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islerine ve şef terine itimadı 
ao~: olan iki millet 
b 'fı1%.ı . uıınuımıııı,----

'ı f ''il ttın harp işlerinde bugünkü Başvekili ve Müda
tiitl, lld, •tırlarına besledikleri sonsuz itimadı ger..:k parla-

i~'1 \t, ıg"• gerek gazetelerde çok aşikar ve parlak bir 
't 9 'ti~ s~erdiler. Diğu taraftan Fransııl rda gaek 
AY~ ~itt "11•e ve rerek söz söylemekte!\ ıiyade iş görrueği 

kıJJSI ~t•ı ~ \'e keodisine"Sükôti Kumanda.•,, lakabı verilen 
, b •ıt ı lttılen'e perverde ettikleri nibayehız itimadı bir 
oıet ~ ıtQ\'~:tesioin aşağıya naklettiğimiz satırları pek ala 
-aıl ~tet ededir. 
..... • t •tıs·· 
ske'1 

1 ttı~kt~d'.Ja.o,, gazetesi yazıyor : "Gamlen harekatı ida-
bidJe ~tııı ır. Eınri ycvmisinde söylediği gibi Müttdik 
u b1 t~l'lıı ~lltolası cesaret ve enerjidir, Gamle11, Alman ta 

~ele 0 1lc'!den tahmin etmiş ve ona karşı koymak için 
e JJ'~ di~t i~ te~birJeri hazırlamıştır. Milıi müdafaa nazırı 
le 1

1'1 ka e dort senedenbcri bunun içio çalışıyor. Bu iki 

0 ci t' ~1di~i:~,~~rıoa itimat edeJim. Onlar ne yapılması la· 
at 11 t bi 1 ııdeo daha iyi biHyorlar.,, 

0 f'~· ~la~~ flıi~aller kendileri kadar şeflerinede bududsuz 
ıı t k-la ola~ iki milletin liarbi her ne pahasına olursa 
utt' ~b,,.6 llrxıaga karar verınit sarsılmaz azım ve iradele-
3re; l ettirm.eğe kafidir, sanıyoruz. 
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1 tı b· sokaklııırınıll 
111 ır 

~tıt) 1 :Yerde kiıçük 
~~d "'ıd .. 
~ ~r. li •gı çukurlar 

bİt I' ttçetk er zaman bu 
,,J tı' bllıan e~ kiiçük ço-

ttt "dil ol ilyij '< 14 - 15 
• • 't- '"l•ra d 1 

ııŞ "ilt 4:'.(hade . a ras ı-
çıl' t. b():y\1
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:' keserile, 

0ı" ı çukur kazı- · 
\J e~ ç~k 
etıJl e ~ı~ı ~tlllkta 
jı 'e ~~l laıfitıi b t, bem yo-
1''t J tt t :Yeri ozuyor, hem 

.,,o''~ı ~ttçe'tl 2~reolan bu yer
t "e ç ı_t k~~ i' .

1
k Yolcuların 

il h" çı eri b' 
Jıf ~. ..llta n ır takım ' rıı,ı 
,,, ~t •rına sebep 

H avadan ordulartn indiği 

ve yalnız tayyare meydanla· 
rını değil, şehirlerioi zaptet· 
tiği bir devirde bulunuyoruz. 
Türkiyenio havacılığa ve 
Türkkuşuna niçin bu kadar 
ehemmiyet verdiği şimdi 
büsbütün meydana çıkıyor. 
Her gencimiz daasetmeşin;, 

yüzm 'sini biJdiği kadar pa

raşüt kuHanmasını da öğren
mek mecburiyetindedir. Ha-

yir o da kafi değil : Yürü
mesini bildiği kadetr ! 

(Akşam) 

dinlemezler, boyuna kaz na
larına devam ede dururlar. 

Alakadarlar makamlardan 
bu vaziyatin önüne geçilmesi 

için lazım geleni !re emir 
verilmesini rica ederim.,, 

i l ~,ll~t,r, 
'~l I.!, .. J .. er sey eraia 

,_ ' ilci •lylersin He~ s.n&dlr 
----- ıwa. -Alit. 

H•llnnSesl 

Fran111ayı müdafaa eden 
Namur ve Liej forları ha- ı 

len Belçikalıların ellerinde
dir. Liejdeki mukavemet çok 
ciddir 

Malum olduğuna gere Ma· 
jino hattı Se"dan 'dan 20 mil 
cenupta bulunmaktadır. Al
manlar Majino hattn, ı biç 
bir yerinden delememişler
dit. 

