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~a büyük harb h zı lıklan v r askeriyollar yaptırılıyor 

lmanya J~·vı;tleri Rusya: Lo!_!> :~~Rç 
l h 

. Almanyayı 

Q ey ıne çeviriyor h k 1 b luyor 

-'lınan devlet ad_m •• rı Atina, Peşte 
çalışıyorlar 

ve 
t.t_._b Bükreşte b 
\), lll 22 (Özel) - Al

~lld:k. ltafya if e Rusya 
4L.' kı~ ' lllÜcadele iyiden 

"" dt~rnıştir. Bilhassa üç 
\ ))ttt C\'let adamının J ti-

• • • 
ış ıçı ı 

' t,lb c \'e Bükreşte yap
~·. ~lar doğrudan doğ
~;t\i11 fllanyanın Rusya 
~11~ aldığı tedbirlerin 

.. ~ 1 
göstermektedir. 

"" •tı b . \ •t f) arıciye nazırı Fon 
'-;'le ~ltede bulunmakta-

4fı11d •car hariciye nazırı 
t ~.._,:ıı kabul edilmişf r. 
~-~•/anın Viyaua sefiri 
~dı eıı Bükreşte bulun
~t ~· .. Roı:nanyada bu se-
~tkt} ~k bir ehemmiyet 
l~ Cdır. 
~~ ~ Propaganda nazırı 
"~dır.' Atinada bulun· 

'ı~bcı 
"'flit k~ heyanatinde de-
" Şi ı: 
~ 111diıc· \ ltk bu 1 

.. halde devletleri 
tM ttlb 1 Yuk mesele alaka-
., 1 '"f d" ~ t~bta e ır · Bu da Sov-
~ t, &c rı bir blok teş· 
~~ lctkiı~ Şahsen böyle bir 
\ t huı·· ne çalışmıyorum. 
\ te,88 .. ll~. kabin·emle bu
~~"~! Usunu diliyor um ve 
~ Sıbb edcc<•ğinden emi st kıı~;ı Yerinde memle
~ kad ara karşı bır si-
~ it. tosu içinde yaşa-

~~ bt, .. b' 
'~1~t,ıı it hafta Atinada 
-~ ~lir, sonra Berline dö-

Sy .\ 
h~'~rı SiLAHLANIYOR 
.. ~ 1 21 
~~ ''~c .. - Sovyet Rus-
~)••t, ~ı lıaz.•rlıklar geniş 
~'tc kvarn etmektedir. 
~tt bak Grek makkumu 
~İ)cr•nıdan büyük bir 
~ d, 

1 
olan yolların 

NQlfar kullanılmaktadır. S '~lcr muhtelif mühim 
~tııh •tasında doğrudan 
'~ktir. ;uvasalayı temin 
~ ~.6)\ik b~ cümleden ola
\ '-'•k ır Yol Moskova-
)u.'\İı. fehri . . v 

11..._tııeft ba .. ne, bır dıgerı 

~~ il bi . ~lıyacaktır. Bu 

1
. dic;tt~rıcısi 7 Sonteş 
"'' • tı aıı ·q •t 

1 
sene sonunda 

h. "'-ko o •caktar 
~~ .,_ . 
~~ kolbf~~ıeteleri, Rus
l"-" lttn· arı tarafından 
'~ ~Gttı 1h silahlanma se
\ ı '>ld-.~ aıırlıkların pek 
~."Q~) ı'-nu k . 
c.~,; ttltre aydedıyor 

~,,i ~t~~\ln ~arşı mübte
, ~· daıı .. Alınanya ve 

l)orı, gelebileceğini r, 

l 

........... 
HİTLER .. BIK MA C. VRADA 

Eğer ·ı 2"İ tere Alma y ya kar
şı v z·yet alırsa dünya büyük 

bir barba sürüklenecektir 
Londra 22 (Özel) - Deyli 

Meyi gazetesi diyor ki: 

- İngiltere henüz Alrnan
yada olup biteni :mlamnmış-

br. 150 sene evvel Fransız 
ihtilali Avrupanı' mukarre

ratını nasıl değiştirdiyse bu
gün de Hıtlcr Avrupanın 

mukarreratını tanzim etmek
tedir. Hitler medeniyete yeni 
bir yol gösterdi. 

İngilterenin Almanya ya 
karşı alacağı vaziyet değiş
mezse dünya bir harbe 
sürün.lene l·ektir. 

Almanya ile neden bera
ber olamıyoı uz. Hitler mak
satlarmı sır halinde saklıya
mıyor. Her şeyi açık söyli
yor. İngiliz imparatorluğu 
için Bolşevizim Alman tehli
kesind n daha büyüktür. 

Londra ı.l - Deyli Tel· 
graf gazetesi bildiriyor: 

ispanyaya 47 Sovyet tay· 
yaresi gelmiştir. 

Paris 21 - Milliyetçilere 
mensub iki tayzare Toledo· 
mu, Alkazar sarayı üzt:rine 
birkaç defa uçarak müdafi
lere yiyecek atmıştır. 

.~~--------------------··-----------------------------

HARB ATEŞİNİ ÖNLEMEK 
İÇİN Bİ ANLAŞMA 

Yugoslav ordusu Motorize bir 
hale konacak Fransa hükô

meti benzin verecek 

Belgrad 21 ( Radyo ) -
Breslav konkresinin kararı 
veçhile bn ayın sonunde 

Fransız İktısad Nazırıum bu· 
raya gelmesi bekleniyor. Ce· 
re~ an edecek müzakerelerde 
YuJoılavya ordusunun neft, 

benzin ve petrol ihtiyacatını 
da temin edecektir. Bu mad
deler Yugoslavya ordusunu 
motörize edilmesi içindir. 

Ayni zamanda Yugoslav
yadaki motor ve otomobiil 
fabrikalarmm tekemmülü ve 

Balkanlara muhtac oldukları 
motorların burada hazırlana
bilmeside konuşulacaktır. 

Gene küçük iflifın Bro
tislav karatma göre küçük 
itilaf hükume'leri garbi Av

rupada batlamak istiyen harb 
ateşinin şarki Avrupaya 
geçmemesi için bir çelik 
kale halini ılaılar)ardır. 

