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MANYA 1 t 8 Mi LYON LIRALIK EMTEA MUBADELESI 
YAPACAGIZ 

~~Açık 

kar) önün
llpılan,harp 

AMERİKALILAR 
...___o--
lıi 1ıUkfımetinin "Da
lc:ar,, önünde yapılan 

~· ve bunu takip eden 
er Amerika umumi 
~1 Fransızlar aleyhine 
11 bulunuyor. Bu 
~de Amerikanın gös· 
ftıla hassasiyet ve 

'et bu mühim hava ve 
d 6ıınnun dolayısı ile 
'k0irudan doğruya da 
f •~ın münakale ve 
'• •tleriai alakadar et-~ 

e11 doğmuş olsa ge-. 
11Q,L•t_ 

lll:hs:a Dakarın, Fran-
ll Afrikadaki bütün 
erıılekelerine karşı mu
~ tlınekte devam ettiği 
i 'kanıdan bakim ve çok 
~"Ve~stratejik mevkii 
~ tdilemezse de bugünkü 
tQır. hükumetinin Fransa· 
1 :~lldderatını tayin için 
. ır kuvvete dayanabi
tıi anlamıyan Amarika-

•t ~tlen hükümetinin bu 
tıt tarzını doğrudan 

l • Berline bir yardım
:"lka bir türlü tefsir 

~'itı Yanaşmamaktadırlar. 
t,ba Fransa, Fransız 
~~llllekelerinin mukadde
lı.gilterenin veya Fran

~ tefinin elinde mi? 
~~ btitiln Fransanin hal 

•kbalini - dilediği :ıa
~ bir oyuncak gibi kul· 

,, lbtvkide bulunan Al· 
'-'tı avucu içinde mi 

~ bk iıtediği soruluyor? 
'U tiltumetinin son hare
-kn aSıteriyor ki Fransa 

hıüttefikinden ıiyade 
~kü galip ve fotihine 

~ . ~eılemektedir. 
~ti.lır. donanmasının fiili 
1'-•ı.a malik olduğu hal

\,!'"' .. •l Do Golün Dakar 
~~t ric'at etmeği tercih 
~~ı, biç şüphe yoktur ki, 
\t •r.lara Fransızları öl-

llıek • • d ·ı · . ııtememesın en ı erı 
'ttir . Fakat buna 
'-il daima muvaffak ıyet 

ftr maçlarını alkışla-
N~~ ahtan Amerikalılar 

'lin bu jestini hiç te 
lbiı 2örünmüyorlar. 
-.illa beraber, bir çok 

~t ler gibi bu hadisede 
~-~tltülen fikir ve muha
~t~in isabet ve isabet
N, Ilı yakin bir istikbal 
, 'lllekte gecikmiyecek-

SIRRI SANLI 

"ıiibe GOnü Ra-11 

ı.ı mazını şerit 
Ud übarek ramazanın ip
~, ' 11 C>nümüzdeki perşem· 
leti l~nn oıac:ağını asil mil· 

lllıze bildirırim. 
~ lımjr Müftüsü 
l ı-.-..R•· •l~~-ıc•bi•oi•l•u..-1 

Başvekilimiz 

Se • • 

Roma ve Mos
kova büyük 
elçilerimiz

kabul ettiler 
--o--

Ankara ( A.A ) - Baş

vekilimiz doktor Refik Say

dam dün Roma büyllk elçi

miz Hüseyin Rağıp ile Mos

kova büyük elçimiz Haydarı 
kabul etmişlerdir. 

• 
,ızıncı dil 

bayramımız 
~~-1D11111ftl~~~~ 

lokılip tarihimizde yeni bir devrenin başlangıcı olan 
ve her sene mil'i bir bayram halinde kutlanan sekizinci 
dil bayramımız dün akşam Halkevinde büyük bir kalabalık 
önünde kutlanmışbr. 

Törende vali B. Fuad Tuksal, vilayet erkinı ve münev· 
verler hazır bulunmuşlardır. 

BiR INGILIZ TAYYARE FiLOSU 

Bükreşte tev- Dün yeniden19 GANDI 
kif edilen Alman tayya- Hindistan Valil umumi. 

