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ASK E IVAZIYET 
l llıni vazi- Eden diyor ki Veri ırken Almanıa~ın 500 tauua- itbirliği ederek Almaalarıa 
hakkında ı · tayyare meydanlarında bal.-

ti" if caat tehlikeli Atma 1 or- rası· tahrı·p adı" lmı·ı D ID 500 tayyaresini tahrip 
"9ı Çarpı,maları Y: U Y etmiştir. Bu haberi kardı 

~~rlle llerllyor bir şeydir ki şehrini aldı•• Radyo gazetesindun: ihtiyatla kabul etmek rerek-
')t •-- NJoskova (a.a) _ Muba· Alman kaynaklarından ah- tir. Çünkü hakikaten Raalar 

r,ı1 0 ,•111 münasebetile --• - J M k b ff k l l r -. " ı rebeler bütün cephe boyun· nan ma ümata göre os o- unn muva a o mat ana li,. .•teıniıia intişar L d ( ) H • · d d f b k 'dd kd' d "' Lı-"C le on ra a.a - arıcıye ca şiddetli devam ediyor. vanm ış mü a aası üyü cı en ta ıre erer ..... 
,~ 1 

i Kiia zarfnıda Nazırı B. Eden, mebusların Bu şiddet Moıkova ve Ka~ ölçüde yarllmıı bulunmakta· hadisedir. Fakat askeri mi-
.... '•1 haklrıada va· R · "' l' · d ı h ı d ..1-,._,, d usyaya, e ımız en ge en er lenin cephesıude çok kuv- dır. Diğ'er taraftan Moskova ta ealara göre bir mey aaua 
a...: .. 1.•iııiklıklerl göz- d ı ~~., IDJ yar ımı yapmamız hımdır. vetlidir. kaynakJarıadan alınan ba· ancak 31 tayyare balaada• 

i, ~arpııbfı bu Sulh sözleri etrafında malü· Moıkova . t m bir sükfı ıı berlerde Marcıal Timoıen• rulur, buadan fazla miktar .. 
~d lll'»l:ıarebelerde ol- mat isteriz" sualleri karşı içiude tahkimatına devam konun batı orduları baıku- tayyare :bula11daralar.. ha· 
• 'ı' ıiy .. et aleminde 11ada Eden c~vaben t.dmiş- ederken ve k ,. mayoleri mandanlığindan azledilerek talı bir hareket olur. 
~'ter dev adımı ile tir ki: dökerken Almanların 35 bin başka bir vazifeye tayin Böıle 500 tayyareri tahrip 

>.,·' ve dünya her "'Ruıyaya şimdiye kadar kişilik bir t aarruzuna maruz edildiği enlaşılmaktaıır. etmek hadiıesi iki .. kilde 
~' bir aıkeri veya vadettiklerimiı.i verdik. Hit- kalmıştır. Düıman pek çok Çoktanberi Rus tebliğle· yapılabilir, birinciıi topla 
,'•~ıra ile karıılan· ler ve ıerikleriy!e gö rüşme · telefata mukabil Gorki şeh · rinde okumadığımız bir cüm- bir şekilde bombalarla tay· 

'1ı ler katiyen doğru değildir. rini almıştır. le nazarı dikkati celbetmck- yare meydanlarına lalca• 
'' haberlere r6re Böyle ifıaatlar ıeblikeli ola· --o-- tedir. Sen tebliğe göre Rus etmek ve bombalarla dit· 

~·,So•yet RuayaDID cafını ve düımana malumat a·tı . .. orduları hava kuvvetleri ile -Deoamr 4 6fte• MJlıil--
~"~•lcı.,ını elde et• vermek ıibi bidiıeler doğu• 1 erın mus- '-"'-"'•"'-V'-"'-'"-"'-"'-"'-"'-"'-''-" ·"'-"'-~~"'"""-"""'-"'-"'-''-"-"'"'-"""'-"'--'"' 

OJaya ulaıtırala- racağını" ehemmiyetle kay- t akbel Napoli bombar-t Almanların 
~tdıınların nakil de=tmiıtir. t 1'.. t feıce utr•tmak -o--- v dımanında Moskova aar· 

~ ~ ıt:;:~.~··~~~: Japonlar zehir- v.~u~~.~~~~~ühim ölenler ruzu yavaıladı 
~ \ t '•iauyaa kuvvet· ı• haftalık mecmu•larean bir i - • - - Loadra, ( a .a) - Loaclıa 

~:rlt fedakirbkları l gaz mi neşrettiği bir makalede Roma (a.a) _ Neşredilen siyasi mahfillerinde Almaa· 
~~ baıkı ye akıa· kullandılar ezcümle diyor ki: resmi bir tebliğle son Na· ların Moıkovaya Jlptaldan 
~ bir 16bret ye Ru~·Alman bubi kezeaıl· poli bomb rdımanın esoasın·I taarruzda bir yavatlama ka7• 

~ •ın etmektedir- Londra (a.a) - Har iciye u da kazanılmaıada bir du- da lS kişi ölmüş, 25 kişi doluadağa aşiklrdır, d'm•k· 
miateıarı dün •vam kama· k 1 H 1 tedirler. 

