tinden mahrum bmı.knust.ır. ·r y !D '-' 1. 1 
l: .. cmL i, baş tnrafına bir, 
ortasına B birer torı>il isabcti
ı ., provad •u suya dalmnğa hus-
4ı.yamk 1 ıtnu§tır. 

ıatl.nuıtta 

Berlin, ·~ ( a .a.) - atbuat 
4.tıaııtilı: 1:ı'Ularında bir İngilir. 
tayyare gemisinin A lmn.n <leniz-
llltıla rı tnrafından batmldığrna 
Gaiı' .ncşı edilen lıuırusi tcbUğe 
t'eniş bir VC'r ayrılmakl-a.dır. 

* 
Londı a, 23 (a.a.) - lııgilil 

.ı\mir.allık dail'esi bildiriyor: 
:J:ngfüz tlenmülı gemileri A k

denizde yeniden 11ttı düşmaıı 
laşıb yilıut 1a.9e gemisi batır
°ltuşlardır. 

* Petrol Ofisi \!mum :Mü
d:irit B. 'l'alh1 :'abwıcuoğlu 
~chı unizc gdmiş, 'l'icnrct Ve· 
kaletı ve Jaşc Mitst ılığı ile 
teıum.laı a bnslamı lu'. Umum 
Mıidür yukmda 1 t.mbul:ı dö
necektir. * Kiklik snyyar -sıhhot me
mul'lıu·rna hayvan yeı ıı i bl.>deli 
veıilmesi ioin bir kom•n lüyihası 

h znln:ı.mıstır. Bıı ı · vihaya g"Ö 
hazır nmıştır. Vckftlctindc istı1ı 
dam • ılcn ve edıl ek olnn ıma
ıtflh v ya iicretli küçlik sıhhat 1 
memuıları, tayinlerinden itibe.· 
reıı ilci av tmrfıııda, halon müs
tnhdcm olanlar dn bu kanunun 

-o-

j t lıirlıtdcri 46 ln~sllb:ıyJ ... ri 
aım lnrdır. 

Lcningr :d cephı.; in c. tlüş -
Ou 'i:> isı , e hm k 

~·rıp:ın J kçı Ufre?.t'mr, 1 -
ın:mlara agır kayıplar verdir -
mekt~dirl •r. Ağn1,<lık bölgdcre 
yııyılmı ~aE· tümeni :i Sovyct 

kıtn TI t.:ırnfı ctn nizl Ull 

\'C ormanı ı cla soğul•tnn ölnıüs 
Almanlr.rn tc ıdüf crlilmclücdir. 

"ahire, .2ü (.a.a .) _ Orta sntk Ytıkmdau ko\ lnnaıı Almnn ıkı-
İngilir. umumi karargahının teb talnrmm inıh sıı a de'- nm ili-

lngil9zler, Sirt 
körfezi sahille

rine vardılar 

liği: yor. 
Dün b tilUn gün B ingaziyi ör- ~foskovn c phesinde, Kızılor -

ten ınevzilcıdeki dUsman t:ıkvi- du asi.eri H' I ızılhl ,.a kU\'\f tle 
ye intalamıw gelmcSi ncticcsiu- ri, Maleyar •sla \•etz kesiminde 
de mütemadiyen artan bir t:ız- kuvveflc tuJ kim cdilm · .Alın ı 

ı..evzileı im' karnı mii ·rnken ylıt altında tululm u , seyyar kol-
larının; B ingnzi cenubunauki hücum m "· ve vyet )lı - ı 
Sirt körfezinin sahiline varmış- dc;si ifor!l.'mektedir. 1 (Baş tamfı 1 iııcid,.) 
lard u·. Sindi hnbcr cıildigin.e Tula kcsim.nde, gt>ııeral Bol-1 bir a"'lrerl knnf61'nn :Jel il 1 

• t1in ·ıt~lnrı, 'mi nı ıka.bil a ;r - nıekt::.1:..... -gore, li mu kıtnları , fıkıli bn.- t'UZI 

tısındun çekilmekte ve ld.ı llıyct- 1 uzhrına nt•:ıııcn, 23 kasabayı Ş:ınghıı.;•, 23 (a •. ) Om-
nc ı i tarihinrlc .bircı· n.l \'eva lrn- li nıalzcme tcrkctmektedir. Ta- geri nldıklnrıudnn, orada d. bu- ib ıı a'daıı alınan biı ıabcı e ;:tö

r te arik etmeğe mecburdurlar . kıp kıtalnıım ız bir cok Alman ı.a benzer il<.'t i hrekr-tler olduğu 1 c, A:ntı:."i:Mlya 1r.ı.lrriye n 
••••••••••••••••••••••••• \'c İtalyR.nı esir etmişlerdir. F - haber vc-rilmelttc<lir. n· ı ..., ç o1ıuı ve nı 

kat bütün dikkat, henüz önunıitz * u edilen bazı A ıs TAYFUN ... 
TAYFUN.4 
TAYFUN ... 