Amerikan ve İngiliz resi düşürüldü si ile görüşecek 
1 _,.___ Londra ( A.A ) - Hindis-mBmUr ar tan Valii umumisi ile gö-

Londra (A.A) - Royterin Londra (A.A)- Dün hava rüşmek istiyen Gandi Sid· 
Bükreşteo haber aldığma hareketleri çok olmamıştır. naya vasıl olmuştur • 
göre bir Amerikan petrol Londraya bazı bombalar atıl-
şirketine mensup üç memur 

A • k J tevkif edilmiştir. Bunlardan Hitler merı a apon ikisi lngilizdir. Bunları tev-

Bl·ıme ı•dı•r kı••. h&rl• l'ftAJ Sl•yasetı• • kdiefmeı·rdemnuhpa0fı1~5lalerr daarab8u118udn~ 

mışsa da ağ11 yaralı azdır. 

Avcılarımız 12 si bombardı· 
man olmak üzere 19 düşman 

TOrk-Romın Anıaıması 
imzalandı 

Istaabul - Tilrk - Rumen 
"" .. tayyaresi düşürülmüştür. 6 ticaret anlaşması müzalure· 

lnglltere ve imparator- ! Dl• begv enmı•yor duğu zan olunuyor. logfüz avcımız kayıptır. Bunlardan leri hitam bulmuş ve anlaı-
luk bundan sonra en mU- makamatı bu vak'alan cid- ma dün geç vakit imzalan· 
hl~ rolU oynıyacaklır Londra (A.A) ~ B.Ruz· }i ~araktdikkidmekted_i_r_.~i_k~i~p_i_lo_tu_m_uz_s_a~ğ_d_ır_. ____ m_ış_t_ır_.~~~~~~~~ 

Londra ( A.A ) - Hava veltın beyaz: sarayda hurda 
mareşalı, imparatorluk pi- demir ve çelik kır1ntalarının 
lotlannın hazırlanmış pro- ihracını tahdid eden kararı 
gram mucibince açılan mek- Amerikanın Japonya tara-
teplerin faaliyeti genişle- fından takip edilen harici 
mekte ve harbe yardım ede- siyaseti takdir etmediğid 
cek tayyare ve cephane göstermiştir. 

imaline daima çalışıl ığı ve ---o---
Kaoadaoın bu işe bütün 
ruhale gayret gösterdiğini 
ve Hitlerin erkek ve kadın
ların her fedakarlığı göze 
almış azimli bir millet kar-

şısmda bulunduğunu bilme· 
leri lazım geleceğini lngilte-

re ve imparatorluğun bun· 
dan sonra en mühim rolü 
oynayacağına oôylemiştir. 

-----o---
Cebelüttarıka 
300 bomba atıldı 

Cebelüttarık (AA)- Dün 
Fransa hava kuveti tekrar 
Cebelütarıke hücum etmiş-

D 11ktatörlere 
bir ihtar 

Londra (A.A) - lngiltere
nin Vaşington sefiri dikta
törlere bir ihtar mahiyetin
de olarak Singapor, Avust~ 
ralya ve yeni Zelandada ln
giltere için nazırlanan tay
yare ve pilotların çokluğunu 
gösteren rakamlara milıte· 

nit beyanatta bulunmuştur. 

tir. Hücum iki buçuk saat 
sürmüştür. Hücuma yüzden 
fazla tayyare iştirak etmiş, 
üç yüzden fazla bomba atıl
mıştır. 

BELEDiYE UN F ABRIKA
SINDA BiR KAZA 

iki 

______ .. __ .,_,. __ _ 
kız çocuğu yanmak su

retile yaralandılar 
Halkapıl!ar belediye ua • mak surctile kazanın patla-

fabrikası u r. ta başılarından masiJe fışkıran sıcak suJar-
Mühtedi Nihal oğ'u l arık Uz· dan Ali kızı 11 yaşında 
aıan ve fabrıka ~ ateşçilerin - Hayriye ve Zekeriya kızı 
den Mustafa c glu Mustafa 7 yaşında Zihniyenin yan• 
ateşten çıkau küllcı i ve kok· malarına sebebiyet verdik-
ları muhafaza altıua almıya· . k 1 1 d 

k k d · e bırak Jerınden ya a anmış ar ır. ra azan aıresıo • 

Eski bir iskan memurunun cinayeti 
BU SABAH KEÇECi ERDE ABDÜLKADiR 
PAŞA HANINDA OTELCi BASANI 

ALTI YERiNDEN VURDULAR 
Bu gece sabaha karşı 

Keçeciler caddesinde Abdül· 
kadı!'paşa hanında çok feci 
bir cinayet olmuştur. 

imdadı sıhhi otomobiliyle 
hastahaneye kaldırılarak te
davi altına alınmıştır. Hasa
nın hayatı tehlikelidir. 

