
e e 
ıçın 

1:) ~bahusus sÖ%ÜlH, 

4 k özüne, vefasına, sc • 
,' •tine ve dostluğuna iti
·~ olunabilir c!ost kaıar -

ııc kadar aüç ise düş 
~0~11 kazanmak ta o kndar 

aydır. 

E ,1 •a11en düşman kazanma 
~ ~' dn manlun eritmenin 
t~ •y~ığ• dost elde eımeı iu 
~ ç liiünü doğurmcsktadır 
lt~ıtıcrdt: olduğu gibi, mil· 
d ~t r ıçin de ıı yni hal ve 
): il pı:k çok geDiŞ mi,
' la m vcuttur. F t:ı titr 
;'11ndaki düşmanlıklar b2 
la 11 ktiçuk b r anlaşma, ıld 
~ fın ğö~\e ec ğı bir l)fü,-

1~1 tııyet saye~indı.! çabı..csk 
, olunabiıır. Çünkü bun
lar beytin e basıl o1 .. r. ıh· 
•f d f "~ duşmanlıld r çok 

,: a bir me f .. at, hır ııl 
~,Qı•aıaz 'ık, bir de i ~o u 
'ih "n' bozan bır mhf i 
- Q Ottaya bir nıfak tobu· 
~ 11 •tnıc.ıı ile meydauc çı-
'' ı_. 

0 •u hunun bal ~ e izul si 
~itadar gUç olmnz. Fe:lu~t 
-~ I ttl\lr, deT1etler arnsındiA 
.' •~ düşma hk uçurum) -

\t daldurlLak pek zordur.bat• 
G Çok defa ımklusızdır.Çüu

lttı 0?larııı r larırıı açau mil· 
~İli ' 1• bUrriy• tine,istı tAlıoe, 
~t 1 ''ref ye namus) ııne, t,: leyden aıiz \ e mtıbaı ek 
ı11d~b toprakl.ırrna darbeler 
k•h"tt:'ğe çalııan hain \e 
lı Pcce hcaıı"üzlerdir. u 
~ t bıç bir uman af folun· 

Ql l ve oh llmı;acc tır. 
dn He bunun ıçrndı lu y ı i 
~ 'Ilı nlsr kaz r mak ıstemi
t "'r • yurdlarrna, l ürriyet 
, ttık allerine, mılli şeref 
't tın ualaııne luymtt \ e· 
Ilı~ lnilıetier le dost geçin· 

'' ' boğaılaşm<tmak, fiÜngü 
~:Rl\ye, pençe p DÇeye gel· ·:ek istemiycnltr oba gö
~ vranmalıdırlar. Şımdılık 

"•dar.,. 

.._ SIRRI SANLI 
............................... , ... •••tM• ••-

1\lmanlar 

-aına~yadaki 
L faaliyetı 

~ll"t)lıdra (A.A) - Ro} ter 
d, •biri Romanya hakkın · 

~'Clrıları bildiriyor : 
'-~ 1nıanlar Balltaul n ilk 
i~ıı~ta kadar müphemiyet 
.._d • bırakmak istedıkle
'- \trı Romanya11 büylk bir 
ti)l •liae koymak maksa 
-...~· hlytk r•yret hrfet-.... ,,,.,, 

a 1 
HAL KIN SESi HAKKIN 

esi 
SESiDiR 

~ 

Sabib, Neırt1at 
AP"iri ve. '8q 

Muharriri 
-Sf RRl SANLI 

f 

idare: ı~inir u;c; 
B. :okağıntkl J 

HE GÜN ÇlltA 1 GAZET 
(H. Seıi) Mattaa
sın da baaılmlfbr 1 

--o--

·lngiliz büyük 
iç.si ile 
~ 

gö üştü 

Lond a (A A) - Ro tt. 
bildiriyor: 

B 1 an v ı.'y .. ti, 
h dt5 ..:i lmn~ ta d 
yor. Ve her t rıı ft 

günün 

sa V şiı g oı:.d buyü bir 
si o ~ fa 1i t ;,. y ıJiycr. 

1 gıJter r İn Tur h ll edekı bli· 
yüı dç.si Tü k H, ric'y 
Vekili ı e ıö ü ıı.üşfü . bii · 
ytik t lçinih iı.tıb ı şudur ki 
Tnrkiyc Bnlk n 9az:yetini 
vahim telakki etıll nı kt dir. 

Sof) acl .ki 1 gili2 elçisi 
Istar bul ıitmiştır. Fakat 
lngiiiz mabfılleticde söylen
dığice- göre elçi bir memu 
ri ·eti milhım!ta ile değil, 

~ncnk bir ç gün istir bat 
içio 1 tanbu a g fmiştir. 

it lya: t zyi~ i Yu o istın 

Üı.t :i de d v... cd:yor. 

---o----
Am -

R • Si r s Hükôm_t Çi 
Aokara ( A.A ) - 10 Tc şri tievvel mili Çm bü tim · 

tinin bnyramı mün s~ betiyl~ Reisicumhur umuda Malıı Çın 

hilldimet reis Liruen arasınd tebrik ve teşekkür tc· gıaf· 
arı tea tı edılıniştir. 

ngiliz amiral
lı dair • cı 

ının 

tebliği 
L. dı V·\.A) - At i a'

h • d i esi bi dı iyor: 
S hil t şkıhıtnmza mc. 

sup bir d vrıyc:: t yyarc:ı1ız 

4 f:l cııdc ı.r. ür tt ~, p b r 
Alru fi oı1uı uo h tı; a doğ
' u ıl rlt rnd te olduğu u gör· 
n üş "e h be. d ı· etmiştı . 
H v. nıu frna o uıasıca r ğ
m l•ir k u azorümüz filo· 
yu t kıp etmiş ve öj'le icn 
SO ,2 'Ol l 16ô fö B a~k

} rı d. dcstrny fere y l -
l2şmai ta iken ~<:İ)eti ıo· 
ren aüşmat g<!mıleri emen 

k çmaja batlamışlardır. Bu 
('5n~da ~emil riruiıe döş· 

ma tayy rclni ıki defa 
hücü~ etmişlerdir. 

ERLiN MU-
11\'I HASAR 
UGR T D 

A 

te r ~... bo
şaltıldı 

Loııdra (A.A) -- 1 tihba
rat daire.,.i in bır t'"bliii de, 
itwıada layik bir wüşabidm 
Lildir iiia g"Öre, losıi i;ı tay
yareleri Almanya üzorine çok 
müe sir budim ar yapmışhır 
ve bilbau Berlin rnlbin.1 
laasara uiramıştır. BerJind 
büyük po t han ı ılhlro bir 
~ 1 mı tamtt•en arap ~\muş
tur. 

li ı:yillr e bir ~ok Alrttao 

kıhatı •~purlara bi ıdirilmiş· 

Türk azetele· 
i ne diyorlar? 