Alnınnva Rusva i]e 
J J 

daha 10 sene harb 
edernez 

Londra 21 - Loid Corç 
Berlin seydhati bakında de
mitir ki: 

- Almanya Avrupaııın 
her hangi bir mıfltakasına 

ta arı uz niyetrnde değildir. 
Hitler memleketini taarruz 

için değil müdafaa için silah
landırmaktadır. Alman ile 
Sovyet Rusya arasında daha 
on sene harb olmaz kanaa
tindeyim. Alman ordusu 

1müthiş müdafaa tertibatına 

---ı:öıTrcoTç ----· 
malik ir. Fakat bu ordu 
hududlarda muvaffakiyetle 
çarpışacak kabiliyette değil
dir. Hitler gayet tabii olarak 
Meneli ve Dançiği i tiyoı. 

r e ---oo---

Eden Paris'te -

Paris 21 - lngiliz Hari
ciye nazırı Eden yanmda 
zevcesi olduğu halde buraya 
gelmiştir. Eden Başvekil 

Blum'la uzun bir görüşme 

yapmııhr. 

Bekar kızlar 
kulübü 

Zengin ve meşhur 
olmadan kocaya 

varınıyacaklarnıış ! 

Holivodda bir "Bekir kız
lar kulübü., teşkil edilmiştir. 
Bu kulübe şimdilik 15 yıldız 
kayd olunmuş ve kulübün 

- Sonu 4 üncüde -

Başvekilimi
zin seyahati 
ltalyanlar bu seya
hate çok ehemmi

yet veriyorlar 
İstanbul 21 - Baıvekil 

f smet in önünün önümüz· 
deki aylar içinde Londra
ya mukarrer · bulunan ,-;:
yahati AHupa matbuatını 
işgal etmekte devam ed.i
yor. Bilhassa ltaJyan gaze
telerinin bu seyahate gös
terdikleri alaka ı ek faz

ladır. 
Bu gazeteler başvekili-

n izin Londrayı ziyaretin
den maksadı.; TÜrkiy;.:-,;:; 
giltere arasındab~hri -ve 
askeri iş birliğilmuahedesi 
akdi oldu~unu yazmakta 
büyük erlrinıbarbiye reisi 
Mareşal Fevzi Çakmağın 
da başvekile refakat ede
cek heyette bulunacağını 
bildirmektedir. 

"Stempa,. baıvekilimizin 
ı:.ılondrayı ziyaretinde lngi·• 
liz devlet adamlarile bo
ğazların ve bahriyemizin 

takviyesi mese~elerini~gö· 
rüşüleceSini yazıyor. 

~---------------0000-----------------
~~iN - JAPON HARBi --·· . .-..--

JAPONYA Çİ~E BÜYÜK 
KUVVETLER GONDERECEK 

--~------------------~~·· 

19 uncu Çin ordusunun ilerle· 
mesi Japon yada rı sabiyet 

~ d 1 u van ırmıştır 
Londra 21 (Özel) - Ja

ponya hariciye nazın Arita 
ç;n hükumetine gö. derdiği 
bir notada Çınin on doku
zuncu kolordusunun Japon 
aske. lerinin hareketine ka şı 

.durmakta devam ederlersa 
Japon hükumeti de Çin su
larıra kuvvO}tli t•ir donanma 
göndereceğini bildirmiştir. 

Çin hükumeti de bu kol 
7rdunun bu_müdafaayı mer 

- Sonu 4 üncüde ESKİ j. HARBlYE NAZiRi 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 
Ah bu para! ••• 

Dün sokaktan geçerken şöyle bir konuşma duydum: 
- Yahu evde kuluçkaya mı yattın? 
- Neden? 
- Her pazar sabahtan akşama kadar evde oturuyorsun. 
- Ne yapalım .. 
- Şöyle çık dolaş, biraz bava al.. 
- İmkanı yok .• 
- Neden be birader? Biraz çoluğun çocuğun da aeı'e· 

lenir., S'!n de bir haftanın bütün yorğunluğunu biraz dinlen• 
dirmiş olursun .. 

- Yahu sen neden bahsediyorsun .. Biz yedi nüfuıaz .•. 
Aylık kazancımız 22 lira .. Bu para ile eve ekmek parasını 
zor yetiştiriyorum .. Çıkıb gezmeğe gitmesini ben de bilirim. 
Otobüs para .. Bir kahve içmek paara .. Her şey para .. Hal
buki ben bu para ile yedi nüfusun güç halle karDını doyu· 
rabiliyorum.. Gezmek için de insanın biraz parası olmalı .. 
Bizim gibilere evde tünemektan başka çare yoktur .. Halk 
böyle konuşuyordu. 

HALKIN SESi HAKKIN SESiDiR 



MORFiNLE 
ÇILDIRAN 

Sovvet 
kadıııları 

j BUGUN HARB TEHLİKESi 11 DUNYADI. 
HER ZAMAND_AN FAZLADIR Neler olufoC 

Yazan: KAR~N~ıNALI ADAM 4 bin metrelik bir 
dağa çıktılar 

Bır• kolumda kumral b;r ko- Stalinabad'daki Kızıl or-
.ii du kumandanlarının zevce-

lumda Sarışın bir kadın vardı lerinden müteşekl il 19 kişi-
lik bir kadın spo•cu g ubu 

Dediler. Gürültü ve müna- ı tü. Eilıle arabacıya ;şaret Hisr dağlarının en zor tepe-
kqa tekrar başladı .. Garso· etti. Arabacı yaklaştı, durdu. lerinden birisine çıkmağa 
nu çağırdım. Ne olacaktı? Ne olurdu. muv ffak olmuşlardır. Deniz-
Şampanya getirttim. lğmi· Büyük bir kepazelil olacaktı. dt>n 3 ı metre irtifada bu 

ye batladık hırslarını yatış- Babam büyük bir telaşla g t p u vetli bir fır tına ve 
tırmak lizımdı. iyice içtikten arabadan atladı.. Ve üzeri y tutulmuşlarsa da 
ıtonra akıam kumardan ka- mize doğru yürümf'ğe baş- bu ğruen yollarından 
ıaadıjım para tumurını ce- Jadı. Ben yanımızdaki kadın- dö sler ve bu yağmur 
bimden çıkardı.n. lara: üzerine dc:ı hal buz tutun ka-

- On srna, on da sdna.. - Biraz hızlı yürüyelim ! yaları aşara k 4,150 metre 
Oa da bana .. Elli sana, elli Uedlm .. Adeta koşarcasına irtifeındaki tepeye bir Sov· 
aaaa, elJi de bana. Ne kadar yüıümeğe ve onları ca sürük- bayrağı dikmişlerd r. 