Cinayete müddeiumumi mu
avinlerinden B. Sabri vazi
yet etmiş ve Nevıat teykif 
edilmiştir. 

Hadise hllklunda mahal- ı -----------------------•• 
Hnde yapbğımtz tahkikatata Güzel Jzmir - Ornek lzmir 
göre eski iskio memurların-

dan Nev:ıat bir müddetten:,eri 
Abdülkadırpaşa otelinde o· 
turmakta ve vaziyeti dolayı
si yle otel ücretini de vere
memektedir. 

Otelci B. Hasan, mütead-
did defalar otel ücretini 
ödemesini söylemişse. de her 
gün bir bahane bulan Nevzat 
nihayet dün gece saat 2 de 
otele geldiği zaman kendi-
sinden müterakim paranın 
tesviyesi istenmiştir. 
Nevzat birdenbire hiddetle· 
nerek evveli ağızla başlıyan 
kavga nihayet kanlı bir şe
kil almış ve Nevzat otelci 
Hasanın üzerine atılarak ha
mil bulunduğu bıçağı Hasa
nuı vücudunun altı yerine 
sapbyarak ağır surette yara
Jamıştır. 

ff4san derhal celp edilen 

? • . . . . . . SiNEM ALINDA 

1 • 
1 
( 

- lzmirin umran eserlerini arnek yapa 1 b b 
diyesi de her maniayı atlayarak milhim iti n stan ul ele-

. b ı er rarmei• ka-rar vermış u unu yor. 



SAHiR 2 

Nihayet alleuı e1tiler, kal
lem eHHer, beJJİ hararetle 
ist!yen bu talibe verdiller. 
Ben Jii muva1akat etmeden 
değil, beni karıhğa ist\yen 
bu adamm surat dilşkünlüğü 
de yoktu. Sonra dür üst bir 
delikanlı olduğunu da babam 
ve annem söylemişti, fakat 
ıoauada biç te böyle çık
madı. 

Niıaa, nikah ve düğün 
yapıldı. Yeni bir bayata ka
VUflum. Kocamın serveti de 
fena değildi. 

Çok tatlı bal ayları geçir
dik. Kendisi mutaas.up ve 
bıktırıcı bir kıskanç erkek 
olmadığı için beni serbest 
tutuyor, her arzumu yerine 
l'etiriyor, bütün eğlencelere 
16Uiriiyordu. Sosyete hı.ya
tına kendisi de bayılıyordu. 

Ben hemen, hemen evde 
biç bJr feyle meşğiıl değil
dim. iyi bir köylil kadln biz· 
metçimiz vardl. Yemeğimizi 
pJıiriyor, orta hizmetleri de 
pek güzel yapıyordu. 

Ben, git ıide biraz da koca
mın likayc'ı.ane hareketlerin
a.. ve evde lii r Öır şey 
aramadığımdan ve liatti ye
m ldere bi e ehem.ı. iyet ver
miyerek ne buldu ise itiraz
ıis yedijindeo ve karyolası
nın intizamına ve çamaşırla
rının bile ötüsüne dikkat 
et~ediğinden bayağı tenbel 
ah1411ış, onun gibi YAinız 
ıece naaal ve a'rde eğlene· 
aebilecefimiıi düşünmekten 
liaılia hiçbir· ıeyle alakam 
kalmamıfb. 

Ne fena. Ben, ötedcnberi 
ı•rek mektepde hocalarımın 
verdiği öğüdlerin ve gerek 
okuduium bir çok içtimai 
eıerlerin teisri altında bu· 
luadujumdan iyi ve f aıHelli 
bir ev kadını olmak ve her 
saadeti yuvamda vücuda 
getırmek emelinde idim. 

Heyhat 1 Hepsi berhava 
oldu ... Bu temiz düşüncele
rim aksine alarak evini, bar
kını dllıünmiyen ve kendi
sini sırf eğlenceye kaptıran 
serseri bir kadın oldum. 
Yüreğim sızladığı halde 

nedense kendimi bir türlü 
bu çirkef hayattan ve cer
yandan kurtaramıyordum. 

Kocam, onu hiç sormayın. 
O, beş altı ay sonra, uçari 
bir kumarbaz ve her akşam 
da köfelik bir sarhoş olmuş-
tu ! 