--·,--
YENi SAB~H: 

inglliz Harikası 
Hüaeyıu Cahid Yalçın; 

" l c ıihz har&k ıı 11 b5tlıklı 
yaıısıocta ezciunle diyet ki: 

"B!rıin ve Roma me•ba-
1 rından çıka~ ~uvaffakıyet 

Dberleri işte göz inündeki 
iok·r ka»ul etmeı vak'a ,.e 
hıı ıka.! rfa mukayese edı· 
1 oc- crtada bır luıiliz itan· 
hası Zdl uri el rak caclaoı· 

yor. ln2iHılcı • hllyıaahja, 

lagiıt re. İD Dl lti r~ eboNİae 
emuiyt:t 'e ı aaaa.tı bu:ut 
dfi macl . ı Hil b.ıurJ •aiau 
bu harbin en büyük ıu -d 
leriad~n birioi te kil tl111 k· 
tedi . ., 

T MSVIRI Ef, AR: 

Ha im Olmak ludrıu 
" Hakiw olm k l.:vdreti •• 

başlıklı yaııda ac.r •umıi ~ir 
harp nfe, ioi K un•aktau 
daiaa ı '~ birt•Y ~arsa • •• 
kaı mJuı safere lalki• •I•· 
bilmektir. F ka.t maal sef ltir 
zaferden . enra u k•.lr•H 
göı.tuçbileolcr pek ı..athraıt. 

1 Bilhassa dİldat rltUde i"ti · 
dar •evluine çık ış elaalar s• do b raz s llr bu lut eıt 

vapur•ardan te :r r ve sür- itin ıer k siyasi ·nlıa.la •• 
n"wdrujştır. tle t hliye edilmişlerdir. gerekn askeri sahad ka 

Bir boruba dil~mlln des
troyerlerinin birisinin çok 
yakınına dtiştükU iÖrülmüş
se de havanı• kararması 
do.Bıt 'le faz.}a Ola Umt.t alı 

•••e•••••••~••H • t ........ 0........................... ıaudıkları •uıafferiyet eri : l " . hüsnö idare et••" la•••• 
i y tın • e ğ : i hi~ D~~İ; :l•az. • I le 
ı ı arı • una •H• c te· 

ı -----~--- ı ril .. bilec:ek en bl1lk •ltal 

: S GO Ü S k İli lr lr J kt : ise meşhur Napoly~o"•r. : auım n o aya Çıamaı asa ır 1 [ Devamı ~ünc6i a&yfaiaa I 
ı - -----•0---- ı 

lYigeceklerlnlzi Cumartesinden tedarik edinili ı ,git z Ha• b·y 
ı 1-U·u•İ üfuı .ayunıtnn Y'"Pılacaiı 20 uınc.tq.iı. ı 

m .. ~ ·c b t ri ı 1~40 p.azer JIUI Ü ytu ve 'tentrol m• urluı dau \IC ı Nazır 1 ın ıaır 
""" ı u smi vesııı l rla eoKo 2'a çıtrual ıına mihaad" edil n " ı 

n ma mş ı ı•feli liirua lerft•• ve s .. yım ameliyesiııio idare ve mira- ı seyahatı 
ı ka~eıine •fd ur dilo lf rde . mada lııacr kim eluua olıun ı -•--

Bertin (A.A) -- Al ıuıun 
Rus nıtirıaJebairnın 11orınal 

olduğuı.u, yabPncı basın 
mümcssiHarioiu uir sualine 
cevabeD, hariciye nezareti 
söıcüsil beyan etmiştir. 

ı hiç bir ferdiD sayım bit roma kadar meıkeaıi den dıtarı ı 
ı Çlk111aaı yuakhr. ı 
ı 2.- Küçlill 9oculdaraı sekaia 9ıkmnlanndan Yeli.rri i 
ı rne a'uı tutulacaklardır. ı 
ı 3.- Sıiyımm bittiii top atılmak suretile illa edilecek- ı 

Kahır (A.A) - baıilla 
harbiye ııaı.ıra B. Edaaba 
Mısır seyaadı Inıaia Mıaır 
teşrH i mesaisini• teyicliae 
ve memlekette •iplae4e 

---o--
iT L A 
ORDU U 

t tir. Her laangi bir yanlışlığa mabai kalmamak üıere öile ı 
: saa anı ve ra111azr.n mioasebetil iftar Yaktia1 bilclircn ı edilen sükun ve itimat ~i•
ı tcpl•r yuu ılnü ablmıyae ktır. ı sioi• talniyesine hidi• el· 
t 4.- S. yım fÜDft fı ID "e dftkkial r kap lı Du\uoaea· ı 
! iı::ıd D 8 fioe mabıus ekmek •e. tıda a&ddeJerİaİD d \ı ı 
ı evvel tedarik edılmeıi lizımdır. ı 

--o ı S.- MBst•cel e ı:arurt " ull•r i~in Bclediy •ıntaka ı 
Siper kazıyor ı merk.eıleriade kafi tabip ve aeıer 1.uıuaduruıacak ve ı 

K b. (A A) S . ı r;<Sbetçi ena•eler o çık tutulacaktır. Bu lausuılarda t e:le- ı 
. a ue k · ;;- eydıba· ı fonla •eya laer aemtte dolaşacak ubıta mcmurle.11 vaaıta- ı 

Grauı mı~t .. da ın a. mareıal ı sile bclediy• mıntakaların muracallt ed bilirler. : 
ra~yabı ar usu sıper lnı- . 

_ ki v ld ı 6.- Keyfıyet aayıa haıkımızca mGltm olmak illere ı 
.,..a a meıgu ur. . • 

loıilis ve ltalyan orduları t ılln oloour. VALi i 
~lrbirlerloi uzaktan • kotal- i P. TUKSAL ı 
•akta4ırlar. .. ................................. ,. ........ . .... .. 

nlUf\Ur. 

iyi m l6m t alan ••~
lerd veril n naalt•ata ıl· 
re · Masır parJlmcateaua .. 