R' ] dığı 

TAYFUN .. . 
TAYFUN .. . 

Tnbıntm gQğı eyen 
bir isyanıdır. 

• de bulunan düşman lrnvvetlerı- Bcrlin. 23 C ı.a.) - Almnn or- t.ı ıl\: 1ı sum) lann gN i rağırıla-
n n takbiııc ve imhasına dul arı hRRkıınuuıdanlu,!'ınnı teb- c:ığn ı . ovlemistir. Bu suba~ ı. r, 

Heıı kloı hı yaıo ttıj ' 

bfr şaht$erdir. ı 

DOROTflY lAMUR'an 
bit· cennettir .. 

Bütün diiııJauuı 
bir hiııikachr. 

J>ezar ak amı 

klooiği 

!igwj: ,;ı 
h:ıSl'\-dild iğiııdcn esirlerin sayısı A'X'tı hwva Jıarbiyc mıznına go-
lıakkında henüz tafsilat yoktur. Rark ccphcsmin m~rkez kesi- re, bir J. pon tn:uıı.umna hazır-ı 

Ron derece fena Jıa,·a şartla - minde :d tli muhın ebel r le - lanmnsı icabodeu Avust ı;)!.1 
rmdan dolayı tayyarelerimizin "-8l'll <!tni t t·. :fui.! 'lllllZ, oı dusunda mtihim m vkiler j -
harck\;tleri ciddi surette sekteye muhtelif noktalarda düsmnııın gal edeceklerdir. 
uğramıştır. Bununla beraoor, kmw.etli 'hücumlunnı muvaffa -
Gcdabin.'nın batı cenubuııil ki Jriyctlc .vr kiirtmiişler ve bu sı - ı· L Aft N 
uiiı;mnn taşıtlarına muvnffaki - rn.da, l9 So\·et tankı tahrip et- r- "\ 1 
yelle hücum <itilmişti r. Bir ıeok l'tllfll ·füı:. f;.wnr; \'C Stuka tny - •. • • 
urnbaıar tahrip edilmiş ve -düF,- ya~e t .knıeri ka~a mu~~rebe • Or fı idare Konıutan lığmddn 

-••••••-göstereceği c .. :.iz fılnıdiı··-.• •••••••• 

mana mühim kayıplar vcrdiı il - lcı•ıne yaı dıın etınışleı·, duş.mana 
miştir. hllitcaddit knnh zayint verdir -

Alman tebliğ1nde şuıılnr yn?J- mi. lerdir. Bu tayyareler, bir~ok 
İstanbul, Çorlu, Ç. mıl.l.ruc fufi 

ldar mlihkcı; e!crı ı ııı 7{i iı a ı 
ıetlc duıt z bıt k6tıb lın al.tn-. 

ı - Knbul ~artla · 

.. 

ayramda S!'"rert""'*iniz o..p.c;;; ....... eser -----Şailt saraylanmıı ozlcrı ~mm l'tı ,yı !I'f:.İŞA..:.11... ZEViK ... 
SEFAHA.T ... KISKANÇLIK ve JHl'JRASLA.Hl ... 

YUzl(•ree r81r1rnse ve mugann~yeııin d tir. k ettiği Bapmn 
ıllemlori ve tıarihııı en k. ıılı ve en ihtiraslı nşk mac<-rnsı ... 

HAR.IÜBBE 
•.rORJ 'ÇE Sözı..O nfufü ı 

Ostnd SADETrl T KAY
NAG'm ı:>ah eri ... 