(Devamı var) 

(Ralktn sesi) 

Dünkü Hava 
Muharebeler 

Ş(Hiıi HAiiıiiEıii-! f iüiüüAi.Uii) İngTz :1aşe li::2::::'l ~~~ ~.i ~ •-. -:ı z rı şç 
--o--

Londra ( A.A ) - Haya 
nezıtretinden bildiriliyor: 

Gelen ve giden mebuslar ~eh bsiz s·ıa111 .ut 
Tayyarelerimiz Almanya ve 
Manş denizi üzerinde yap
tı1'Ja ı hücumlardan hepsi 
salimen dönmüşlerd·r. Tay· 
yarelerlmiz yeniden Berlin, 
Şarburg, Anvers, Düngrek, 
Kaleyi bombardıman etmiş
ler ve limanlarda bulunan 
gemiler ve mavunoların üze
rine bombalar atılarak yan
gınlar çıkarılmıştır. 

Bir tayyaremiz deniz üs· 

tünde bulunan bir düşman 
deniz bomardıman tayyare
sini bahrmıştar. 

Loudra ( A.A ) - Blom 
üzerine yapılan hücum tam 
3 s et sürmüştür. Atılan 
bombalardan infılaklar olmuş 
yaln ı; bir infilaktan bir an 
için şehir baştan başa aydın· 
laomııtır. 

Loodra (A.A) - 15 eylül
de 185 AJman tayyaresiu n 
düşürüldüğü bildirilmişse de 
bilahare yapılan tetikikntta o 
gün 232 Alman tayyaresi 
düşürülmüş ve 17 tayyare de 
haswa uğradığı anlaşılmıştır. 

---o--
Bır .Alman ga
zetesi ne diyor? 

Bertin ( A A ) - Berliner 
Tageblet gazetesi gündelık 
cinayetler başlığı altında bir 
yazısında bir haftadanberi 

lngiJiz tayyareleri bahçıvan 
kulfıbeleıine bomba atarak 
tahrip etmişlerdir. Ve bau 
mıntakalarda da yeniden 
öln ve yaralılar vardır. lngi
liz medeniyetinin mümessil
leri tekrar bir kiliseye ta
arruz etmişlerse de bomba
lar kiliseye bir şey yapma
mıştır. Yalnız kilise cİNrın
da birçok insanlar ölmOı ve 
yaralatımıılardır demektedir. 

--o--
Belçika sahille

ri bombardı
man edildi 

Srükfel (A.A) - Be!çika 
sahillerini dün lngiliz tayya
releri tarafından bombardı

man edilmit ve bir çok ev
ler yıkılmıttır. 

lzmir mebusu B. Rahmi 
Köken, Konya mebusu B. 
Ali Rıza Türel ve B. Fuad 
Gökbudal<, Küt bya mebı su 
Alaeddiu Tiritoğlu Ma
nisa mebusu Hiisnü Y11" 
man, Isparta mebusları Ke· 
mal Ünlü, Denizli mebusu , 
Dr. Kazım Samanlı lstanbulq 
gitmişlerdir. ---
Koyunlarda 

h stalık 
Son günlerde mevsim do- , 

I_ 

layısile bau ka%alarda· 
H koyunlarda çiçek ve ağız 
hilstalık1arı görfilmüştür. 

Buca Ort okul 
müdürü 

Balıkesir Erkek öğretmen 
okulu müdürü B. Zeki Ök
men Buca Ortaokul müdür
lüğüD e tayin edilmiştir. 

Mavzer bulundu 
Namazgôh mevkiindeki aile 

evlerinde zabıtaca ansızın bir 
araştırma yapılmış, üç mav
zer ve bir miktar da mumi 
bulunmuştur. Bunlar hakkın
da tahkikata başlanmıştır. 

ltalyanlar 
Surigedekl Fransızlar. 

dan istedikleri 
Londra ( A.A ) - fogiJiz 

radyosuna göre, ltalyanlar 
Suriye hakkında Fransızlar· 
dan 13 istekte bulunmuılar· 
dır. Bu isteltler arasında 

limu !arla hnva meydanları
nın kontrolü ve gemilerle , 
tayyarelerin teılimi de var
dir. 
Fransızların bu isteklerden 

büyük bir luımını reddettik
lerini ve diğer istekler bak
kıoda aıilzakereler cereyan 
f. ttiği bildirilmektedir. 

o---

Bir Alman şi
lebi zaptedildi 

Oktava (A.A) - Kanada 
ticaret kruvazoru Atlantikte 
bir Alman şilebeni zaptetmiş 
ve bu şiiep 9970 tondur. 