14 teşriosa•ıde yapıla .. k 

olan içtımaı siyaset • .lamla• 

11a11. ltalyaalatrn Mııır t••· 
raklar•na ntıfuıundaaheri 
tabadd6s eden vasiyeti ılz· 

de ıeçirmek için ilk fıra 
b vereeektir, . 



l l l ~ (H•Hun .... 1 

.-A-YAITA İ
1

-Ul-AF.aH~
11

.-.li•_H_l __ A_v_E_ 
aıuıı sıauaı 1 Gü. lsü nü 

oıuuor -Haikln-- f _ 
. -

DOngada leler 
1 ... -·... ti. 

r.l11tta,berkes Mu1a~ 
ık ~~~!~~ı~.~E:~!~~ıı 

• 

dolma Bu ne saf ~ 
Jık, ne k 
tahlık?I 

En iyi 
kalem nasıl 

olur? 
~---·-93----~ 

vıyorum _.,._ 
Dolma kalemlerin uçlerı

lltn iyiliği kiğıdı çiımeme
sile aolaşıhr. Kağıda sürü· 
aiirken ses çıkaran kalem 
kiğıdı çtııyor demektir. 
l..oodrada bir fabrika çıkar
dığı kalem1erio uçlaranı ka
iıda sürmek suretile mua· 
yani etmekte •e kiğıdı çiı
mo derecesini ıeıle tesba 
etmektedir. Kağ'ıd ruH.rofon 

Evvelce, 3Jle 
Ankara rsdyoıu01111 

ta başladıtı ıa••' 
ıokaiıadaki radY 
parazit fnhn••1 

Muvaffakiye
tin 10 formülü 

(BU enteresan yazıyı 
del8rll uetad ve mUte-
19kklr Bay lbrahlm 
Allettln Gövea'nın .fe
JIZll kelemlne medyu
IMIZ.) 

Bfl.nJeler ıçın 11erilen 
ı1•fların, ıalrı•lara g6re 
Jefiıtifi ~6i, mane•i for
Mllerin de herlre•İn mi
••cına pr• tat6ik edil
,....; icap eller. Biı lıı•mı 
IHqli erijinal fiil tam A
aaeriltalı prltnen burada-.. 
Ai tetlHrler, netice itibari
le lıeıuliaine hdlıiıniyet 

t ... rirtle, i •ayılabilir iri, 
leerlıe• için ihr•t• •• idi· 
l•tlqe ldyılt.tır. 

.J. 
S (aci formill - Haftada 

hlı •aç rln ba•ı doıUara 
laa1a:ıaa itmiaamı ve uik
bialiji ılsteucek tekil ye 
me•&ada klçlik mektuplar 
,aamak. Fakat bu mektup
larda hakikati deiiştiraıeye 
1apmacık ihtiyaraoa, batti 
•lbaliiaya bile lüzum ve 
ce•a& yoktur. 

Ç6ak~ milmareteden ı•· 
ye, biç olmaua baftada bir 
kaç defa kendimizi muvaf
faki1etıi& ve ici~ 16rmek
te• aıyr1lmakbr. 

6 ıoca foı•iil - Yeni ta
ad.11111 birile koouturkea 
•U aadece keodiadea bala
.et•eeİ•İ ıisiale alilu.dar 
el•amuıaı temin e<lecek 
tekilde hareket etmek, me
aeli oaa incitmiyerelc ve 
mlaaaebetaiıhie v..rmıya

rak içiai dökmesin~ ve sile 
el•bilecek noktaları açrua k. 

Amerikalı mütefekkire 
ıire bu idma11, ıiıio bir 
•lddet kt>ndiniıi unutma 
aı&a ve 'baş .. aluıaıo hayat
lude ye actlerile aıa u. d<ır 
olmanıza ve netic.dc fe 
rablaamanıza biımt:t ede· 
etldır. 

______ ..,_ ___ _ 
-Memleket Hayatı-
- 2 - -- Çılc dışarı, 

Nine Gülsüm i~t ı yllr VeJi çıkar çıkmaz tabsil· 
dar odanın içinde dalaştı : mu? 

·Yan gözle Gtılsüwe bak
tı .. Başını çevirmİf; uzak
larda bir yera seyrediyor 
gibi idi. 

Ooa kiw claoı!fır? .. 
* .. . 

Kim o?. 
Karanlık gecedcm ubtarın 

avlusunda uzun boylu bir 
erkek duruyordu. 

Kim o? 
- Benim Gülaüml 
- Neye ıeldio? Babam 

ıirilrsel 
· - Glilsüm tahsildara va
racan uu? .. 

- Babamla, aııam zen
ıiodir, diyorlaı; hem latan· 
bullu imişi.. Mııır nktanda 
bQıbiHOa lıtanbula gidecek, 
beni de ıötürcc kmiş!. 

-- Hani sen bana vaıa· 
caktan? 

- Varac~ktım amma, ya· 
rıa aıkımı bilen aaıyorJaı! 

* * .. 
Veli biıf y söylemedi av-

luda o çıktı. Ne gittiği yeri 
biliyor. ne de ne yapııcağını 
kestiriyordu!., Gülsüm ya· 
vakluıu idi. Ne vakit i:Ör· 
se: 

· - K ı seni ben alacaw f 
Dert GOlıiaıüa lurmııı 

yanakları bir kat d•ba kı 

zarırdı . Şimdi kaaabadaki 
tabıildaran onu ill~meai iti 
bozmutdu. GtHıüm tahsilda 
ra riderae velinin bati ne 
oiurda. Kly kıalannı birer 
birer g6zihıdeo ıı~çarayor, 
d6tüoüyo:-, hiçbirile evlen· 
miye karar vcremiyoıdu: 

-- Ben Gülsümü al..caml 

- Ayağa çsır1klı köylü 
benimle a~ık atmaya kalk
auşl. 

* -\' . 
Belediye dairesinde evlen· 

me memu, u Gülıüme ıor
du: 

· • Sen tahsildar Necati 
Beye gönlünln raıasile va· 
rıyor muıun?., 

Kapının yanından dik bir 
ses duyuldu: 

-- Aab!. 
Bütüo gö&l~r o tarafa 

çevrildi. Biı k6y dellkaıı lası 
ayakta duruyordu : 

•• Aahl 
-- Kızım sana ıorryoı ur, 

ıönliloü o rııasiıu Nec.ti 
Beye varıyor musuu? 

· - V uwıyorumt. 
Vt:li boynunu büktü. Ve

lioin belı büküldü : 
· - Param pulum yok, ls

tanbul cedir bifweuJ! Amma 
Gulsümil ıe iyo. um! 

Bu •Öze kimse kulak aı· 
m ... dı ve V di, bir gölııe 
gibi silinip kayboldu. Oau 
bir daha hıç gö11nedıler. 

-SON-
•MIBE•Dı'lllllllli• Uiire , 

Mendiller niçin 
bu şekildedir? 