Ycııi ve nefis 8 · a il" Tilr
hlyc Ses m alic:esi 

l\!ÜZEYYJ~~' st;NAlt 

1 EK S inemasında 

~ .. 
'l'iirl~çc dzlii ve Aıapça ~ar

kılı ııiıslıası 

1.ıısıı S fü fü i 

M Rlrnr Şm k ~ Jldızı 

l I " G lll,. 1 

SAR s inemasında 

lıdır: tank ve her tllrlü araba talırin 
''Simali frikada, Bingazi do- etımif,iler ve bir qok batary1ıyn 

ğmmndaki sahada dünkü gün har-p dışındn b1 rakmışlarrlır. 
baı::la ·an :m lıarebôlcr, elan de- Sivastopol sulal'lnda, Alnı::ı.n 
\'3.tn ctm kt dir. 1 hav.• kuvvetleri tam sabetli boın 

Alman savaş tnyynrelcri, batı l.mlarla bir So~·et harp gemisini 
Binguzicle a. ker ve kamyon top-ı hnPara t{ l:mwl r. avnı;; tay 
luluklarmı dağıtmışlardı r. 

1 
yareleri. ıkl • •a.r.ım 

Malta adası askeri tc isleri go nın doğuc:uııcln o tn büvüklüktc 
'!C ve gı.inc tlz 'bom bol mıEtt.ır. hlr ' ilk g i.·rb. :r ar u-. 
Aiman e ı n, bu sı , iki 1. k . f . de i · ti ın t 
l:ıgiliz tnyyarcsi düşürınti lcr - gemi i, bombnlnı la ha~nrn uğ-
dir. ıatılmışlr. 

--~--~~~----~~-----Dün gece, İngiliz hava lnıv -
vctlcriııc mensup az sayıda tny
vare, Alman körfezinde bazı ma 
hallerdeki hususi ikametgah ma
hallerinde mahclud miktnrda in
iılfı.k ve yangın bombaları at
mışlardır. B.ılıriye topçu. u, bir 

' diişınnn bomba tayyaı·esi düşUr
müştliı·.,. 

Roma, 23 (a.a.) - İtalyan aı
dulaı ı umumi kamrgilııun 5Gfl 

'I numaralı tebliği: 

1 
Bingo.zi cephesi de '.\. r.iyet 

Başı yemenili 'e orta yaşlı 
ı ôın nydın1ılüıı Şev'ketı bit' 
bÜZÜ<fü. Genç, uzun boylu, gfi
z .ı b'r delikanlı... .Atı.ı. •'nlrn.t 
U.,t bJ.~ biraz pcJmlirde idi. Şcv
ltc.t köskten bu lbi l le ılmç -

1:"111-----~ degismcmiş, kc: .. if !aa.liy..CU d ol 

Çc"ir.e:n: BEHÇET SAFA 

lı tı rinin torunusunuz. l\la-1 
c;,allab ... ,\Halı bağı5l:ıEml .. 

::.: 
- A vallahi, bwıu ömriiınd ı 

görmedim. Ayol mı.kın ntmnsın?. 
lf yordu. R \iJc t J end..isini 

Londra, 23 (a.a.) - :Elam ne-
~reti iliği: 

lngiliz hava kuvveterine men 
sup bomba. tayynrclcri, dün 
gene, rmıeım maven deniz üs
süne Jıfümnı etmiŞlcratr. u lıa
.rt!lret neticresi, .hiç bir yyaro 
noksnn değildir. Fakat sahil ser 
vısinc mensup bir 1nyyare ve 
bır avcı tayyaresi, dün yapılan 
lıiı kesif hm ~ ti n ticcsinde 
l\, YJJlt u·. 

* Lorıdra. 23 (a.u.) - 1ngiliz 
ttU•yaı ~lerl 18 İlkkiı.ııunda 
Brer;ttc Sclııırnhorst ve Gnci
mıau gemilerinin resimlerini 
c •Jmıışleroir. Ç'.eltilcn r o• af -
lar n Alm:>n safrlınrp mn'd -
zorlerine ngr çaptn bombala\• 
ısab ... t ettiği ınnlaşıhn ktadr. Bu 
ı-1,ı gemi yruıynna kuru ınvmma 
durmaktadırlnr. 

Japonlar bildiriyor : 

Hong - Kong'da 
JRSiliz mukavemeti 

~J11 llll 
(Ru~t.aratı 'l ·ııoi ~'fıuJa) 

Maıez~ 'da 
,fogi!iz teblq;inc göre, Simr.li 

~\ialezyadakı durumda hiç bir 
dcğiı=ıiklik olmamışt.ır. 