pua varsa nçumnz arasında ıemeğe başladım.. Borcunu bı·n 
takaim ettim.~ Onlar hayret ~ e dehşet 

Hepimize ayrı ayrı dört içinde kalmışlardı. senede 
Jker lira , dDtmüttll. Bir adam tarafından takib 

Olur fey değil yahu... edildiğimi7.i anlamışlardı. Ba- ödeyt cek ! 
Kanlı biçaldı kavğah olan şımı çevirdim. Uabamın ar-

L d ı t J Amerika mahkemelerinin •• ın ar para omar arını kadao koşduğunv görünce .. 
a-çlayıb cebi 1' k verdig-i kararlar bazen gaı a-•• er ne oyunca - Haydi koşalım dedim .. 
bitaen l · sustular. Hatta Köşe başına kadar koştuk.. betin bile haddine aşmak· 
birbiri a c ostca bakmağa Oracıkta duran bir araba· tadır. Birinden 2884 sterlin 
"'··lad lov B' 'k' a lirası alacag-ı o an bir adam ~ ı .... · U' ı ı şampany ya atladık.. Arabacıya sür. · 
daha çekt kten sonra: Dedim .. Atların nalları kal· Nevar Noy-yersey de mah-

- Haydi bakalım hazırla- dınmlarda şimteıkİer çakı_ keme sine müracaat ederek 
... reımeğe oı"deceg-ı'z! CJe- alacag-ını temin etmiştir. 
..J!....:.. 

6 yor, uçuyordum kordonda 
wm Mahkeme barçlunun heı.ftada 

ilerliyorduk.. Biraz sonra Ben de tıraı olmıya indim. sekiz şilin vermek ı.ıretile 
kürüğü açt m.. Ayağa kalk-

Bim aonra yanına gı"ttiğim bu borcu ödemesine karar 
tım arkaya baktım .. 

uman ikiıi de ıUrmüı türüı- vermiştir. Mahkemenin ver-- Eyvah takib ediliyoruz! 
t8rm011 birbirinden güzel bi- Dedim .. Babam da bir ara- diği mühlet hesab edilince 
rer mahluk olmuşlardı. ikisi· bin seneye tutmaktadır. 

baya atlamıı sür'atle arka· 
ala aruında manevi bir mtl- A k 
caclele vardı. ikisi de beni mızdan geliyordu.. v:am ama-

Fiyakamı bozmak isteme· 
elde etmek için ellerinden dim: rasında dua 
selen h r ıeyi yapıyorlardı. 

Milletler cemiyetini ölümden 
kurtakmak kabil olacak mı? 

yesinde hareket serbestiye
sini ellerine alacaklarını, bu 
müessesenin yine bir kıymeti 
kalmıyacağmı söyliyerek di
yor ki: 

Bugfin, harb tehlikesinin 
her zamandan fazla kendini 
hissettirdiği göz önünde tu
tulursa gayesi sulhu idame 
etmek olan kollektif çalışma
lardan vaz geçmek şöyle 

dursun, bilakis müşterek ga\• 
ret saıfilc garbı önlemek 
yo unda her zamandan fazla 
enerji göstermek ibab ettiği 

LITFİNOF meydandadır. Bunun için de 
Milletler cemiyeti müesıe· Millerler cemiyetinin metod-

sesi İtalyan - Habeş barbın- !arından mevcud olub s:>n 
dan sonra kökünden sarsıldı zamanlarda açık bir surette 
ve iflas etti. Şidi Avrupa belirmiş olan eksikleri derhal 
devletleri bütün çüıüklüğüne tamamlamak İcab eder. 
rağmen sulhu kurmakta olan, B. Litvinof'un Milletler 
hiç olmazsa şiddetli hırsları Cemiyeti Umumi Katibi 8. 
biraz törpülüyen, askeri ha- Avenol'e gönde miş olduğu 
reket yerine diploması hare- mektup Cenevre müessesesi-
keti ikame eden bu müesse· ni vazifesini görmekten me

neden kusurları izale içın 
seyi kurtarmak için çalışı· 

bir sıra tamamiyle konkret 
yorlar.. teklifleri ihtiva etmektediı. 

ltalya ve ft.lmanyanın tek- 8. Litvinof'un teklifleıi bu· 
rar Milletler cemiyetine gir- günkü paktın çerçevesi için-
mesi için Milletler c ~miyeti de kalmakta ve tatbik mev-
aizamnamesinde tadilat yap- kiine konulmaları için Miı-
mağı düşünüyorlar. Ruslar letler cemiyeti paktında ya· 
bu fikire muarızdırlarr pılacak herhangi bir tadil 

Sovyet Rusya, harbcı ve gibi çok uzun ve çok karı· 
ihtilalcı, gayelerini gizleyen şık usulleri ve müzakereleri 
bu devletlerin hu tadilat sa· icap ettirmektedir. · 
0000•100000000000< D - beni öldürmek istiyen lnhiliz Avam Kamarası, 

oiruıu ya ben hayatım· 
bir düşmanım! D}dim.. eskı' bı·r id t ·ı abı h za VOLGA KANALI dan çok memnundum. Kum· e c , er • 

Arabacıya te"rar: a bı' d 'l 1 ral kadmı uğ koluma, sarı· m n r ua ı e açı ır ve __ 

M 1. 'ti d 1 k 1 - Stlr, dayan! dedim. buna yalnız mebuslar kabul 
flD "1••rı e •0 o uma d Moskova cı· varında bu·· vu·· k takbm. G&isllqıll gerdim. Şimdi •"abacı mütema i- edilir. 

yen kamçılıyor. Sırtından ter Bir defa, bu dua esnasın-
Ommlanmı kaldırdım .kabara sun'"ı bı·r go··ı 
kabara yilrümeğe başladım. tından ter damlıyan beygirler da Vilyam Gladston kilçük 

Kordonda y4>rüyorduk. soluya soluya yollarına de- bir kız olan torununu bera- Moskova 21 ( Radyo ) _ ı ge irilen sun'i büyük göl 
vam ediyorlardı. Ben arada her alarak bu dLa törenine M k V ı 128 k'I 1 · d ı · Herkeı bana bakıyordu.. os ova • o g• ı o· üıürın e yo cu ve eşya ıçin 