Paris - Möz Harbi devam 
etmektedir. Almanlar motö
rize Jrnvvetlerini ileri hare
~ ete attılar. Fakat bunlar 
piyade kuvvetlerinden ayrıl· 
dıkları için ele geçmeleri 
gayet kolay olacaktır. 

Fransızlar artık mevzii 
harpden vaıgeçerek cep
henin bütüa noktalarında 

mütekabil hncuma geçmiş

lerdir. 
Londra - Bu sabahki son . 

rea•t tıblijlırı gire en son 1 

a1keri vaziyet: 

ağar Toplardan biri 

Namurdan Sedana kadar 
uzanan sahada harp şiddetle 
devam etmektedir. Alman 
ta:ıyiki balen Sedan mmta
kasında çok ağırdır. lngiliz-
ler Louvain Belçika Şehrinin 
önünde Almanları, kuvvetli 
me•zileriııde bekleaeklemek
tedirler ve bugün traihe 
"Brüksel için barp,, adı al· 
tında geçecek: olan büyük 
ve mödhiş muharebe başlı
yacaktır. 

Kahire -/ngiliz ve Jlran· 
sız filoları, manevralarda 
balumnalr üzere mechul bir . 
semte hareket etmi,lerclir. 

Yunanistan, gece yarı
sından sonra Arnavutluk 
huclucluna aaker sevketmi1· 
tir. Budapel/teden bildiri/· 
diğine göre, Macariatanla 
Yunanistan ara~ı11da hiıtftn 
tele/on •• tıl.,af muha
r•h••i J11rm11fhır. 

V ,.ş:ngton - Saat 10 da ı Londra - Yunanistan bar· 
neşredilen bir tebliğde bil- biye mnsteşarı gece yarısın-
dirildiğine göre, bay Ruz- dan sonra Arna•udluk bu-
velt Mussoliniye yeni bir duduna giderek, Yuman or· 
bUlb mesajı yolJamıştır. dusunu teftiş etmiştir. 

Bugün öğleden sonra Kon- / Tu·· rk -----
gre huzurunda bir nutuk 

söyliyecek oları Ruzvelt bu Gazetecileri 
mesaja da tebarüz edecek-

Londra - Burada bulun· tir. 
makta olan Türk matbuatı 

Roma - Genovadan bil- heyeti şerefine bahriye na-
dirildiğine göre, İtalyan tran- zm bugüa öğleyin bir ziya 
santlantiği "Konte Rosso,, fet verecek ve öğleden son-
Amerikaya dağrn yola çık- ra da askeri müesseseleri 
mış buluorı:aktadır. gezeceklerdir. 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI f 
İ agatta, Herkes Muvaffak öf abilir mi? Jvei!İ 
ııfi: -8- ııııı YAZAN: S 1RR1 5ANL1 ııııı 

Kar gibi temiz ve beyaz elediği çocuğun tırnakları 

kömür gibi siyah ve s.ıçları Afrika zenciainin bcıfı gibi 
karmakarıfıktı I 

Benim vaktiyle idare et- kar gibi temiz ve beyaz ço· 
tiğim bir hususi mektepte cuğumuzu eve gö1Jdermesi 
başımdan geçen bir vak'ayı ail mizin şerefine dokun-
ve onun hazin neticesini hiç muştur. 
unutmam: Artık daha fazla dayana-

Bir gµn müdürlük odasın- mıyaıak bir hayli yaramaz 
da otururken ihtiyar bir ka- ve tenbel olan bu çocuğun 
dm büyük bir hiddetle ya- büyük annesine küçük bir 
nıma gelerek bana şöyJe ders vermek lazım gelmişti: 
bir oltimatomda bulunmuştu. - Bu kar gibi temiz ve 

_ Torunuoı ( ... )ı, sözde beyaz dediğiniı çocuğunuzun 
temizliğe dikkat etmediği tıroak]arı kömür gibi sim 
ıçın evımıze geri döndür- siyahtır. Kepek dolu saçları 
müşler. Bizim çocuğumuz taranmamıştı , burnundan 
kar gibi temizdir. Bize bu akanları silecek cebinde bir 
hakareti yapan bu saygısız mendil olsun yoktu. Onu 
muallime bir şey söylemez· ben de muayene ettikten 
seniz çocuğumuzu bu mek- sonra pis tırnaklarını kes-