- L h 1 d b rum no tasına ge ince it er yeralanmııtır. ki ti 
1 au 6cum arıll ıaaın a sorulan ir suale lb bb d b 1 Bu vaziyeti, i ıare • 
• h 

su teıe üıüa e u una- --•--
~~- •ıa em mem· yızı ile ıu cevabı ver- B H izah olunabilir: 
1 

~ i._ 4!1 . - - ;:-: -•-s·•·. cakhr. uadan ponra itler 1 _ Almanlar kanetle• 
\ bir teblike ve Geçenlerde Japoaların bışka birine· t "'rkeclereli 1--:~-,.vAnın\ J .. w ·~••v•n ve•i bir tur-

fl S::•ceiiai takdir lHnk '• karı• yaptıkları as- kendiıi devlet reiıi ola- l d 0 18 Sl t 2 - Moakova taarrana· 
o' illerde bakika· keri barekitta zehirli gaz caktır . Tokyo, (a.a) ~- Hariciye~ dan vaz geçip cenupta yeal 

llliı bir kahra- kullandıkları hakkında bir Gene bu mecmuanın ifş - rekiletiİiin orgm olan ga-~ bir t aarruzda bulanmak. 
I \ ~1altayemetleriade haber almış idik. atına göre ltalyaolar mem- ·-;-~'te~diyor~ki: Askeri mahfillere pre la• 

~ d ediyorlar. Bu bıber şimdi tekzip Ieketlerine yabancı askerler ~Bugiinkü-:da;';mda ~ha: iki vaziyette de yapalacak 
ı.. .. "•1aauı uiraya· edilmiı bulunmaktadır. geldiğinden iLfial göster- -- - d , -t t taarruz eVY'11kiıl kadar kn• 
"'"''- b l b' d' l H tti lt ı d ~ri .. ler arasın a •mu evaaaı """ ir mai ü ı· --o-- mekte ır er. • •ya • - r vetli olamaz. ' d rolüaü oynayabilir yeıiae 
',_ '•iı tehlikeleri o·· bir ısyan hazır ır. ----

~--d ·ı unyanın en devlet Japonyadır. 
'"" ~ ~ ir eden ı .. a•- G kı· Sovyet O ·~ ti._,,ı1c. biç •• k1a- •• k ece --- -- Bay sman 
~ ~ •ı.ııı.dea baiırı· büyu sarnıç Tebliği . Almanların Ör- Adalı 
~ ~"'G•G açalım,Rua- gemisi babrıltıl.ı . Maska•• (•.•) - 23 ilk f ,. db• 1 • Emniyet umum m&dlrl 

d '~ilirae Hitlerle Radyo gazcteıinden: teşrinde mubareler bütüa l te lf eri Bay Oıman Adalı dia ·~· 
~~taya boiazlaı· Amerikahlua ait olup cephe boyancawdevam etmiı· --•-- tamki Bandırma ekıpr..U. 

A~ '"'~' gelecektir. dünyanın en büyuk Hrnıc t ie. Düomaaıo hatlarımıza lıtanbaldan ıehrimise ıel· 
\'t•lıah salahiyet- gemiıi evvelki gün Atl~n- yapılan yapılan bir çok cid- Ofi ajansindan(a.a) -Alman miştir. 

~ r' t '' iddiada bu· tıkte batırılm1şhr. Gemi In- di taarruzlar zayiattc püs· lar dahili ıuik11dıa önüne Umum müdür garda mea· 
~fi' ~it· giltereye gaz yüklü ~idi· kürtiilmüştür. ___ _ geçmek maluadile Bremende lek arkadaıları tarafıadaa 
'ı/ tlt._~t~tre itaati veya yordu. 1000 ton hacmiude Bilhassa S molcnsk ve Ka- s t 18 den sonra • dııarı kartılanmııtır. 

tı kabule mec- olan bu gemi tonlarla ga:ı lenin çevrel rinde .. çete faa· çıkm ğı, dükkinlan a çık Kadınların da gözlerl 
t,, taş&rdı. liyeti ertmışhr. tutm ğı, Alman ordu kordo- . kapall delll 
'~•''~il Japonlarda Sovyet resm'i sözcüsü Lo· nuuun ltıodıan üıtünden 

'
''·~'" aldıöı vaıi · ıovıski m reşol Timoçenko- k d ~~ • veya Y'aından ara an ve 
't ' ederek seı- nun başka bir kum~dau~ğ~ 

d,t. ı 'k 'f denizden geçmeği mennet-' d' qa yükse tb • tayin e dilerek ~ v:az~iae_:ı 
~ 'Yada devletleı başladığını söylemiş,~ti:,..r_. --~-m-iş_t_ir_. --------

~c,~t''•aaıt rol6aü 
't ~· Dıüıtakil bti· 

•ı varız, diyor· J' ,,, 
D ~ ~~~tl b~ytık rütbeli 

&? ~~.\~tııae karıı ya· 
_J ' •rla tatbik olu 

d""J< ~'•ı,~~ 1•1arı da biraz 
' ti.,. 1t•cak imiller 

',i ~I ')or, lıte bunun 
H-. 