iLAN 
Izmi 
Türk 

tramvay ve elektrik 
a onim şirketinden: 

Şebeke ameliyatı dolayiıile Eyliil 940 ayı zarfında: 
1.- 1, 15. ve 29 eylül 1940 pazar günleri saat 7 den 
17 ye kadar: 

V Çarı• 
V Bahribaba 
Vll Karantina 
Vlll Gnzelyalı 

X Konak 

X Gazi buvarı 
Xll Me:ıarJık başı 
Xlll Asansör 
lrlV Gazi bulvarı 

XIV Gümrük 

at ş 
Bucsnm yukarı maha.le

sinded Mehmet Ali cğlu 
RamazL biç b r r.ebcp yok 
iken silah ttığınd yaka~ 

lanmıştır. 

b lu du 
Boru ova çarşı ıçır.ı -

de lbrahim oğlu Mustafanı fl 
esrar içtiği görülerek i~ 

gram esrarla lirlikte yaka
Jaoııtıştır. 

-o-

Başından uaraladı 
Asaosör üzerirıde Musta

fa oğlu 18 .1aşında Ali Tor
boy iş ıı ese esinden Ali eığ· 

lu 15 ynşmde Rauıanuı taş
in yaıı:ıfet'ığn dun ya ralau
wışh r, 

· le Dl' al· 
nı yeni bir 

m kale ve 
iddiası 

Roma ( A.A ) - lstefani 
aja11sı bildiriyor: Dünltü baş 
makalesinde harbin yeni bir 
safhaya girdiğini yatan Jür
nale Dl'taJya ıazetesi dahi
li harp esnasında iki emper· 
yalist demokrasiye kHşı is
panyanın Cebelüttarık hak
lnndaki vaziydi izah ettik
ten sonra ltalya ile Alman
yanın icabında Asyaya da 
ıeçebileceklerioi ispanyanın 
mibverlere daha yakan oldu
ğunu vo mibvercilerin zafer 
yolunda bulunduklannı söy
lemektedir. 

lzmir Askerlik 
Şubesinden : 

lzmir askeri hastancsihde 
açılacak olan hasta bakıcı 
hemşireler kursu 2 nci dev
resi dersleri başlamıştır. 
2 nci devre için şubey(. kay-
dedilenlerin hastahaneye mü· 
racaaUarı tür.umu ilan olunur. 

DiK T 
Nar Bauramı Geldi 
Nar bayramı münasebetile 

Pınarbaşı Safa 2'azinosu bü
yük fedarkirhklarla açıh\ı. 
Soğuk su başlarında yeşil çi
men ve ner ayva ağa\r
ları alhoda eğlenceli v~\-

kit geçirmek ve kışlı • nar 
ve ayva ihtiyaçlarınızı temib 
etmek için Pınarbaşı Safa 
gazim,suna koşmalı muda
ıam servis ucuz fiat 

KOŞ GÖR 
Hususi ziyefetler elıvı.:n fiatla 
'<abul edilir. Her zama•ı he
ı~diyeniu garaj santrahodau 

2.- 8 ve 22 eylfll 940 
kadar: 

pazar günleri saat 7 den 17 ye otobüsler hareket etme'·tedir. 
. __ , --
#~ 

~ ~:::k1ı i ELHAM 

--o--
Lor:drn ( A.A ) - lngiliz 

iaşe r,azarı dün işçih. re söy
lediği bir nutukta ezcümle 
demiştir ki: 

"Alınanyanın fa brik ları

mıza yaptığı teşebbüsler 

aldm kalmışhr. Birkaç vak'a 
istisna edilirse zarar düşma
nın ümit ettiğin en pek az· 
,-fır. Düşman boklediği mu· 
vaffaluyeti elde edememiş
tir. Bu muvaffakıyet sizin 
cesaretinizle b· şarılmış bir 
muvaffakıy~ttit. Bombalar 
düşer\<e"l itfaiye ve pasif 
memu ·la anın f 'dakfirhğl In
giliılerin yüksek seciyesini 
bir hat dab isba" etmiştir. 

---o--
Li,e ve Ortaokullar 
Salı günü açılacak 
Bütial" ortaokullar ve !ise

ler sah günü açılarak te('.1-
risata başlanacakhr. 