Fraosa kr11h~ oa altıncı 
Lüoi ıamaoıoa ge!inciye ka 1 
dar wiıstatil daire ıibi ıe· 
luilerde de mendiller yapı
lırdı. On altıncı Lüinin ka · 
nıı Mari Antuaaet murabba 
ıekalde olan rnendı!k rl tt r
cib ~derdi. ve he rkesin de 
böyle meudil kullanmilıSIDI 

• *,. anu etmişti. Kocuı on al 

tertibatını haiz bir i!tt fiıe · 
rinc konulmektadı. Alete 
merbut bir hoparlör, kale
min kiiıda ıilrüldüğü z; 
man çıkardığı sesi dinliyen 
mDtebassıı senin evvelce ta· 
yin edil n iyi kale ın sesin

den faıla olduğunu söylerıe 
o kalem piyaaaya çıkarıl· 
maz. 

-lli!l:liiil- -

Dikende yat
mak mı, rahat 
kuş tüyün

de mi? 
Dikenler üıerin de yı2tı p 

rahat uyuyan bir Hindlinin 
kalbinı dınkm:..k 1.urt:tı)e 
rahat ctm .... derecesini tes-

it etmişlerdiı. Ayni Hind· 
!iyi, U} kuda hiç sarsmadan 
1 alduıp kuı tüyü bir şiltf-· 
ye yatırdıktan sonra tekrar 
2yoi tecrübeyi yapmışlar, 
elde dtıkltri netice bir kuı 
tilyü yat .. kta yatan kimıe
oin l Uf tüyll yahktar: lıal
dırıp dilunler lberinde uyu
tuiduiu ıeman alın .. b neti 

bu yilıdeu radyod•' 
deden mabruın k 

Garibi şu ~i bl ,1 

ıarkılar nt-şredilir~ 
de tam ajaD.t la• 
rilirkE: a olurdu. 
vardaki her barıiİ 
easet. enin elektrık 
r ından, motör gii 1 

ve hiçbir fena .,,,. 
bi olmadan y•P' 

duğu ıebabile eff 
kine bir ikaıd• 
tuk. Hatli bir dl 

rürühü kesihaif• "" 
berlerini rahat r• 

yebilı.oişhk. 

Dün ayni bal 
ı üre başladı. G O: 
dan ıonrn taııı • 

1 
ler i D\'. şr edilirkell 

h, ayni gültü 11 
Ye bu mühim ı•111 

Jer sok&ğı balkı•• 
metli nt:şriya tı el•' 
mab um tmiştıt• 

bal şikiyetı vı Ol 

sızliği mucip oldl1 

say;mıials, katti 

iskandal olar•lı 
edilme.lit dir. 

Alaka dar larıll 

hımm ı tini bc!kJİ 

cenin eyni ohıtudur. 
~ ................ aııi....... -----------~~ 

Dr. Fahri Işık &;~::;6. Dib! 
ızrnir Memleket Hastancıi IZMIR ASl .. CRı~ 

Rontkcn Müteha1Sısı KULAK, BUR l' 
Rontken ve Elektrik ledavi&i Hf S TALIKl Aiti .,; 

yapılır. ikinci Beyler Sokak ~·:.~~ı::ı~ıeh:: ı""' 
---~29.._N ... o_._T_E_L __ ı:._F_O~N:...:;2:.54=2:.....:._,:•o:;nra kabul •• 

Tabıildarıo bllllümet ko- hocı LOiye ısrar ederek, 
naiıod4ki odatıua bir k6y· bir kanunla murabba mendil JLAN 
lü girmi: kullaomıya berke.sı mecbur • 

-- Na istiyorsuu? etmiıti 1 Vilayet da;& mi encümeJll 
- Şey Beyim, bani ben O z maudanl::eri LUtun ô Ad l deıniş • agide yolunun 6-J-500 Üı.Jcü ki 0 

Alacaköydea gdıyom! oünyada kauuola yopılmıı ynp ine k olan kii gir kenar ayalıclı ahşap k3P 
· - Mubtar bir baber mi f ransız ruodasıııa a;ynıuı il t · ... 7 d t a ıaın rnıa h ~ 14 lır~ 18 kuruş keşif b 

ı60Cle1dı'f oldu. Vi! meodıi er n u :lbba 13·10 940 tarihiod~c itibarca 15 oöo r»iidJctl• 
- - Muhtarı görmedim, ha k' J ld • şe ııae yapı 1• wey~ e rnlduğundan iı tıkliLdn 2490 sayılı Y' 

ni ıey beyim; ruubtcır de •mıı:'l' 11!llıılliilflllilNll - ~ 
dio de sen ruubtarın luıına R 17 rin tevfika n baırrlıy.s ca 1durı lcıni atlara ~ birli 

8m8Z8ll .,. • teşrin 940 Pazarteıi görü uat ilde vılAyet 4' 
almaktan vaz geçsen .. 

•. Bu da ot! CUMARTESi meni.ı b şvurm.:tlan. 
-- Hani bediın iyiİık ede • lnuak 9ün0tle lkindiAktamYataa l':Jt~~O:!L9':*~~~ ...,. 

ıin; benim çocuklukta:ı beri S.D. S.D. S.D. s.o. S.D. s D. t ELH .... AA s·ıNril 
,,46 6.22 12.09 15 17 17 .!H 19.07 ı Pi Dil 

yavuldumdur o! llllillllAI ıııııır. mruıı · u !!lllUHllli - - :.. 
-----'"'--------------~ ı Bugün matlnelerdan itlb•'.,.... ..... ~ .............. IZM JR .. •••••••• .... •••••• .. ı Suncoia en glıel Frauııa FilP>İ 

i ERKK~K Kültür Lisesi ~·:,~~; J ıi Ö Ü CE 'V E 
Baı Rollerde: 

ı O.ıta okul ye Lise .'ıuıfları vardır. Cidd ı bir tabıil ... e : ı Corin ne Lucbaaıe . J. P. A•moat 
l terbıye yuvaııdır. lngılızce; Fransızca, Almanca deıslerineı ı Fo11: Jaroald'da: En aon haberler 

7 inci formül-Tam H ıile 

altucu:a11 akıidir, Arıısıra 

ltir arkadaıı, bir do ta fİ· 
l&iyet et edon. mübalağ.ıya 
41tmeden Ye 6yüaın ... den on 
ea bet d•k;ka yalnız 1c di · 
ai&doa balısotmek •e , ı lcı
raaıaı açmadaa içioı:z.' dök
•ek eter karşıoızö kil ri 
allludar edip c.ml r'\nı sık· 
•aclaa 1111 dinledikle. ıoe 
ıalait olaraaaıı bir müddet 
keadiaiadea bahıetaıek ve 
••tteriahı:e ortak bulmak ha · 
,.ta itimadınızı arbrı&_cal(hr. 