Dilıı "t~c~. Si mr , kı n 
ur"n -bir t av.ı tehlikesi .lımı'eti 

,. eı11mi e ue hi bir bomba .atıl
mamı tır. 

19 İlkkanun sabahı 15 Japon 
tayynresi, Kusung'e hücum rct
mışlcrdı. Bazı :maddi Jı mır ol
mu :ur. ü~maıı1:u) releri, v
l~c ve -1;olmkhır..ı b ba ve ınii
ı Jyözın~i ~ '.Dlınlurclır. 

"Syta: 8 

'l'-0kyoya ~öıe, Japon kıtahn'l, 
~imdi lpoh'un batı şimnllnc, sa
d cr '15 ·ıni! nre iı'l . Jpo-
-ln:n lmyıbı. -tlii~:ın 'icin, 'P-ennn arnı 
gın irayıbmdaıı ~ ila değilse bi
le, a~ni dl'?' cetle "agır bır darbe 
olacaktır. Gcr~.ek, 'lımh'un zaptı, 
Japonlara, ga~·et motlenı bir yol
dan. doğnıdaıı doğı·ııya Singa -
pur ü1.erine yllı-üm k imkii.nını 
verec ktir. 941/HIDı 

Ta) in cd ·"" t . • * Bcyrut - Ruz\·eıtın orta $31 '- mttk suı 1,, mllı um:ı 1 
lhı us! murnhh::ısı B.ılllu Hı>yrutıı ı ıbıiıı hııı ,.,, ıt bulundu u i6dıa ... 
ı:;clınl:ıtır. sıJlc m nun K dıl.tryuntlc Mühilr-

ıl;:rrd 1 7J n m rr:tı :ıp duı.ı-a ... 
Z ayi ıPJ ka n u t do-

u nı ı} ıc •ımd.ın iıfıkmu o1ımıd ı 

ı · ıı olunur. 
Knm ,ırpı i ı. l-et imle H ,ıbncı 

Hıılll 

o. a Kaphca1ar.ı 

Otel T r al 
Termal 

VE 
Bı:u:ıyoları 

ir.mcik;aBLt;tUIW-JllQIUI afiharen 25 
AÇ1 

O 1, Restoran nyolar.da 
K alori er ardrr 

Vafova iskelesinde Kaplıcalara Ait 
+iınmsi Otobus e-vcm ur 1123 8 

· mı ınındıra.dn bu c1bı lcrle haf 
tul t ecirmiti. Ütild ı temizlik
ten r yoktu. Bu ııej
mUr c: ık kendisini kabul e
den \ l :ki katlı köşkün nlt ka -
tındııl bir odayn. alan kadın il
zcrind fE.WI. bil' tesir bıı kmadı. 
O ru:.zc kelle miıoaiiı e yer göster 
dı ktcJ sonra: 

"' D ın&kle beraber üphe '\'C tc
rcddiit içinde idi. Şevk te bakı
yor söz!erinin tm ikini bckli
ymodu. Delikanlı bu ~üphe ve 
tc.:reudüdün sebebini ıınl mnktn. 
gecikmedi. Kılığını kıyaf tini 
pek l:Taoı AbduUo.r B y gibi n
...,i!ı bir rdamın tor:'ılnuna y -kış
tıramrunış olncnktı. Şev tet bu 

karmlayan kadının sesini tnuıdı: ==h:::::-==:.:=====================::::l - Ne · :t ·!. .P rola 

- afa .geldıni~~ d di. Yüzü 
gürıy( du. 

.'e\'KCt methul bir kö kte ve 
r!° J l ir şüphe ic.;inde i<!J .. l\:nca
ma hem iltifatlı, hem .ı tifoarlı 
bahf larmdan lıir ·ylcr 6C.7..cr gi 
i oluyordu. Onu biraz dnlın a~ 

m k Uzcro: 
- Ben, dedi. ll:ıl'ı AbduHnh 

ll \ ·"1 torunuyum. 
n birdenbire "oyle mi?,, 

~ yo.nn.ştı. p 1• scviıımi ti. Ala 
J ı artmıştı. Ancnk: 

Ben dv si b' ·m P olıı., 
r .;ı kim ogr • i? iyo coı'Q.cnk
t . n l'ilCk Ab !hJı B ycf 1101 

nokhı;yı izah için: 
- Ben, dedi. Adan. tlaki güt • 

liltt.e otururum. Bağ ve koyun 
i91 yaparım. 