Herkea bir daneıini bile elde sırada ayağa kalkarak baba- götürmilştll. Dua bittikten metrelik kanalın inşaatı ya- iki büyük limanın inşası bit-
edmesken ben bir kolumda mın arabasına bakıyardum. sonra çocuk sordu: kında bitecektir. Bu kanal miştir. Sovyet milli okono· 

Araba ayni sür'atJa arka- - Büyllk baba, bunlar bir aarııın bir kolumda bir üzerinde 450 büvük inşaat misinde mühim bir rrl oyna• 
kamraUa keyf çatıyordilm.. mızdan geliyordu. Aradaki neye dua ediyorlar? bulunmaktadır. Bunların ara- yacak oldn bu yeni su yol-

meıafeyi bir türlü açamıyor· Cladston da şu cevabı k 
Hey yarabbim hey ... Ne verdi: ıında iki kapylı sed, bet larının açılması ya ında ya-

idi o rGnler.. Şimdi aklıma duk. - Reis bu azalara bakı- muazzam tulumba istasyonu pılacaktır. 
li d H t 8 

Bu itin sonu muhakkak ___ _.1.___ 

ıe yor a... a, eve ... en bir facıa ile neticelemecekti. yor d•, memleket için dua yedi topraktun üç betondan Inoif tcrede yemek ni-
bu dilberlerin arasında iler.. ediyor, buraı' mecuddur. Bu inşaat- ,... 
li d T Zora gelirsem babamı çekip · • · b"I · k 
ia·~orl um: Jl :m Pal ı~pt~krt vu c.aktım. Arabaçıya tek- Ikı· sene sınıfta tan şimdiye kadar ikiyüz el· ş1rmes1nı 1 mıyen ız-

e eaının unuoe ge mıı 1 • rar: Jisi bitmiştir. Yalnız toprak Jar evlenerniyor 
karııdan bir araba geliyordu. o ı o d' kalanlar tesviyesi için 2ı5 milyon lugilterede kızların evlen-
Bir de ne g6reyim?. Babam ayan .. '" e ım. 

( A k ) etro m kabı top k a'tı l mesi için muhakkak surette 
araba ile gelmiyor mu ? r ası var Re~mi orta okul ve liseler· m e ra ' rı ----oo--- t 3 1 k yeıoek pişirmesini bilmeleri 
Babamı görü rgörmez. yu-• • de iki sene üst üde sınıfta mış ır, m yon metro me • 

ık• k d d b la. ım geliyormuş. Yemek pi-
reöim hop etti. Az kalsın ) Um&D 80 kalan talebeler okullardan abı a cton ve beton arma •· ş mesini bilmiyen Bir lngiliz 
oraJa çökOverecektim. Fakat k d• •ıd• çıkarılmaktadır. Bu gibi ta- konulmuştur. kızı kiııı olursa olsun, ne 
çok geçmeden• gendimi top- UFŞUD8 iZi 1 lebeler üçilncU yıldt diledik- Kanalın kıyılarının düzel· kadar ~üzel olursa olsun 
lacbm. Tanımamıı gibi yap- Burgoı 21 (Ôzel) - Sl'n· leri takdirde yıl ~onunda im- tilmesi ve ağaç dikilmesi ve evlenemiyormuk. Bunun için 
tam. lüg iatifiiDi bOzmadım. barbara cebheıimi mtldafaa tihanlarını resmi yerlerde intautın güzelleştirilmesi iç.in de bilhassa son zamanlarda 
Yalnas g&ı ucuyle arabayı edemiyen iki kumandan der- vermek ıaıtile hususi liselere uğraşılmaktadır. genç kızlar ınulbak işlerine 

cefetl Nürenberg ge _. 
M. Hitlerin nut~~ 1' 

renberg' de 250 bı• 
led. ~ 

Eh, diyecekıini.~ etl!r.. 
sonra Nürenberf \~ 
bir alem olmutturr ~ 
biralar içilmiıtir, ~ 
meyhanelerde daDI' 
tir. ~ 

Hayır,· gece ıa~t .. ; --
sonra Nürenbbergao ·~·"' 
yerf d'd'e tek yudulll 1

., ~ 
mak imkanı kaka••1 ..., 

kü o saatten ıoıır•- .. .-
dahil, içkiyi men~t111it;;.-." 
askeri ünıform• ıle ... d• f' 
meyhanelere girmel' 
sak etmişleri .. 

Cenaze paraA 
Amerikada bayat u~ il' 

amma cenaze masra 
pahalı. . iıP" 

Yeni neıredilen bır ~ 
tistiğe göre iiç sene ~ 
da i'<tisaıli buhran• r•;..,: 
Aınerikada cena~e ıner~ 
leri için 400 mılyoo _. 'tf 
urfedilm·ı, bu rakk~I o• i' 
milyon kitabe 60 111• fdi)ifı!" 
çiçek masraf ili•e .•ot• 
500 milyon dolar edı)' 11 
Kuşlar konuşur 111 

Şiz ıtimdiye kadar o• 
nederdinh... Kuıla~k 
cıvıldaşır, pkır, . ~ 
sanırdınız deiiı ID~ 
kuşlar meğer konu~..-

Alman bilginlerın. 
vakti hayli bot bır 
olsa gerek orm•ll 

f kOI dolcışm ış, nıuhtelı 
lerini plaklara al11>ıf: :, 
lif memleket orm•~ k 
yaşıy&n muhtelif. ~edl •atıl 
rin kuş seslerıoı .P 
'7-ekmiş ve anlaroıt kı~ ~ 

·ı· •••• ~~ saka kuşu, logı ız bel"" 
gibi ötmüyor, Franııı dili" 
Jü, ltalyan bülbülllD:ı;• t" 
de şakımıyor. Ve 
neticeye varmıı: d• ~ 

- Kuılar araların 1 "'# 
edl·~~..J nuşurlar ve her 111 k......,.-_; 

kuşu ayrı bir lebce ..-.::,d 
kOD~ 

Bugüne kadar d ttl"':f 
inhisarını gagaııo a -.M 

det• 
papağan buna oe d 

Ha beşista o a dıt 
cüzzamlılar Y~'t,.i! 
Mussolini şarki .. ; iı"' 

tanda, cüııamblar ıÇlor· ~ 
Yük bir yurt yaptırıY 

0 
ırr d ...... 1 ,_-, 

yakında, Tigre . •lf vl.,...-.1& 
metre yüksek bır yaotur'lfll': 
bütün cüzzamlıl~ 
ve bu yayJaoıD ~ 

çıkmamak ıartile 
bostanlarda çabfa 
dir. dscllm. Babam beni g ırmilı- bal kurıwıa dizilmittir. devam edecekleı dir. Moskova civarında vücuda, faıl11 alaka gö!ltcriyorlarmıı. 