1 iaei formtU - ffer ı•
- Devamı vaı-

1 ehemmiyet Yerilmiştir. Lcy ı i 210 Dibar 75 liradsr. Üç ı • S 1 h 
ı takaitte alanır. Memur çocuklarından yüzde 10, ıebit \:O• ... ı• eans ar: er ~tın 2-3,30-5,30-7 
l ~ rn:dan yüıde 40 tenzilit yapılır.. i Cumart .. ı ve Pasar 11,30da ı-tl•' ....................................................... , .. , ... ,,,,,~ .. ~ ..... 



r Gu , is • 
' ıraz 
ijo. 

l\'utta bır 2. anrn olar 

·~~ ilt ~ra ın<la boş:aııw=ı 
~ 1atı günü ı e...n mhhiın 

t e . 
t~~ aı, g·a2etclerin de en 

lı ve eğl nceli bir mev · 
oı ..... Q "1Uştu. 

•ırad, okulun n şu 
\ bu~u çok pnrla~ ve 
b·ı~b:iık bir suı ette ızah 
1 ". Qır • 
>ıldu: O genç ve 

1
•
1kh artist ile ne zaman 

bıı!Yorıuo? 
.~'''. bir yıldız - Öuü· 
ıı. ~kı kinunusnni ayıuda. 
llltı11 • 
d cı }'ıldız - Aman fU 
C·~lıa çabuk y;:ı p, 
11.

1
ier yıldız - Neden? 

Oıt' • 
b,tlcı yıldız - Çüokü 
i ta benimle de evlen· 
t e 8Öı verruiştir. H iç ol· 
~ birkaç ay birlilste ya· 

Q itt vakit bulur uo! ? fıkraya ne buyurursu-

Qİtilll b 
ur.a söyleyeceğı~ 

tudur: 

~r GOi, ister Ağla 
~giter de 
~hı:rlı ay
"a ı bıra-
L kı dı 
b-11dra c alman ıbtiyat 
t 'tleri arasında hayva
Hbllbçt:sınıo de t hlıyesi 
'Yetı vardır Bu ınüua-

l. ttı . "tu t, ba> vanat L; bç sıui ı 
~ 11._ıebırli yıl ıı ur, %\!hır i 
h Oruaı\:e• ı oldur iılw Ü~, 

~.ı •Yv nat bahçe ı t ri
"~ · ı lı 1 dtf olarak, zc.-
tlı:ı in mevcuau kelwr.-
ij • 

): llrad , binlerce lngiliz 

't '" h ı;fonderıne mura· 
t111 tıderek kedi ve köpck-
t1:~ll de ıfn <.i:Jmeaır:ıi 
''~ ış erse de, ataka<!ar 

l ' 111 ıar böyle bir barek.e
lıı .. 

bı;ı1 buın olmadığrnı, ziı a bu 
~it t 'Yvunlsrıu herhangi 
ti1/hhke karşısında kendl-:;ı 
~la~ kurtardıklaunıo aabitlJ 

t"nu bildirmişlerdir. 

~ -
ı:-~I • fi t ,Ilı, ~eşıt , bygun ya , 
~~· kntıkısız ve i) i aıal.: 
ı herişte saygı, doğruluk 

11 
l J dden :3882 30-1 

6! v J •• 

Yı ~- f t 

AN AR ~ 

HUSUSİ 

(llelnn 8tte.Q 

el 

··----
~Y SU u 

AWI P~ oG 
8.00 Pı oğr m ve meınl ket saat ayan 

• 

8.03 Konuşma (lstatıstik t.ımum mü<l ÜJ ü Bsy C tal Ay
bar tarandan sayımın başl.!d ığıoı bil·ııreıı hitabe) 

8.15 Pıj.ıns hah. rler i. 

8 30 Müzik : Riyaseticumhur Bandosu (Ştf: lb.an Kün
çer) Marşlar. 

9.15 Ev kı.1d11H saatı-Yeı:nek list~si. 
9 25 Müzık : Httfıf ve ı eşı Ji paı çalar (Pl) 

10 00 Ç cu~!sra ~arır:göz. 
10 45 'Vluıh : Mü İf Nurettin ko. seri. 

11.45 T(.c s 1: Gülünç kıbarlar (Moliere) Dt!vlet ~onser· 
v:ııtunrı Tıy;.trn ıntktebi tar iında:n, 

Rejisör : Kerl Elbert 
12.30 Merıılekd Setcıt ayarı ve Ajırn.-, haberleri. 

12 45 Müzik : Radyo saion orkt'shası (Violonİsl N..,c\p 
Aş~<ı o idiiı esir de) 

1 jo.se Fıcınko : Paso Doble 
2 Fri.tz Rtckteov.:ld Viya:ıı.a Val~i 
3 Aubeı t : G~çit o.ıarşı 

4 Ganglberıeı : ~olka. 
13.15 Müz.ik: Halk türküleri ve oyua aav1ıluı 

1 .3U Müzik : Büyük faıul heyeti 
14.00 Temsı': izdivaç klü~ü 
Redyo t· m!lil h~y. ti turdın dan 

14.45 Mü:u : Y~tm te:rihterı s~sli hatıralar 

O rb oyunl, dUğUn vf; p ... hlıvoın hr.ıvalımnrlun örnekler. 
(Zurnacı Emin v arkndaşlrumm itliraki!e) 

15 05 Mür.ıb : R ay' caz ork~struı (lbrahiın Özgür idıı-
1ı!1 tt) 

15.30 Mib.ik : Gt>çit kon!ed (Bütün <>l: 11yucu1unı iştira

k il ) 
1'.15 Müıils: : Düğün tUt ktiieri 

Rad> o lAadın ot uy .. cul~ı ı h y t. t ' f ndan 
16 30 Eld~ edil n s yım ndict:!~r ia:n il.'.:.11 
16.45 Müzilt : Marşlar (P .) 
17 00 Sast 20.00 de tekrat neşriyata başlamak iiıere ka· 

p nış. 

20 00 Pı·oğram, werolekd ~ aat ayıırı 'Ve Ajanı haherl~ri 

?.0.15 M uıı k : P.ü) ült fa51 l heyt: ti 
21 60 Eıdc e.~iieu seylm ~ t i ce)eriı,in ilaaı. 