- Eh bir kaç saat oldu. 
- Y ! Mruıallah, ma! ullo.h." 

Yent trt YpJdiniz kUçilk b '? 
- Ya! Manllnh, rnnıtllııh ... 

bilyttilk babanızı götdünilz mu? 
ŞevkLıt durnld :.dı. Bir iJ l bk

ıirdü: 
- Ha. ır, dedi. D 
dim. NC're le imfı; 

' ·. 'H m b .. yin t t uyum; 
dedi. 

Bir b 
indC'n h 

n: 

} rıı 1 
Şubesiıuleıe 

it 

.ılr t ht 

• 
~ 



.. .... ~ 

Satılık Ev 

~~!~!~~"~~ J Bakırköy, Cevizlik, Niyazibey 
sokak 55 numaralı ev satılıktır. 
J3e3 oda vo mutfak ilo bahçesi 

'"" Prpgr .ını cuk 
ve ~ıkırıklı kuyu.su vardır. 

Arzu edenlerin 22969 tel. Ha-
~ l.U Hafif luk (Silinanç) a mUra.caa.tla.rı. 

parça t!.l' 
f.~ AJııns w . .ı 

1 Asker lik işleri 1 l~len 
MO H:!fif 19 1 Ve 1 t p:ırça1tı.r .Jcr S 11y oljlu Yeril AL ıut..c.lnden: 
t.ııs Evin ıı nu 20.1 'yo 

8.SO M • - (pl.) 

1111.SO Pro , 
U.83 • l 

ltı 

Jll 

A 4«. \_ 

25 
67 

500 
20Q 
:tOO 

10 t 
1942 P.lUI g ı ı 

:mııu"O!ı\lnd::ı y ı1 ı'kt 

lıemiııyc;n:ı «dm• lrr • 

Asaib ln sın!(., rütbcsl yazılı Yd. 
f ııubtıyın ac le :ubeyc münırıııctı :Uan 

olk olunur. 
il (iğ- Yd. Tbb. i:Xb. Alunet o~ıu Galip 
ruE. 

k: 

~3'1204) 

* Bcyoglu Yarli As. fUbeelndcn: 
~~ da sınıfı, rütbesi yazılı Yel. 

subayın acele şuboy~ mtıracaati ilan 
olunur. 

Vd. Piy.ıde Tl:'m. Hılml: oj'lu SU· 
] ym Hılnn Kntma>t. 

ı) 

Sah ı. ı .. dın Ssrar.o(i1 

Ne§r yat M' r M. S mi Karaycl 
DasıldıO ı yer: (H. Dııklr Ollr6oy!;ır ve 
A. Cemıaleı.Jdin C;ır:ar.cl)lu m:ıtbı:acı) 

• • • 

4 • ~ 

l ı • ' c t c- O;ıtı 

5/1/942 paz:ırtt-1! 
sonunda yapık.

I o ısyona gelm -

1 
tır. P.-..zarlıkl eksılbnesi 5/1/' 

nede Lv. ~lrligi s.ıtın ıılma kc
une ve tcmlnnU rılc bent v alcitte 

(462 - 11391) 

( Devlet Demiryolları ilanları li 
MuhQmmcn bed ıı (7750) ı.ra ol ı 0000 kilo Dllt.ma Karbon:ıd dö sud 1 

(i2/l/l942) P.wırt ı gUnil sa t (15,3 ) on b <J buçukta Hnyıl rpnaadn Cnr 1 

binan d lıiJlı d~ltl komisyon taratındn kap lı znrf UBUlilc satın alınacnktır 
B 1 ae ~ ımek lııtiyenlerin (581) Jtr.ı (25) kurucluk mu\Okk::ıt temlr.?t· ı 

ıuınurıun tayin eW ı veslknlarla tekliOt:rlnl muhtevi znrfüınnı ayni gı.ln 

IA:lt (14 30) on öı t otuza kadar kom· yon rclsllitlne verm leri lfızımdır 
B 1 '. t rtnameler Mmbyondan parası~ daRJtılm .. kt. dır. (lll81) 

• • • 
• ,, , eti (2790) lira olnn tr.uhtel ~ numnrnlarda 31000 • d • 

M:ıılı 2. p;ra (0/1/S.2) cumn Vtlnil sa. t (11) on blrdc H ydrup., · 
Gar blmı ı d bllinde!d komisyon tarııiındnn ~ık ek lltme u ulllc 
alm c ktı:. 