--------------..--.--------------------------~--~--~~~~~ ~~~~~~- ----=~~~~~--=-~~------....;. ________________ -;-
adeniz Kıyılarında 

· Soytari Oğlunun 
Bir Macerası 

- 17 YAZAN:** 

Benim suçsuz olanlara zevalim yoktur 
Soytarı oğlu relen kadın- mak için kiliaeye gelmeğe 

lan Wrer, hiret tutuyordu, baıladılar. 

laailatatak papaıın kadınla· Soytarı oğla papaaa: 
,... pnma attı. Kadınlann - Bu adamlara ılyle, be· 
lllllaı uamı La suretle rebia nim kababataıı ve ıuçsuz ı 

alaaatldltan IODr• Soytara otla olanlara ıevalim yoL.tar. Ka· 1 
.. ,... : dmla"n hepıi de elimde eıir .. 

.;;. Çal çaaınıcla ltekilente dir. Bana dbk& k8y bulu· 
~aler ! Dedi. nına ittirlk edealer teılim 

Nill.,.t, k&y dıtıadb tur• edilir1e, kadak. erkek hiçbir 
shl,_ paUk...,alar, kimaeyı hlr ıaranm olmaz; 

..,.-rz-ır:~riniD Mbebild nJa eter akliJik ,.,.,.... ev• 

veli kadınJa,ı sonra seni, 
sonra da silibımın iSn&ne 
düşenleri 6ldlirDrOm! Dedi. 

Vez'y t çok nazik ve fe
cid'. P s, nihayet bu tek
lifi. k b · tti, Puntusçular 
da ·· akercyi kabule 

!ar. Aksi hare· 
sızdı; kadın ve 

kızları Soytarı oğlunun elin
de ve bağli idiler. 

Soytari oğlu: 

- Böle asin olursanız it 
daha kolay biter. Ben ıu 
yağız oğlanla ıu ilci lıoca bı

yıklıyı ve fU gllnÜf kafahyı 
bir de fU papaz bozuataıu 
herifi Ttlık kadınlarına yine 
ıullm ve hakaret yapar"en 
g&rmllf ribiyim. Bualan iatia
tak edecejiml dedi . 

Bu b ş kış', m ve ıd yi mi 
kadar pd il\ yan iç'nde e8 

azğm k' elerdi. F ka düu

kü k tale iştirak etmemişler
di. Vazizetlerinden emin bir 
halde ilerlediler; bir ande 

be1 sil4h balladı; beş palikar• 
ya al kanlar içinde k lise av· 
luıunun teşları üz rine yıkıl

dılar. Hadise o kadar seri o 
kadar müdhiı o]mu-ltu ki di 
ğer pal!karyalar siliblerına 
elatmıya bile a1<ıllarına reti
remediler ve panik gösterdi
diler. Soytari oğla ve kadı11· 
lar yanında bulunun iki adam• 

yaralı idiler. Papas da yara
lılar ara~ın Ja id • 

Bu i, yıJdmm süratile 
bitmiş idı Soytarı oğlu ya· 
rahlara ve kadınlare hitaben : 

- Sizin gibi değilim, ka· 
dmlara karşı ne k6tillük 
yaparım, ne de sillh kulla· 
nırım. Siz, yaptığın1zın ceza· 
ınnı bu dunuz. Haydi. bir 
kaba kadın ve kızlara, çocuk 
ve ihtiyarlara dokanınız da 
ıizi g6reyim ! Dedi. 

Soylan oğlunun bu k6yde 
baıka yapacaia iti kalma· 
mıt ve çekilib kit ... b. 

-7-dan gaynıı bunların arkasından 
kurfUD yatdırdılar; heriflerin Kadın av'" ısı Zeynel 
heJ>Jİ de yere serildiler. Olen· Bu ııraJarda ıimali T&rki, 
leria mıktarı oa kadar idi. yenla ba kııımlanacla kor-
Otekilcnlı ..., "' laafif l k•t Wr lalltO-eWr.lik ı.t_. 1 ( 



DOKTOR 
ltcı ~ •. Kemal T onay , 
~ kterıyolog ve bulaşık, ~alğın ;.; 
~~ lıastalıkla r mütehası,ısı ; 
.. .,.,.... İataayonu karşısındaki Dibek ıokak batın· >f 
~ "-t :• ve muayenehanesinde sabah ıaat 8 den ~ 
~t Ya kadar hastalannı kablil eder. )f 

"' ~en hastalara yapılması lizımgelea sair 1i 
~ llailrroakopik muayeneleri ile veremli basta- 2' 
'~ cevaz iÖrülen Pnomotorakı muayene• M 
~an yapılır. Telefon: 4115 M 

~~nc:cıc~~~~~~~~~~~~~: 
eın müşterileri 

· cl~kkat nazarına 
~ t 41 loıı modaya muvafık, sağ 

ltQaiı.J tık yaptırmak istıerseniz, 
t.L._~~l) Ne Alipaıa caddesi sarraflar 
ili.' o. da ( HASAN BASRi) 
1Q ·~ ~-;, dikdiriniz Fiartlar gayet ehven olup 

Jiı, 
3 

er Baruh ) kumaşlarıoın en iyisinden 2 
• Provah 24 liradır. 

• ~Ulikı bir provalı 1 O lira 2 provalı nezaket 
~ 18Bıterilerimize bu fırsata kaçırmamalarını 

----------------------------------

.. Dikkat 
~·==-ID•td•. son sistem aibbi, fenni 

Ptlotı e, hamıle, böbrek dütkilnlüğü
" ~st," pelotsuz listik korseler. 
~. s! ve FLEBiT için listik ço· 
,..}&t •l&s~·koda tuvalet korseler. 
:~~ ~ 1 SKANDAL korseler So~ 

_,_, .,_ .... _itele k SIK • BAGLA ~I 
rı..r..; orseleri - ıutyenler hazır ve 

' 1•pıhr. Jta.;tırcdar No. 23 lzmir 
a, D, A$ift, 

D
BirincDi Sınıf M:tabaA111•l. ı Karatas Biçki 
r. emır ı 
KAMçı oCLu Yurdu 

Cilt ve Tenasül hasta
lıkları ve elektrik 

tedavisi 
lzmir • Birinci beyler so• 
kağı EJhamra Sinemaıı 
arkasında No. : 55 

Telefon : 3479 

Kunduracı 
Ve tacirlere tootan 
ve oera kende satış 

Mnbterem müıterilerimiz Bal· 
varda yeni ve asri yaptır· 
mıt olduğumuz kalıb fabri· 
kamız da zamanın en son 
erkek ve kadın modelleri 
havi ve ayakları zarif g6s
terek fenni surette yapılmıı· 
tar. Kerestelerimiz gayet 
kuru olduğundan eıkiyinciye 
kadar formasını ve ıerafetini 
muhafaza eder. 