21.10 Müıik: Türk ruiiz.ık birliği ı oruısu ( Ahnıd Adnan 
id re!t:nde) 

1 Arkı.de Ku2'u 
2 O La -sus 
3 N~cip Kiiz.ıo AkH·S : 
4 M<"su Cemil 

Kocam sekaktan rdince 
Doğ!ar 

E11lc1 imin öni\ 
5 Has, n Frrit Alear 
6 Ulvi Cemal E· kh 
7 tt "' ,. 

8 C ... n.ıal R~şid 
9 Ahmed Adnan 

10 " ,, 

1 ta:ıbulun hu tarafı 

A ğ'h.ma yar 
Girltri~ heud.e bentl~ 
Çlyıı· ince bi,c-nem 

: S•llf'. tür~ üsli 
: Al, lroyuo 

11 " .. 
21.40 Tcm~il : ... 

: Kam deniz 

Madcn:ı c .. Bu~te·rfly. 

Devlet koııe ervatuvuı opera Jtlbt-si tara
fındırn. 

R~j i aör : Kr-rl Ebut. 
O rkestra : R :y, aeticumhur füarm .... nik or

. e trası. 

Şef : Dr, E Pr.utorh•s. 

22.30 M~mlcket uat ayarı ve Ajans haberleri 
22.50 Yauınki proğram ve kapanı~. 

Mi p a Ç'O Bi 

Bır nr&dü oturduğuaıtız bı • 
saatı g'-çtiği h de bu kl7. 
s an bal.tt ğım gi i dik at. 
bRkmaaııştım. Y wnş, yav 
o ?ı u seyretmekten :ıev .. ! 
ğa başladım. 

(4) 

Ayşe teyzenin suallerin~ 

cevap verirı:ı;en, gözum gayri 
ihtiyari ona çevriliyor, benim 
o na bak n.ık ıstedığiaı ib 1 

onun d~ oana b.ıknıa" ı i t'·) 
yordu·aı · ı 

Ne yazık ki, onun par ak J 

gözlerlDİil ış ı ğ'loı aucak bir 
ıımşek çakışı zamanı ke dar 
gözlerim~ . dolduğunu f ~ k 
edıyordum. 

Onu mütemadi ken ~li.aı i! 

b.1ktırrnak için bir çok şey 
ler düşüaduın Nihayet cıklı-
1::1a b em onu a, he~n annesi· 
ni~ boşuna g-idecek bir h ka
ye g~Jdi. S .1. itna gctiı erek 
au!attrnı ve böyle.il-de fuarın 
s,.n soçlı p~risini sa utl.ına 

doya doya Se )·rt:tt im. 

Fuarın kapt3u1 h bir arkad -
ı ı wl1ı1 konu,uyordum. Arka
daşu . .,, bir l·şam evveJ Ad.ı 
guınosuilda, yanımdaki Ayşt 
t .. y~enin k zını soruyor v ~ 
on 1n gilzelliğind ~ b!lhsedi
yord 11. 

Ki tkdn o ıü lıe nkş1m 
olduğu gibi k iabalıktı. Bu 
kı.la halık erasmdn beş &şirı a 
s' ınn gözüıu ılişt . 

Bunla.; bid pı;ıstırınacl 

Abınet, diğerı ın .. uifatura\.'.ı 

s~tamon, Karodemıli Mu· 
t fe, lzınir i Hilsan \le Fılı
beli Hüseyin idı. 8 şi de 
birbiriyle t oı~mışlar, kendi
lerine oyguıı bir muhabbetle 

· kişelerden birinin @nünde 
durdulıu. 

Karadeı:ai:ıli Mustdfa: 
- Ha pafJ pakuu UtAk

lar, dedi. Piletleıun parala
ruou pirumh: toplaııuo da 
hopumuıuo pile llauDu al· 
sun. 

Salam on: 
- Y ooo!ıc, cl~di Her yes 

yendisi alıio, dalaa yüıel. 
Razı eJdalar ve birer birer 

19 ladt ... 
+ ı • LC™lSC! 

b etl" ini a.lmağa b şlacl,lar. 
E arkada Salamon kalmışh. 
Dıgerleri o u b-kliyorlardı. 

Sslaroon biletiei aldıkta• 
so ra kişe öniınde bil!'<t! dü
;;rül!dü ve biktçiye: 

- Bayin, adi. Biziu Re· 
bekanin bir yuEu kordur. 

O.ıu yetirdiğim vakat Def 
guruş m i vereeem? 

Haıo.n dayanamayıp ba· 
gırdı: 

- UJ.a:ı hay istifi hozuk 
hay ! Bir patakoz da bu ka
dar besap edllit mi bet Yü
rüsene .. 

Içerde Sal•moaa ayrıca 
çıkıştı : 

- Olu:-şey değilsia Sala 
ncu. Yuruu. tacı dükkiaıa · 
caı yuın•Jrt~ nı1 ahyoraua? 

- ı-•er feyi beyle hiıap 

yett 1e"' lüzumdur. Bir yuıl.ı 
iı.ıan daha az yı.ırW'. 

Hüs "yİn gtttikçe kalabalığı 
artan g..ıziooya bakarak: 

- T e bece, bağa ba km 
dayko cır, dedı. t afam d.ıt 
şur.ıcı 1da vaıdt lüketehm .. 

- Ç;)k pare yider ıni? 
- Eptend~ galçin ağizlık 

ettin be dayko ! 
Gazİll\>)1 - girip bir masanıu 

etrafıilı çevirdiicr. Az soara 
g r on gelip aordu: 

- Baylar ne emrcderlc::r"? 
Birbirinin yüıüııe bakıyor· 

lardı .. Hasan g •rsoıadaıı !iste 
ist~di, diğerlerinin ıeslec i 
çı kaııyord ıı. Liste okunurl e o 
başlar Hasana çevı ' ldi: 

- Rakı, bira, Hkör, Yiıki, 
,ampauy~. 

• - Haan, raia pak HiıiHD, 
bu fııkı tetuiun ue•ar? 

- Viski içkidir. 

- Abe dayke kilver ıu 
kiyada da biz ltiltliji111isi i~• 
ti•. 

-- Şaıal suyu hepıioclea 
iyi diyil mi ? 

- Sala•un itiD u._.•• 
ı•tıyo.. Sa iı•• ıie •• apıl
yaeao? 