Bu lB-1 glımek li~erin (209) lir (25) kunıaluk muvakk t tcmınat 
-ve konunun 1.:)yln etti"! v<ıs iklc blrlilttc ek.,lltmc gUnU tıaatlnc kndar ko
llll'tyon:ı m r ca::ıtl rı ldzımdır. 

Bu f t rtnoıneler ko syond;ın parnmz olarak d:ığıtılmakt dır. 
(11383) 

A ·kert Fabrikalar Satınalma 
Komisyonu ilanları 
Kırıkk.aledc yaptml•r k ınsnat 

K c bet 1 20572 lira 25 kuruş olıın Kınkktılcde y;ıpurıl:ıcal ln:ı:ıat A -
)Di F brikcl:ır UmuR\ Mtldfirlüğü merkez bn abna komu;,onun a 
11/1/942 ıunba awıu aıant 15 de kapalı ı rlln ibalc cdilccc!d1r. Ş.ı.rt
ume ı lil'Q a kuruf\Ur. M uvakkat kıtı inat 1542 lira 92 kuru6tur. Tn..,p111-
ııin tclüi.f m tuplJırmı ~ günde saat H d ka~ar k~l~!Ona vcnnc-
6Erl. un . .-> 

••• 

~ 

·~ 
1 

• 

'1Je"elİKi iJ 
Hti4Ş'te,il11riHe~ 
/;"t#fltllC AHIJfJlıl 

• 
_· ,. ' • • " • ..._ •• • • • ... ... ,- ". ,, •• ":; • •• 1 • • 

• • • • 
ın ısar arı aresı 

İŞNE 
ÇİLEK 

PORTAKAL 

• 

MANDALİNA 
TURUNÇ 
BEYENDİK 

NANE 
MUZ 
ALTIN 

LiKÖRLERiNi, 
KA YAKLAAINI 

VE SiPAHi 
SAMSUN 

ÇEŞiT 
BOc'aAZIÇJ 

Y/E/V/CE 
SERKLDORYAN 

BAFRAMADIEN 
GELiNCiK 

SGARALARI 
TA VSIY E 

• 

• • •• t • .. .. 

' .. ~ ,. . ~ ·. 

aş, diş, nezl ,gri , romatizma 
Ne11ralji, Kırı}Jlık ve Biitün Ağrıları derlıal he er 

< l-Si&l 

J lcc:bl'da günde 3 kaşe 2hnabilir, Her yerde pullu kutuiarı ısr rla isteyiniz. 

ı - Son ruıı: rr.n mu bincc Alm.'.ınyadnn da alınabllccetı vo )>lt 

itin ayn ayrı !o '>C t fly tıcrıru östcrlr teklIDcrin lG/XII/941 
kadnr verilmesi lu u u ,. • cc urın olunnn 153 kalo.-n rn:ılzcmCÖ~ 
la!mı· l~n tel:llf alınm m o~duğundan btmm' htlkkınd:ıki tekli 
bul müddeti 81/12/9,U tarihine kadar temdit cd~. 

2 - Tnliplcrln K b tnsta Lcvnzun MildUrlycUne milracan a 
tetkik ederek tekliflerini bildırilcn W"ili .adın- göndcrınolerl il 

(11322) 

Kayseri Belediye Reisliğinden 
1 - İk but 8 b y ·r 1 l tındc 11.i et n kil ve gtSlı 

yonu c sc~ 

2 - ttia " 

cl.ıhıliı d ki bılihnnJ'Q 

• b n nı lt demiri p;J~'k:ısı 

1 ~~ ~ 
. ı ·n önkrındc muhafnm ıçt~~ 

, rmcr toblo vr. etrafına dı 
t ttıir üç snfhrılı lter 

pc;l' met 'C 

omob~ 

Dc!ıliz Leıra-ı1111 Sat1n al11111 
Ko11ıi.-.ııon11 ilanları 

asa -
50 t~.n 1 ıı u l'nsul) ı' ılmaca.k ~ 

ı - Beher kılosun·ın t lur,ın iJJ('ıı b<'dl lı "'. kuruş ol n 50.00o .. 
kuru i. l 1.•c "6 ı. inl'i can. rı fl n , ı . il t 14,SO da pazl\fJı 
alLiacnktır. orı' 

2 - 1Ik t min:ıtı d012> l 11 .. ~o, kı "tı· lııp artnnmcsi ?romls.Y 
h r gfin alı abılir. "" 

3 - tstcl lıl rin be11ı ~ le K. ımı . d bulunnn Jtomli'f 
h zır buh n nlı'lrı. 