.tepten ahp başka bir hususi mek, perişan saçlarını bir 
mektebe vereceğiz. az temizlemek ve taramak 

ve bir de mendil almak için 
Birden bire tept?m atmış 

eve gönderdim. 
ve biç te müşfik olmıyan Koca karı ltenim bu söz-
bir sesle, bizi bayağı tekdi· )erimden küplere binerek : 
re gelen koca karıya çıkış· - Bu mektebin müdürü 

mıştım.. de muallimi de bir akıllıdır 
- Ne yapmamı istiyorsu b • • b ' unun ıçın en de torunumu 

nuz, hanımefendi, torununuz b d 
( .... ) temizlik ve terbiye der- ura an çekip başka mek-
si veren muaHimimi sınıfın- tebe veriyorum, diye hay

kırdı ve çekilip gitti. 
dan ve talebelerinin arasın A rkadaşım başından ge-
dan çikartıp tektir etmemi- çen bu garip hadiseyi an-
mi istiyorsunuz? lattıktan sonra bir az dur-

- Her halde onun biraz du ve tunları ilAve etti. 
kulaiını bükmelisiniz, çünkü [ Devamı var ] 
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Karılarının yanında aiıt dök
mü' k•di, terbiyeli maymun 
gibi duran kılıbıkların yalnı% 
kclınea aalan flİbi kadınlara 

•aldırmaları ne kadar 
tuhaf oluyor ! 

Büyük Moda maiazaları
nın muhteşem aarayJarindan 
ayrılmaklığım da mühim bir 
hadise gibi büyük gürültüler 
hasıl etti. Bir~ok rakip mü
esseseler çok parlak şart
larla bana bir çok işler tek
lif ettiler. Fakat hepsi de 
rlizelJiğinin Amerikada k&
zandığı nam ve şöhretten 
ıarip bir şekilde istifade 
etmeği istediklerinden biç 
bir teklifi kabul etmedim. 
Esasen karılarına, kızlarına 

nişanlılarına gelinlik elbise 
seçmcğe geldikleri h41de 
beoi meşru veya gayrimeşru 
gelin intihap ettiklerini ku
Jaklarıma fısıldayan c:r kek-

lerin yüzsüzce teklif ve ilinıaşk 
ları beni meslekimden de, 
ber gördükleri kuşun etini 
yemeğe heves eden erkek
lerden de bıktırmış ve iğren -
dirmişti. 

Eğer en aklı başında ve 
i~ia en garibi ençok kılıbık 
görünen •e geçinen erkek
lerin ban.a yapmış olduktan 
çılıınca teklifleri kabule ya· 
naşmış olsaydım pek az za · 
mao zarfında yüzlerce aile 
ocağml söndürmüş olacak
tım. 

ltalya 
hare 

resmi mahfilleri Alman ' 
etini nasıl görüyor? 
------··-----

Belgradda çıkan °Vre .ue,, gazetesi yaz•yor: 
ltalyanın resmi mahfillerinden öirendiğine ıöre, Alaan

ların yeni teca•üzleri ~eyecanla karşılanmııtır. Noneçiı:ı 
Almanlar tarafından işgalini ltalyan gazeteleri alkışladıi'ı 
halde avni iazeter bugüokli Alman hareketi hakkında 
ihtiyatlı bir lisan kullanıyorlar. Yalnız bu gazeteler Alman
nın böyle kat'i bir hareketle da•ranması artık harbe bir 
-;;ihayet •ermek maksadına mebni olduiuno ilive ediyorlar. 
Fakat bu lıareketi ne takdir ve ne 4e tenkid de bulunu-
yorlar. 

Alman 

______ .. ___ _ 
Hareketine Macarlar 
Ne Diyor? _____ .... ___ _ 

Belgrad - Alman akrnı Macaristaada fena karşılanmış
tır. Bununla beraber Macarlar harbin Cenubi Avrupadan 
uzaklaştığı için memnun görünüyorlar. Macar gazeteleri 
harbin yeni bir safhaya girdiğinden bahsederken ihtimal 
cenubi Avrupayı unutulmuş olabileceği kanaatini ileri sür
mektedirler. Binaenaleyh bükümete teyakkuz tavsiye et
mektedirler: 

----++ 

Kısa Teleraf H aberleri 
------··------

Rowa - Amerikanın ltalyadaki tabalarıom geri çağrll

dıklarına dair olan haberler doğru değildir. Bu haberler 
ltalyadaki Amerikan tabalarının resmi mabfillere müracaat 
ederek gidebilip gidemiyeceklerine dair yaphkları soruş
turmalardan ileri gelmiştir. 