Bulvar : Yeni m&zayede 

Ruhsar Hüsnü 
~tüessesesi 

Yurdumuz iki sınıftır. Bi
rinci sınık yalnız terzilikle 
iıtiğal eder ve bir senede 
terzi diploması verir. Birinci 
sınıftan mezun olanlar Kül· 
tllr bakanlığınca da tasdik 
edilerek arzu ettikleri yer· 
de yurd açabilirler, ıkinci 
sınıf tatbikat sınıfıd1r. Bu 
sınıfa devam ihtiyaridir. Bu 
sınıfta terzilik pratik ıekilde 
ilerletilir. 

Sun'i çiçek, makin~ ders· 
)erile Silka ve fosfor boya· 
ları ve kadife kabartma ders 
leride gösterilir. Yurdumuza 
devam eden bayanlar un· 
atın blitün inceliklerini &ğ· 
renmekle beraber kendi eli 
ile kendi zevkine göre az 
masrafla cihazlarını ~ aryola 
takımlanna Taraııya kadar 
yapmak kabiliyetini elde 
ederler. 

Adrea : Karatat tfamvay 

Türk Hava Kurumu 

İ. Na On 
Zengin olmak istiyorsanız hiç durmadan ( ZENGiN 

KIŞESI) inden bir bilet alınız. Bu suretle hem yurdunuza 
ve hem de kendinize hizmet etmit olursunuz. M8fteri1ere 
kolaylık olmak üzere günde on ve haftada elli kurut tak· 
ıitle bilet satılır. Zeniin kitesi birçok vatandaflan zenfi• 
etmeğe karar vermittir. 

Adres: Hükumet caddesi Kemeraltı karakol itt.iu6a4e 
ZENGiN KIŞESI 

------!l!!!l!!l!!!!!!!!!lro:J!ııe!!"'~ - ~~!19!!!!~~'!!1!!1" ~----' 9 

mikroskop gösterir iti 

1 

İ. 
·----"l'lı.-· 04'Tae•t1 avA ı~.ıı _,t'#----+ 

NOll TA$1 

GÖZLERİN MUHAFAZA~I ANCAK 
« PERFA PUNKTUELL » 

G&zl&k camlarile kabildir, her cins en tık Te utla• 
gözlük çerçiveleri ve gGneı g&zlükleri lzmir k.emeralb· 
Meserret oteli altında Nafız G6zg6rdilren aaat ve ~· 
evinde bulursunuz . 
..,aMzms~ama.,.r1ıa121mma 

İ Tilkilik 
1 Biçki yurdu müessisi 

Zehra Hasan 
~ Talebe kaydında batlamııtır. Hiç dikit bilmiy• ba· 
a yanlua bir senede çiçek yalı boya foafur kabartma bi~
m ki dikit 6ğretilir ve Maariften mmattak pi.adeta•• 
~ verilir. Dikiç bilen bayanlara aynca bmaıi maku den· 
1 leri g6sterilir. Altı ayda mllkemmel makaatar yetiftiri· 

R lir. M ubtacı muavenet olanlardan &cret ahnmu ymdma 1 atelyeıinde en mltkil pH! 1H erimem111111 edebilecek 
R derecede ıiparit dikit kabul edilir Te hazır karyola 
B takımlan ıatabr. Daha fazla izahat iıtiyenler her zamaa 
'•, yurda müracaat edebilirler. 
BSE -.ıa 

iÇENLER BiLiR 
Neş'enizi, hayatınızın zevkini. sıhhatınızın 

daimi surette korunmasını temin edecek ancak 

Yüksel, Kabadavı rakılanclır. 

1 
1 Bu hafta iki ıaheaer film birden 

; 1 - Çin Prensesi a Kate de Nagy ve Pierre Blanchar'ın temıil ettikleri B fevkalide eser. 

:J 2 - B!tmemiş Senfoni bedesteni arkasında Kemal· 
pap bedesteni ittisalinde 
numara 1 S tllbeai araıta 
inkillb numara 87 1 caddeei namara 332 

TERzı mehmet z 
a Umumi arzu &zerine tekrar edilecek olan Ma-tba 
a Eggerth'in temsil ettiii ve Franz Scbubert'in aık •• 

k 
~ bayatını gösterir ŞAH h SERLER ŞAJ IESERI. 

• Aynca : Paramunt Jurnal 
ı FıATLAR: 30 40 50 KURUSTUR 

Kemeraltında Hükümet kat"ŞASında numara 24 
Hiç bir yerde şubesi yoktur 



• 
Şehrimize ıeleo hmud 

V ebliti it blroaa ıefi Eniı 
Belli~ fabrika ve mlleHeae
lerde ç•lapn amelelerin 
vul1etial tetkike baılamııbr. 

Dla ajleden ıonra lzmir 
de bUamam fabrika ve 
aleaeae ıalıibleri Ticaret 
ve Sanayi odaıında bir top· 
lantl yapılmııtar. Toplanbda 
it kanununun tatbiki buıu· 
amada ıartıım&ılerdir. 

latubalda bazı Anayı mil· 
aıeaeleri it kanununun tat
Wke firecetini nazara ala' ak 
evli ifçiMre 1ol 9erib ~erine 
Mklr .ıdajı laaklundaii 
uklaadaki .. yi. llzerine 
ar8fla..ıar ,.,.1mı1br. 

Fuar bugece 
kapanacak 
1 Eyl6ldeaberi devam et

mekte o'u beynelmilel albncı 
t..ir Fun buıece ıaat 2 de 
kapaaacaktar n 10D l'•ce 
prefiae alteaddld eileace· 
ler tartib edilmiftlr. 