• • • 

• • • 
UGO • ~ tre a burg:ıtahk pJ\ ani :11 r; c • tel .. \ 

63708 Metre 4 M/m :kutrunda t:: 1 • ıı 11 <' ı k tel 1' t 
1370 :Kilo ı mim kutnın • Piy ı t ıı 
565 Aded 2 Burgnt."I ı' n . n :ı 

315 Kilo 3 - Ci: 4 m/m 111 unda tel rnr l JI 
203 Adet ~ Burgatıüık ,nk.11 K ry 1 

263 Adet 2 burgnhıl ılt vnkn !{,.ry i 
1580 Adet 6 ldSçe cı•ııta m:ı o un 45 X 13 
8~ - 5 kilo 6 k&:e 1:1vıı1n n o som..ın 200 X I)~ 

566 Adet U ku,.lu siyoh kılıt 116 X Sl X 17 
40 .\det U kurlu bfiytık klllt 230 X 115 X O 
18 Kilo K:ırfi~e çlvl i 220 mm/ 
64 Kilo Karfi~ çiv~ 170 m/ın 
H Kılo Karfiçe çl~ 120 /ın 

80 Kilo Kora çivi 100 mim 
H5 Kilo demir tubt k 8 O X 22 ın/m 

:3 - 920 metre mıkôp ~ lı ç l k:ıur() l 4000 x 100 x 100 m#t 
Yukarıd:ı cins ve ınlkt ı y· ıılı c: y ı ve m:ılz· ne 26/1. l{fuıun/941 ClJA 

m 1 gUnil sa t 14 de ve her bir k lemi oyrı nyn olmak üıere p:ızaı'bklll alJ' 
nacr.ktır. 

tstcklilcrin belli gQn v' t:::ı:ıttc KD3lmpn~nda bulunruı komisy<Pl<l JDt 
rac:ınUnrı. (11377) « ~ 

~- ·--~ 

" .Bina Sat!ŞJ ,, 
Siimer bank Um11n1i MCicliirlüğündenı 

1 - .tstnnbuld:ı Yenipostoh n" codd indn •fıin olup h 11'Jl Halk 
tlı !!J Türk Anonhn filrk tinin tahtı fe&r.n:h: ~ • unau bırıl~runı a .üt bl11 
pc~in para ve k:ıp lı zod usulllc ıırtıı.m:ıyn cıJ.aı·ılmı~. 

2 - Bina t:ı.m kü. ·- t r ne!"' ı .:ı dilmlı; olup 4 k.ıtlıclır •• aynca 
1c z~min bocilumu vardır. 

3 - Binad:ı elektro , u c • lo. er l · atı mevcuttur. 
4 - Muz:ıycdc.vc lştlr k ":i bılmck irl.n 3750 lin> miktarmd:ı l\illlJ b:ım 

knlorımızdan nlın:ıcal: tcının t n ek ı.)lunun vc~n '>u mikfar mcblAgın An· 
l ar. daSlltrı:!rb:ınk Umumt MudürlO h r •.ınbtılcl:ı Sumerbıır.k vub~I VCZ"M" 
sııc y:ıtmlarak ahııac k okbuzıın t kl•f mel:1upl:ır.r.a Nptcn bıı.nklly3 
vcrJlmesı 111:!.lmdır. 

5 - TckUflcrin en g ç 10/l/0~2 t ı hine mil ndit PQznrtcı;l '1lntl snrt 
18 c kadar Anknrnd:ı SUrı b:ınk Uımınıl l'·Od:lrl ~ne \C.11mı• 1 l~:.Jl"•!T· 

G - ntnoy g•ınnck veya d:ıbo :f~ mt.\lCım~~ ı.lma!':. ~y.rJ" ı .. t tın 
btılda S lmCTb nk şubesine mUr c ot ctı:ı ı-sı ltzınıdır. 

J 1 

c rı. cnkbr. lb l 

::ı.-Oo To J"<ıfll 1\+, ~ • doı. nl•tı ~ k.(>" 
11. ) 

1 