Stokholm - Hol•nda vaporları telsislerle Müttefiklerin 
limanlarına dönmeleri emrini yeniden aldılar. Fakat ayni 
suretle bir emir de Alman amirallığından verildi. Kraliçele
rinin logilterede bulunduğuna göre vapur kaptanlarının 

Londradan 1relen emirleri dinliyecekleri muhakkaktır. 
Sofya - Bir ltalyan askeri klt'asiyle Karabinyerler bu 

akşam Yugoslavya huauduna gittilar. ltalyanın bu tedbir· 
den maksadl Adriyatik sahillerini muhafaza olduiu ilin 
edılmektedir. 

------··------
Balka jl ono
mik komites· 

Altın Fiatı 

iZMIR A 
ŞUBESi • • 

1 - Haziran 940 başından itibaren şub .. 
mizde kayıtlı umum yedek subayların mutad senelik 
yoklamaları baılıyacaktır. 
l-İzmirde bulunanlar nüfus hüviyet cüzdanı ve bü

tün askeri vesikaları ile birlikte yoklamalarını yapbr· 
mak u.ıere bizzat şubeye müracaatları mecburidir. Has
ta olanlar raporlarını şubeye gösterecekler. 
3-İzmir vilayeti dişarısında bulunan subaylar yokla· 

malarını yaptırmak öıere teahhütlü mektuplarla şube:. 

ye müracaatları lazımdır. 
4-Yoklama aşağıda gösterildiii şekilde subayların 

rlltbe ve sınıflarlDa göre muayyen günlerde yapılaca· 
ğından yedek subaylarımızın mutlaka gösterilen bu 
gCınlerde şubeye müraca tları ve zamanında yoldan a
sını yaptırmıyanlar hakkında (1076) sayılı kanunun 
(10) maddesine tatbik edileceğinden yedek subayları
mızın gösterilen günlerde yoklamalarını yaptırmaları 
rica olunur. 

1 - ' - 1940 
3 - ' - " 4 • 6 -

" 
5 - ' - " 
' - 6 - " 
7 - 6 -

" 
8 - ' - " 

10 - 6 - ,, 

11 . 6 -
" 12 - 6 -
" 13 - 6 -
" 14 - 6 - " 15 . 6 -
" 17 . 6 - " li - 6 - " 19 ' - ,, 

lO - 6 - " 21 - ' - " 22 - ' - ,, 
24 - 6 -

" 25 .. ' - " 
16 - ' • ,, 
27 - 6 • 

" 28 • 6 -
" 

Geoaral ve kurmaylar 
Piyade Asteğmen ve Teimenlerin 

" ,, ,, 
" .. ,, " " 

Piyade Usteğmen, Yüzbaşı ve daha 
yukarı rütbeli Subayların 
Topçu ve ölçme Asteğmen ve Teğ
menlerin 
Topçu ve ölçme Asteğmen ve Teğ
menlerin 
Topçu ve ölçme Üst~ğmen, Yüzbaşı 
ve daha yukan Topçu Subayları 

n U H tJ 

Bütün Süvari Subayların 
,, Muhabere ,, 
,, istihkam ,. 
" Nakliye ,, 
,, Levazım ,, 

Deniz ve Hava Subayların 
Jandarma Subayların 

" 

Bütün Hekim ve Dişçi Doktorların 

" " " " " 
" " " ,, ,, 

Baytar ve Eczacı Subayların 
Demiryol ve Harp Sanayii Subayların 
Hesap ve Muamele Memurların 
irbaş Ye Başçavuşların 

" " " 

i ______ .. ___ _ 
Hele karılarının önünde 

süt dökmüş kediler, terbiye
li maymunlar gibi vaziytt 
alan kıhbıklarm yalmz ka
lınca aslanlar gibi kadınlara 
Hldırmak istemeleri görüle
Ci:k ve gülünecek man1ara· 

Belgrad - Balkaolar eko

aomik komitesi ayın 'J.7 sınde 

burada toplanacaktır. 

lstanbul - Altın fiatı 21 

lira 90 kuruştur. Saraflar 
bir altın lirayl 20 lira 80 

kuruşa almakla ve bir lira 
10 kuruş karla satmaktadlr. 