Emniyette 
Tonlanb 

Emniyet mlldllrtlmlb bay 
Salahettbain baıkaDlıfı altan
da merkez ıer komaerlerinin 
lftirakile dll,n akpm bir 
toplub J8pılmııbr. Toplan· 
tatla inzibati baza kararlar 
wıilldttir 

BayKizım 
Denizli IOJlaYI Doktor Kl-11• ~ relmiıtir. 

...... rablmakta idi. Şimdi 
life fabrikaaı~pirlnç yetifen 
maetakalardan:pirinç ıapları· 
Dl •lbayaa etmete baıla· 
llllflir. 

Ticaret gemi
) ri hakkı(! da 

Tiuret remilerinin muay 
1• mlddetlerde maayeneıi 
halduadald talimatnamenin 
tatltikinde mltkillta: tesadllf 
eclilcliflnden deiiıtirilmesine 
karar verilmit ve proje ha
mrlanm19tır. 

Çanakkale 
· valisi gitti 

Çanakkale valili Nizami 
han tlrmek için ıehrimize 
plmif ve fuan rlrmlf, Trak
ya pa91onanda tetkikler ya
..... dlllkl ~apurla Çanak
~ dlmmlftlr, 

Ucuzluk 

,~ .... 

240 zabit elele bağlandı 
ve denize atıldı 
--------~---~ffOOff------------

Ruslar 47 tayyare gönderdi. Dahiliye 
nazınnın idamı istendi 

Paris 21 - Molanın kuv· 
vetleri Bilbas ve Santanddre 
dotru lyörliyliılerine devam 
etmektedirler. Madrid hükô· 
meti Azası aıkeri muvaffaki
yetıizlikler karşısında bir tek 
kumanda J istemekte mütte-
fik tirler. Fakat her parti bu 
kumandakın kendisine aid 
olm.ııaı iıtemektedir. 

Barıoı 21 - Molanın kuv· 

vetleri diln 8 mevki iıgal 

etmiılerdir. 

Paris 21 - ispanya cumu .. 
riyet müddeiumumisi askeri 
isyanına iıtiraktan suçlu olan 
eski iç bakanı Solozarın ida
mını istemiıtir. 

Berlin 21 - Alman ajansı 
ispanya vaziyetinden bahiı 
ederken diyor ki: 250 milli· 

yetperver 6 giln mücadele
den sonra teslim olmuıtur. 
Bunlardan biri bir ağaca çi-
vilennıittir. uir kamyon milis 
lerin kesilen ellerini tetib 
etmektedir. Kızıllar, 140 de· 
niz subayı ile ordu ve polis-
ten 100 subayların el ve 
ayaklarını demir tellerle bağ-, 
ladıktan sonra denize atmıı· 
lardır. 

---------- - 00 .. 00--------------
Atatürk Başbakanı ziyaret etti, Spor 

lıtanbul 21 - Reiıicumar Atatilrk, Heybeli Adaya gi· Boks da Kazandık 
derek baıvekil ismet laiSnl\nil evinde z yaret etmiılerdir. 

Baıvekil ,.,.. Ankaraıya dönecektir. BisikJetcilerİ • 
lzmir'li esirler geliyorlar miz kazandı 

lstanbul 21 - Harbı umumide Rusya'da eıir kalmıı bu· lıtanbul 21- Rusyada 100 
lunan bazı T&rk'ler ıehrimize gelmiflerdir. Bunlar lzmirin 
klyleri elıaliaindendirler. kilometreiik biıiklet yarııla· 

----- --••OD••------- nnda Rus birinci1 Talf.t 

Almanya Rusya ile 
gelemezmiı 

•• •• ikinci, Orhan &çlncii, Klzım 
vuzyuze ,d&rdiincn geldiler. 

Loadra 21 ( Radyo ) - Almanların bu bllylk hiddet 
Sabah gazetc:leri Rusların ve tiddetini ortahtı bulandı· 1 

ittirak edecekleri her hanği rarak bir külih kapmak mak· 
bir araıuluıal kongre) e Al· sadına bamldmektedirler. 
manyanın aıtak murahhas Niyo Gronikel gazetesi de 

Mllsabakanın bitmesine ya· 
kın bir zamanda Talitın ze~
ciri çıkmaaaydı muhakkak 
birinci geJecektı. 

Fudbol nıtlsabakalırında 

1-3 yenileik .. Dünkü MeJib • 
Todoresko bokı waçında 
Melih bAki'll dövilıerek ıayı 
hesabiyle galıp geldi. 

An karada 

ıaadermiyecejini, Al.nan Almanın maksadı Awrupayı 
murabbaılaranın Rus murah- iki diltman grup h line ko· 
haslarile. bundan sonra yiiz yarak kandinin yaphiı bey· 
Jllze ıelmiyeceleriai b ldirdi· nelmilel isyanların hesabını 
jini yazmaktad,rlar. ur atturmak o'dajunu l•ı· Z ) J 

Ba mlaalibetle ıueteler maktedır. 1 e ze e 
, = 1 Ankara 21 - Bugtln aaat 

Küçük itilaf devletleri icabın- t3 ~· 30 .. ni!~· ı4 de 15 

d 
• ı A hJ d )b k k ıanıye ıiren ıkı zelzele ol-

8 Si a a a SU U oruyaca muıtur. 

Belırad 21 (Radyo) - Çekoılavalr.ya Baıvekili bay Hoca T cthakkuk 
irad ettiti aatkunda kllçllk itilif devlet erinin bilyllı< dev· 
letlerden bazılannıa Temaylil ettikleri h1kkıoda dolaıan 
rivayetlerin dotru olmadığ,nı, küçük itilaf devletleri 16 yıl 
evvel ne fibi eaaslara dayanm ı ise o eıaslarada sadık 
bulaadutuaa, bu dllnya sulhunu idamesi için teşkil ettiğine 
g6re bu prensibi muhafaza uğrunda İcab ederse silihada 
ıardacajını a&ylemiı küçük itılif devletlerinin hiç bir t .. rafa 
meyledemiyecelderini bildirmittir. 

Kuşpalazına yeni bir ilaç 
bulundu 

Nevyork 20 (Huıuıi) - Eıki aııdaıı çok daha k.uvvettli 
ve tesirli olan yeni bir Toksinin bulunması çoçukların en 
mlthit d&ımanı olan Kuıpalazını bilıbiltla ortadan kaldır· 
mııbr. Yeni illcı Amerikanın üniverıitesi Yale doktorluk 
Koleji balmuttur. Bu keı tib Aleminde büyOk bir dejiıiklik 
yapmııbr. 