(De•aaı waı) 

UQiM &ttaıa J!W $ A 1'W, · . ""' 

1 
Matineler: 3 - 5 • 7 - 9,15 

Cuwnttesi P .. _u 1 de. iliıve sea"S. -----
Ôiı.ue:: M fhaı e · Ş "a t, Hnnıaset lestanlaril• 

Türkun Ş nlı Azi:ı Şehitleri-

DET) 
Ô · deı T ~lefot1 8491 



SAHIFI 4 (Halkın ... ie*I) 

-----
fHai.kd~kto;ı..-~·~riiHıRHABERtEei ~·aA M FABRiKA~! ~ ZAeiiAHi• 
lnun öğütkvi:14& ı:ı.._ ... ~"'·='"' _ _,,J LA iMiZ . A j' a.~ ~l 
-- ---0--- ~·- Kızılay -----.. ---- Cemile ı e 

G
•• ıı• w • ı Ankara - Nazii ,idec; dinen Sümerbank umum müdürü 
uze ıgı ve ' Haftası B. Bürbao liboi beyanatta bulunarak demittir ki: kiyeye ta 

kuvveti teınin --O- • -Şimdiy~ k•.dıtr• fobrikaJaramlZ leDede \>Dbtf milyon metre ·ı 
Bu ayın 25 nci cuma gll- basıca yapmokta ıdt>er. Bundon ıoora yirmi milyon m, tre ettt e 

eden gıdal~· r .. C h d • yapılacaktır. k. aıad• u nu uı:n uriy \;,t m~y .... ıu~a Meurlı b.&,. e•·te 
kızılay haftası müııaaebetHe .... ----- 1 araba ile gıtcD ıı. 
kııııaya mensup ger.çlik teş- Maıııc~ter Gu- Romanvadiı . aaı karısı 2s !'t --O·--

Cenç ue gü.:z.el ltalmak is· 
tiyen bayanlar, yazın seb
~elerle oe meyvelere fa~la 
iltif ıı t etmelidirler. Billıa•-
•cı sıcaklar baılayınca az 
•e •ılı yemek gllzelliği ko

ruyan baf lıca tedbir -
lerclen biridir 
--oı--

Gıdalarınızı Seçmek Su
retile Taravet Ve Letafe
tiniıi Arttırmak Kabildir. 
Ey Güzeller, Yalnız Ayaa· 
ya Değil, Biraz Da Mi

denize Bakın ız ! 

-3-
Bunlara mukabil, incir ay · 

va, erik, muşmula, hurm~, 

badem, far d tl \ e c< v iz gibi 
me.yveler daha giiç hazme 
dlldikleri için biraz ibtiyata 

tabi tutulmahdırlar. Unutma
malıdır ki, buniarm bir kıs
mında yine kuvvetli vitamin 
vardır. Ancak güaelier on
ları yerken heru miktarıoı 

dütüaecekler, hem ıı.ıide!eri
nin bilsbütiio boş olmamını
oı nazarı dikkate alacak
lardır. 

GOzdliği idame ve temin 
etmek üıcre arada müra
caat edilecek sebıe rejimini 
hnırlamal< h ayo bir iştir. 
Bet yağda v.c .!t pa: çalnrile 
bitlikte pişirilen bizim lcui • 
aik aebıe yemekleri bu mak
sadı temitı etmez. S:bzele
ria bir kısmı t amamile çiy 
olacak, bir lusmı da yalnız 
hatlanmıt bulunacaktır. "Seb 
ae bahçeleri hmıir. o\mıyao 
yerler, bele lstaobul boahn
lar1oın tifo tarlası haline 
d6odüğü n·,evaiınlt:rde çiy 
Hbze yemekte!~ iclioa p et
mek laum geldiğini ıbtctrn 
hacet bi!t yok. 

H8şİa r. mış sebzdcı i ~ l re· 
yağile, çi y olanların ela ba
lis zeytinyağile yennıe·i hem 
iştibı, l..em de faydayı art-

tıran bir çaredir. Elo. a ve 
armut gibi ıneyvc)erir. bir 
kısmrnl kabu!darile, h«tta 
orhl.ırrnJaki koçc.11la il~ 
yt."omui daha fa;dalı olu
yor. Çüokü mey·ıanın \ita· 
mini kabuklarmda ve o ta· 
daki koçaodadır. N<' çare 
ki, tık bayan lar hde k ıla
bahk bir sofrada c:lm oıyı, 
armudu kahulilarile ve ko 
çanlarile yemeyi inceliğe ve 
etikete muhalif bulacak lar-

dtr. 

Eskiden hemen bt r ye · 
mekte çorba bulundurmak 
idet o1duğu balde soo za
manlarda ço,..bayı fazla bu
lan ailelu çoğaldı. 

Halk Doktor• 
-Devam ı;.dccek-

kilatı tari.lfından büyük bir d' 1 
41 

mile ve Hü~eyı~ 
resmi g eçit yapıl ~ caktır. Tö - ar yaıı gaze· ı ne adar Al- şında Şe\·kiyeoıO 
rene t~hrimiz ilko~ ul!arı ta- d• 1, • 1 na atlayaıak t••, 
iebe ve öğ'rctmenleri iştirak esı } yo~,. j'.[J: man askeri ar kaçtı 1<.lıırındaO 1 
edeceklerdir. . . ---o--- o-- hr. 
o guu biri kız, diğc::ri er- ru·· R miiJLL Bükreş (A.A)-Rom.,nya z b. t 

kek lisesindeu iki ge -u ç ta- .lll • daki Alman kltaatanın bir ~yne J 
ıebc nutuk söyleycceldcrdir. f'fl MUAZZA.M çok stratejik noktalarda ve ettile --o-- bılbassa petröl mıohkasın- tl t• 

BiR Kuv.. da kalabalık bir balde bu· lkiçeşınelik 
80.,,,.sa v-·-TTI sı'ode ı ·orabiıP ""5g a ,~- lunduğu sabit oJroalda be- ~ 

Haberlerı4' raber mç;vcutlurının 15 bini Mustafa kı:: ri 
bulduğıı tahmin edılaıd~ te- Zeynep ve na. 1 

Borsada 9 22,50 iiuıuş · 
ar.ısıoda 964 çuval üzüm, 
7 - 17 kuruş 2rasınd:ıı 511 
çuval incir, 5,50 • 3,625 ku 
ruş arnsınd:ı 1370 çuval orp.J. 
18 - 20,50 kuı u~ arasınd.ı 
sisam, 62 - 65,5 kuruş ar.:l 

sında7Sb. p.;..n.uk scıtduuhr . 

---o---
Elbise çalm ş 

Alsancıak Ataturn: c;;ddc 
sinde Fuad oğlu. Turgut, 
Ha il <>ğlu 15 yafın<ia fau.ıa
ilin ev kapısının açık bulun 
duğu su aria içeri girerek 
bir kat elbiseınni çalıp ka
çarken yaluı.lauurnştn. 