Ve bu şehir etrafı .d 1914te 
on gü devam eden muharebe 

Eski kltab ve mecmu 
alar ahnır D . h İ Işı 

Ht:r lisandan satılık esld lardandır. lzmir Memleket Hastanesı 
(Devamı var) kitap ve mecmuası olanlar Rontkerı Mütehauısı 

birinci Beyler sokağında (5) onıtkenv ele trik tedaoiı 
--····· ....................................... .... numaralı kahvehanede kitapcl 

D 
•• Celala müracaat t. tsinler. yapılır ıkinci Beıter So 
UDy8DID Verilen drese de gidilir. o. 29 TEI EFON 2542 

.. .. .................................................... .. 
EN BUYUK SERMAYEDARI ı h • d ı 
JAPON iMPARATORUDUR ı amr s ne ın p ı 

Amerikanın "Lifa,, mec· ı Bugün matinalard n itibaren ~ 
muası bi nu naralı sermaye· ı Beyaz peı denin KOMiK KRALI ve hepimizin sevdiği ı 
dar diye anılan Japon impa- ı HAROLD LOYD (LUl)nia cu son çevirdiği Eşsiz komedi ı 

~~~~~~~~o 5ı:~~~iz s~:::~i:\~ i Tür • çe özlü i 
dut:;:,:ı::"'~~ı;~::· Yusen i FiRA VU U KIZI i 
Kayşa ve Hakkaito isimli ı AYRICA: :stanbulda yapılan 190 BALKAN KOŞUSN : 

b k ıve Metro jornalda en son ve en mühim HARP haberleri ı üyü vapur şirketinin, Ja-
pon bankalannın, Daguşi ı SEANSLAR hergüa : 1.30 3.30 5 30 7.30 ve- 9.30 da ı 
şimendifer kumanyasının ve ı Cumartesi ve pazar 11.30 de ve hafta arasında her gün ı 
Terkoku otelinin en büyük ı 1.30 de ı 
hissedarıdır. ı UCUZ HALK SEANSLARI vardlr ı 

. h. .......................... • ........................ .. 
lınpartor Hıro ıtonun, Ja· .......... •••••••••••• .. •• ........ ••••••••++ ....... .... 

poo bankalarmda 33 milyon : T s· T e l e f o n ı 
lagiliz logiliz lirası değerin- : ayyare ıneması 36- 46 ı 
de bayili istikraz senedleri ı Bugün iki büyük filmi birden ı 
ve Avrupa bankalarında da : 1 - S O N • S T E ı 
25 milyon lugiliz liralık tah· : . ı 
·ı·t b 1 kt d ısaşrollerde: Kate de Nagy - Jules Be·ry Georges Rıgaud > 

vı a ı u uoma a ır. ı • 
ı 2 - iKi Y V UCU i -·-

Dünyanın boş 
toprakları 

ıoynıyaolar: Alicetissot -Maurice Escande Bernand Lancret ı 
ı Ayr!ca: Ekler jurnal No. 13 ı 
ı Son dünya harp hAdisatı ı 
ı Fiatler: Localar200-150, hususi ve linci balkon 30 salon : 
ı ve ikinci balkon 20 kuruştur : 
:oyun saatları(Son beste 3-6-9, 15iki Yavrucuk4,30-7,30-10,30: 
tBugün halk güoüdür. Bütün s .anslar her yer 20 kuruştur. : .................................................... 

------··------
-Düokü nushadan devam-

4 Ağusto~ 1914 te, - ya
ni umumi harp başlar başla
maz - 120 bin Alman, ge
neral Von Ecumichıin ku
mandasında Uegenin öoüoe 
varmışlardı. Yukarıda bah-
settiğimiz bu mustahkem 
mt!.vki B~lçikalı general Le· 
manın kurnandasındnki 35 
bin kişilik bir kuvvet tara· 
fıodan müdafaa ediliyordu. 

Ayni gün zarfında gene 
ral Leman casusların bir su
ikashoa uğramış, fakat ölüm
den kurtulmuştu. 

istihkamlar mukavemet et
ti. Hatta Belçikahlar Fleron 
ve Evegnee arallndan mu
kabil tarruza bile geçtiler. 

6 Ağustos sabahı, gene· 
ral Leman, kuvvetlerini Me
use nehrinin soluna geçirdi; 