10 milvon Alman genci em· . 
re hazır bulunuvorlarmıı 

etmedi 
lstanbul 21 - Dahil;ye 

Vekili Şükr6 Kaya'nın Ce· 
nevre daimi murabbaslığıaa 
tayin edı leceği ve Maarif 
Vekili Saffet Arıkan'ın da 
DahHiye Vekiletine getirile· 
ceği hakkında Belgrad rad· 
yosunun verdiği habere dot· 
ru nazarile bakdmaktad1r. 

Uludağda kar 
Bursa 21 (Ôzel) - Ulu

dağa çok mıktarda kar yağ· 
mııtır. Dağlar kifQilen karla 
6rtiilmiifttlr. Halk kıtlık pal
toları geymiıtir. 

Darülbedavi 
Londra 21 (Redyo) - Alman hilkOmet reisi bay Hıtler 

Roytet ajanıının muhabirine beyanatta bulunarak 10-15 mil-
Tubafiyeye ait bitin ib- JOn Alman gencinin bir işeretine hazır olduğunu ı6ylemıı-

tiJa~annızı hecllyelik ve ı d d k d matbak levazimini dcuzlukla mittir. Bu dz dura gazete erinin e i o uı1uaa mucip 

Dar&lbedayinin Sevimli ve 
kıymetli artistleri bu akpm 

1 veda oyunlarını verecekler
dir. 

iyi ve taze su 

Yeni Nüfus 
Kanunu 

Memleketimizde niltas mu
amelerinin daha aağlam uas
lara dayanması ve herkne 
yeni fofografb bOviyet vere· 
kası verilmesi için bu sene 
de bir nlifuı ıayımı mukar
rerdi. Fakat g6rülen ilham 
lizeriue bu ıayım iti gelecek 
seneye bırakılmııbr. Yeni 
nilfus kanuna da bu aene 
çıkacaktır. 

Alaçatı'ds 
cinayet 

Çeşme kazasının Alaçatı 
nahiyesinde bir cinayet ol
muıtur. Memiı oğullarından 

Ali otlu Ahmet bir alacak 
yüz6nden Ali otlu Mutafa
yı ta baaca lmrtanile &ldür
mliıtür. ----.. ·---

Çin-Jauon 
harbi 

Baıtarafı 1 incide 
kezden talimat almadan ıırf 
vatani bir aık ile yapbİJ 
cevabır.ı vermiıtır. 

Çinin bu aataya rağmen 
hareklhna devam etmeıi 

Japonya ıiyaıt mahafilinde 
btıyik · hir aubi1et dalar· 
maıtar. 

~·-
Bekir kızlar 

grubu 
- Baıtarafı 1 incide 

bul kolayca çotalmıyacak
tır. 

Bu ka lbll telİı edenler 
"klfi derecede zenfin olma· 
dan ve bllytikp bir tlhret 
temin etmeden koca1a var· 
•amaia" yemin etmiılerdir. 

Bu yemınin ae ıcadar da
tulacatını bilmiyoruz. A meri· 
ka gazeteleri, bu kuliibtln 
hayatının çok kııa olacatını 
istiyorlar, çtınktl, bir Holivot 
dilbe• i için atkıız durmak, 
en bllyllk azap ve ıztırap 

imiı. 

Amt rika ıazetelerinin bu 
kanaati; bu "Bekir kızlar 

kulübü" reisi Tatriıya Elli 
de ıu beyanatı il'e taıclik 
etmektedir: 

- T ecrilbelerimiz ı&ster
miıtir ki meslekte muvaffa- 1 
kiy timiz ve ıeref kazanmak, 
dört delikanbnı.a aıkını bir 
anda kazanmaktan daha 
faydalıdır Banan için zeafin 
ve flhret Ahibi olmadan 
evleami1ecetiz .. Amm.. Evet.. 
Bunun bir de kocaman 

amma11 var: Gene tecrlibe
letimiz g&ıtermittir ki, aık 
çok cazib ,,e tatlıdır; Buna 
mtlneriden mukavemet glı 
termit bJr Oolivod kızı yok
tur. 

olmatlar. 
fllaret ve mlıterileainin iti-
madını kazanan Htıkimet Arab heyetlerinin karan 
~eünde Şe .. i Hakikat Londra 21 -- Ayın on yedisinde Kudilıte toplanan Arap 
Ucalak aefllainden alınız. hey'etleri lnpzJevkalide komiıerine verilecek cevabı ka· 

Her aracbfınıs mah ve rarlatbrmıı ve vermitlerdir. Bu cevap Londrada endife ile 
._maka hirçok ç9fltlerbai brtılumıthr. 
W..anu. PuarhkllZ " 
.... ".' •b11apıldıtı •P• Japonya Çin kuvvetlerini 
,.. ..... aldaa,..adu hı.. · k • d k 
~ ee1 ohm· ta vıye e e' e 

ftatlu .. Ş. H. U· t TokJO 21 - BabriJe nuın lmparatorda11 Çindeld Japoa 
...... Waab9a talmJ• kanetlert pdermek mlıaacleal almafbr. f 

Karantina balkının çok iyi 
tanıdıkları ' e sevdikleri buz 
ve bi a aceteıi bay Abdullah 
Hulki muhterem m&ıterile· 
rinclen ı&rdGğtı tevecctlb do· 
layııile dllkklnında her tir· 
ID mlıki at balundormakla 
beraber mlltteril~rloe taze 
ıu içirıqek için ıuları doğru· 
dan clotruya ŞataJdao ıetirt· 
mi1• karar ftrmiftlr. 

Şimdilik bu zafımıza bir 
çare bulduk. Mtıttefik hare
ket etmek, kendisini t&bret 
ve ıerv' ttea evvel aıka kap
tır.mak llzere bulanan kalilp 
arkadatımızı t nvir, ikaz ve 
batta tehdid etmekteyiz. Bel· 
ki bu ıuretle makaaclunızda 
muvaffak olurul.. 

Reiı yıldızın ifadeai, bir 
aciz itiraftan bqka bir teJ• 
benzemi1or. 

11 zabit idama mahk~ 
Kartaıa' 21 (A.A) - Halla malt11•_.a 

ta ıabitinl icl••r melak .. •ift". 