--o---
"iktisadi uorouoı" 

Du çok f,,ydah ıne..:muanm I 
1 

2l;nci aayısı <la pek ıcogi :.ı l 
müu'1erecıatla intişar c:hıÜş· 
tir. Okuyucuianmı&a tavsi1e 
ederiz. 

Türk Gazete - 1 

ri ·ne diyor a!? 

---o--
Loudra (A.A) - Ş rktaki 

vazi ıet iıakkında b.r bai· 
makale n~şredeo Ma et uter 
Gnaraiyan gazete~i diyor 
ki : 

ltaly~, Frans .ı.ya karşı har
hı kaz.anmak için Almuıya
nın / atdı ı na i stim'ıl t.:tıniş 

ti. 
Bunda bakia Çlkmıştır. 

IraJya ; İogiltertıyt: kartı bar
bı kazanmak içio de A~mau
.> anın y . dıın.nrı iatinat et
ılH;plir. Bunda hrata etmiş· 

tu. 
Afın anyanın şirudi<leo bo

ğada ı tehdicii tı..:.s.av rnr ~t
ği ınanurnı mutlak o!aralı 
çtkarnısm~lıdır. Çünkü Al
rn a~iar b ö.ırl~ bir huekete 
giri~medcn evvei bi' çok 
un~urlaı ı, bu arad .... Türkiye 
ile Sovyı;: tieria vaı.iyetioi 

göı. ôıı ünd.a tutruağu me c
bur du, Jar. 

Romanyttya vaı:;yd edıl· 

mesi, memleketleri biribiri 
ardandan is ti~u.1ar ederek 
yok etm~k ve kal"'n milbt-
1\!rc bundan kıJrtulabilt:c Pk-

leri iimidina bırakma!-. Al-

TAN: 

wau µ~inlarıorn kar cak t e ·ıs· 

' i.:k bir vasfıdır. 

Alm~nların Bulgaris
tandaki Faaliuetıeri 

-o-

Zek~r!ya Sı!ıt · ; ",dman 
larıo Bulgarİ5landaki fa.,lı
ydleıi,, G~stepo Bulgar kr.-1 
v.:. hükumet a leyhine tahn
kat ile meşğiiidur. T,pl.;ı 
Rom~uyada olduğu gihi Bul
ganshnda da kral ve ku
biııeyi devirerek ycriue ta
mamen Nıızilerder. mürdd:· p 
bir hükumet getirmek fık
riude oldukları anlaşılrr.nk

tadir. 
Yalan~ Bulg.ıristanda balk, 

Alman tehlikesini duymağa 
başlarnı.ştlr. H:llk ar srnda 
Nazi taraftan kimse yok gıbi 
dir. Bulgaristamn bcut rica li 
.~iman tazyik ve telkinine 
tabi olsalar bile , Bulgar h al
krnın bir .. u~lman işgalini la
kaydiyle karşılıyacağı şüp

b~lidir. 

Fakat T ıirl-c nıı.le ti mua:r.
ıam hir kuvvetti r. Turkleri 
t l!crit etmek : çin Almanl..r 

clıerinden g len i yapacak· 
lanııa da l3oğaı!a r tecr,( 
edildiği ta ltdırde arz üı.:dn· 

de hiç bir ku'7V..!t Turkiye· 
oio ı:nu lcav-:..mrt etmesine 
mani olauyacak l ır. 

1 ---o--
33 Numata!ı 

ltalyan tebliği 
--o--

Roma (A.A) - 33 numa· 

rau t ... btiğ: Şimali Afrikada 
bava ttışekkülh rimiz düş

manın ba.zt bava meydanla· 

rma VI.! tt:s\sat koHarrn~ ta
aı ruz ettıl:ı. l!!rİ gibi doğuda 

da Adeo lima111nı boınbar
dımau etmiştir. Tayyucleri· 

wizio bt ps.i üslerine salioıeo 
dönmBşlerdir. 

. dıre 
dir, ıanm evıne ~ 

Buc1ar bilhasııa havacılar ve t şhir ve tebdıt 
teknisiyenlccdeıı ib •• rclttr. yakalanmıştır. , 

Mawafıh daha bUyü~ cü~ü- SaımeYI 
taınlar !çin yerler bazııhın· 

r.ırnkt.a dır. Kaçırdı 
--o--- .A. lsancak Şe~ ı 

Harbı kim dullab ojlu Atlı~~ 
Saiuıeyi cvJerıııı ~ 

kaza"ıacak? k.ıı.;ırd\ğtndao t 
Vaşig toa (A.A)-Uouhd 

Am"rik~o N!yüz ıaz;:tesi 
hubı ldın kazaoncak dıye 

yz.pbğı ankete atdıiı ce•ap 
lıırda ordu subnylaunı.a yuz
de altmış sekiıi, Ameıika 

dip!oın&tluuuo yüıde yet· 
mışi ~ı:ı ynbu:ıcı dip lomatla
rın yi't:ıde "ı:k ı ~ni lngilter.,
nin i eHp gdeceği kırn rnlrnı 
iıhar dru işlerdir. 

Ba zıları kati cev..:p veı· 
mekt\;ıı çekinmişler.;-: d~ 

mih\o'er de•lotleriuitl kaıa-

nncağtna inaneuıiarıtı adedi 
] i\ıde biri geçmemiştir. 

--O- n 

Birmanya yolu 
açıldı 

Lo ı dm (A..A) -Bircnauya 
yolu açılmı~tı r. Ro1 ter bu 
münas bel e şu r...;ıtlfımah 

vc tiyor i 

hr. 

Yakalall 
Kabraınaulsrd• 

oğL.ıı Fa baaıettıO 
d• 

karısı 30 yaş•· ııı-1' 
beraber yaşadı . 
m n kocası N ~rı •' 
şikayet adiıwıt 

dır· yakalo.d .u şlat 

· Yi1pağı 
oıııııdı 

•• Kemerde ŞıYJI' 
sında Ahmet " 
fabrikanın •Ç'" 
pısır.d <:n içeıi 

·ıe 
kılo yapağı 1 

1 
çaldığıodu yıak• 

• ki lngıliz-J-t P011 
b 

dün g6c • Y• 11 
1 

Lu yol y ~ ııidC\,ıt 
<l r ılecek olıaı> ~J 
ı esine açıltı ş 

~irru O}a }Ol~_hoJkınd~ 

Her 2ördüiünü yutıı' 
isteyeni r ••• 

... / ' <e:::A:Jt', 

Kadın : - Ajııın kapa, seai 
isteyaalere btaıeteeekler. 