Bu sete -şehrimiz orta 
okullarının ilk sınıflarına 26 
eyliil gününe kadar 2035 
kız ve erkek talebe kayıt 

için müracaatta bulunmuş· 

Ja•dır. Bu yekunun son kay
dın kapanış günü olan 27 
eylftl 1940 tarihine kadar 
22CO e çıkacağı zannedilmek· 
tedir. 

--,o--
Parasız yatılı 
olarak alına
cak talebeler 

Maarif Vekileti, muallim 
mekteplerine alınacak para· 
uz yatılı taleb~lerle, sanat 
ve iuıaat ust• mekteplerile 
lise ve orta mekterlere alı
nacak parasız yatıh talebe· 
lerin imtihan evraklarının 
tetkiki itine deYam etmek
tedir. istenilen evsafı bai:& 
olanlarla, yapılan müsabaka 
imtihanında muvaffak olan
lar birinciteşrinin ilk hafta
sında belli olacaktır. 
- ------ -

Akasyalar altı 
• 

gazın osu 
Bu sene her yerden ziyade 
ucuzluğu ve nefasetiyle müş· 
terilerini memnun ederek 
raibet görmllş olan Kültür
parkta Göl bahçesi karşunn· 
da aka1yalar alta Kır gazi· 
zinosu bundan böyle de gün
düz ve gece faaliyetine de
vam edeceğinden muhtHem 
müşterilerioin tereddüd et
mem si için lzmirin yegane 

ile bahçesi olarak gazino· 
mczuıı açık olduğun ilin 
ede-. D: 6-3 

Dır~ Fahri Işık 
ıımfr Memleket Hastanesi 

Rontken Müteha11111 
Ro•.ıtb.en ve Elektrik tedavisi 
ynpılır. İkinci Beyler Sokak 
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1 Darağaç 
il Tepecik 

ili Alaancak 
E) ı BugUn matın ıerden itibaren 
F) Karııyaka ı iki fıJim birden 

iV Basmahane Bornova :ı 1 • Bir Geceli Sevgili 
Zenith aaatları en dakik IX Eırefpaşa Buca 

ve en hallaıidir. XV KiUttırpark Kııılçullu ı Baırollerde: Pol Hörbiger - T eo Li11gen ı 
l.zmir satıı yeri: Sektörlerinde cereyan keaileceği ıayın halkımızca bilin- ı 2 • Genç Kızlar Pansiv.onu ıı 
Yol bedesteni No. 6T mek tizere ilin olunur. ı Jı 
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istikamette mu 
gut şartıarınıt 
gel n kitaıı 

--o--
Doğru!uk insaolı 

• 

b iki ve en ICit~ 
fıdır. Doğru söyli~e~ı 
iş gören, teraıisıll 
tutan; kaııtarıuı do 
trn; tic ret, san'at ft 
tını dürüstlükle ya 
s11nlar hay tta biç 
ç k~eden ileılerJer f 

udiyete kavuşurlar. . 
fe .. inden hakkiyle 
temin ederler. M• 
pıırıaJarı bereketleAİ'' 

Hazreti peygalJJbd 
ı i veı iyorlor: 

"Nasıl emro1undD 
1 ce istikamet gaıt 
ahlak ve içtimaiyat 
ları hep bu liidisİll 
da toplanmakt~dır. 

Zaten gerek abli~• 
dln ve içtimaiyat ~1 
kameti emretmez oaı 

mütefekkırlerin '" 
iosacların ıöıleri '' 
gösterdikleri yol b-' 
midir? 

O halde yurttafı 
yaşama dünyasını• 

saadetine kavu1111.ıı 
ıen muvaffakıyet 1 
başlıca bimilJeriatl•
lunan İslikam tteD 
her işinde dotru ' 1 

hareket et. HiledıO 
lancıhktan ne çık,ıl 

Bu ıuretle ilerJeJIJlf ' 
mesut olmuş bir fer' 
rilebilir mi? Önced•' 
cazip 2ıbi git 
ilerliyor, fazla kall 
bi görünen bazı .. , 
rın ansızın enseletl .. 
tamarla ne hale gel 
bir gören o vakit 
anlarsın, eaaıea if 
geçmiş bulunuyor. i~ 
te düşmemek için f 
vaziyetini düzelt, · 
tini daima ve bet 11 
öncü yap ki ıoa~""

bir faydası olmıy•• 
lıkla karşılaımaya• 

Bol 
temiz, 

( eva'I' 

Ahşveriote sayJI,. 

ve inan.Tele/on :J881 