köprüleri de yıktı. 

Almanlar iki koldan suyu 
geçtiler. Şehri kısmen aldl· 
larsa da dahilde müdafaa 
devam etti. 

Belçikalılar altı meşhur is
tihkamlarındaa Loncin ka· 
lesine sığındılar. Teslim ol
wamağa karar verdiler. Pek 
büyük bir boğuşma oluyor
du. Leman burada 6 Ağus
toıttan 15 Ağustosa kadar 

dayandı. Nihayet kaleyi ber· 
bava etti. KeDdi bu sefer de 
mucize kabiJinden ölmedi. 
B ygın bir halde bulundu. 
Almanlar ona kılıcını taşı• 
mak hakkını verdiler ve 1917 
de lsviçreye gitmesine mü
saade ettiler. Gt!neral Le
man, Franeıı.lar ve Belçika
lılar tarafından büyük me· 
rasimle karşılandı. Kendisi· 
ne kontluk verildi. 

lzmlr Defterd rhğından : 
.Ali oğlu Mchmedin Bnşturak şubeıine olan Milli e•lak satış 

bedeli borcunun temini tahsili için üçücü Karataş Kamil bey so
kağında kain 32 taj ve 384 lira kıymetindaki evi Vilayet idare 
heyeti kararı ile 21 gün müddetle müzayedeye çıkanlmıştır. 

Taliplerin 27 Mayıı 940 Pazartesi g-ünü saat 15 te Vilayet idare 
aeyetine müracaatlara ilan olunur. 9-16-23 (1598) 

iz mir d ffedarll~ından : 
Belediye çavuşu Remzinin Başturak şubesine olan milli emlak 

satış bedeli borcunun temini tahsili için üç\incü Karataş eski 
kuyumcıyan yen komser ismail sokağında kain eski 36 yeni 1' 
taj sayılı ve 960 lira kıymetindeki evı vilayet idare heyeti kara
rile 21 gün müddeti~ müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 27 Ma
yıs 940 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare 1aeyetine müraca· 
atları ilan olunnr. 9-1&-13 (1597) 

Diiayanın bir yarısı o ka
dar metruk, dağlık. soğuk 
veya rutubetlıdir ki üzerinde 
yaşıyan ahalinin yekünu an.
cak on milyonu tutar. Yani 
büLün dünya nüfusunun iki 
yDıde biri. 

Milli .. : Piyan~o Biletl rinizi ( A De T ) Kiıesinden Alınız 
Çorakkapu Poliı merkezi kuıııı No. 864 Hasan Tah.aia Ôadeı Telefon3497 

iifth~-hibBriirl .................... 
üz lya~ 

Otobüs) eti 
Mazot ve yedek 111• 

sıkıntısı yüzünden bel I • 
Güzelyah otobüs sefe! ti'· 
k aldırmağ karar veroııt 

Spor haberi 
Altay ve Altınordu !d~ 

ları yarın lstanbula il 
lerdir, bu takımlar cuoı•' 
si, pazar günleri Fener l• 
çe ve Galatasaray takılll 
le karşllaşacaklardır. 

Konferao• 
Bugün öğleden soor• 

18 de Halkevi salo00 ~ 
Refii Şükrü Suval tar• 
dan ( Harpt~ devlet ek~ 
misi) mevzulu bir konfe 
verecektir. 

Rika İsliJIS 
Oldu 

Keçeci !erde 617 sayı~ 
e.viode otu an şoför 
yin karıst 26 yaşında 
İslim olmak için Vilİ 
müracaat etmiştir .. 

Hırsızlık. 
· Alsancak Tahs o f'i 
makarna fabrikaııod•.J 
raman oğlu amele Yar 
Mehmet oğlu Abmd•j' 
cüzdan içerisinde bO 
Bay Ömere ait 313 
masanın üzerinden ç. 
oldukları şikayet edil.-it 
suçlular yakalanarak 
kata başlanmıştır. 

İ giltered 
Casuslarla Yapılan f,14 

logiltcrede casusluk 
hinde şiddetli tedbiri•' 
mıştır. H Ik ta kendit• 
n düşenleri yapmak , 

Birçok kadınlar şaplı 
nıa etrafına, susunuı, 
kesle konuşmayluıı• 
cüIDle il şmektedirlet• 

' 