~ d' 1 batti aaat 
~t'lı~• •hvali blh
lt •e çok veba· 
~ı;''~'Ya gitmekte 

itdlyoruı.I . 
sı~ıu SANLI 

- Çok memnunum, çün
kii bana bir bayram hedi
yesi olarak bir kumbua 
aldalar. 

Dördüncü sahifemiz -~ 
deki (Antika ve ', Stil 
eşy~ satın alıyoruz ) 
Başlaklı ilinı bebeme · 
bal okuyunuz. 

Erkek - Baık a ne emr 
edersiniz? 
Kadın - Bir çift ıyak• 

kahı. 
Erkek - B•rada ayall-

hahı bulunur ma? 
Kadın - Burada ayak· 

kabı buluamaı, fakat ayak• 
)labı alacak para ıiıdi ba
luar. 



.......................... 
!Bir Genç ·Kı-l 
i zın Hatası i 
.......... 9 ........ .. -...... -- - ........ .. 

I Ya•an: Nadire Seymeneilu 

·Ka11ta beyaz badanalı iki 
kath bir evin peaçereıinde 
bir ıeaç kadın baıını buiuhı 
cama dayamış karşı11nda 
azaa dar yola bakıyordu. Her 
tanf karın ıe11iıliği altında 
•J11yor sanki. O dar yoldan 
atlı bir adamın ev iıtikame-

thae doiru ıeldiii ıöriil8yor. 
O atlı yakl•ı•yor, mütemadi
Je• •e darayor evin kapı-
11ada. 

Geaç kadın : 

- Kapıyı açar mı11n? Emi· 
ae bacı. Diye seıleniyor •ı•
iara Clofru. Odunlanu ha· 
fif çatırtaııaı ve alevini ıak· 
lı1aa aobaaın yanında geaç 
kadıa •• erkek karıı kar· 
t•1• oturuyorlar. 

- Burada 11kıhyor mıaıa 

Neii•? 
- O nasıl ıöz Tarık. Se

aia ıelmeni beklemek be· 
aim için doyulmaz bir ıet k 
olayor r•nç kadın. 

Zabit ayıia kalkıyor ye· 
riade kayışını ç'karıyor be· 

' lia,Sea aa1yor aıkıyor aıkıya 
ıoua geaç karaıının yanına 
,aklaııyor, ııcak nefeslerini 

ı y&slnde dolaıhrıyor onun. 
Geaç kadını ıö:zlerialn de· 
rialllllerine kadar n6fu:z ede• 
bakiılarile okıuyor. Kırmııı 
•• maatızam dudaklarını 
tatla bir kı.,ılışla açıyor. 

.,-:-~ Nevia diyor. Gelin ol· 
Anft.w• 1.- .J _. - -·•• l'ıCuıDe yua 
bahısuan dik yakaıından 
naaaa ba11aı iki elinin ara
aıaa alıy•r ıonra. 
~ Nevia, 11•giain ba ka· 

dar atb olacağını dGıüaemi· 
yorıoMam meier. Sana ta· 
pırera!D karıcıjım diyor. 

l • - . *• 
Dııarda kar firtınaıı ıid· 

detle dewam ediyor. 
Dııarıda kar fartına11 şid

. detle devam ediyor. Yemek
ten laeatiı kalan Nevile;Tarık 

1J Emine bacının demlediği 
Ni çayı"~b.rdaldarını öttllrerek 

içiyörlar. 
Tarık ıoruyor: 
__; Anlat bakalım Emine 

j 

, bacı daha naıalıın? 

(llLllN ~Dil) 

Hayat Pahalılığı 
karşısında 

----111111111111----

Memur ve 
runmasııia 

işçi sınıf IDID ko
doiru ilk adım 

Ankara - Hayat pahalı· ı mize ıöre Mlinakalat Veki· 
1igı karı111nda memar, miiı· leti hıyat pahahlıiı mi9 a-
tabdem, iıçi ıibi ıeliri mah- cehesinde aı ücret ~l-
dut •• mukaaaea olanların makta olan Devlet Deaıa-
koruamaıı için hiikiimetin yolları gemi miirett~babnıa 
yaptırmıı o)duiu tetkikler terfibleriai zaruri gormlı ve 
neticeıiade tanzim edilen 200~ e yakın ~lan hu ıim· 

:ı • il k k reaın iicretlerıne ayda 5 rapor uıerıne ver ece a · . 5 ı· k d 
b. t' .. ıı. ı::ı. d k. hradıa 1 ıraya a ar um 

rarın ma ıye ı onumuz e ı .. k · t' Bu 
.• d 1 1 1 k yapm•ı• arar vermıı 11. 

ay ıçın e an aşı mıı o aca - karar •) baılnda ta~bik edi-
h~ 1 kt• • ece 1r. 

Hikumet dahili ııler hak- Zam görealer, birinci., 
kında Parti grubunun önl· ikinci, &ç6ncü ıınıf ıilverte 
müıdeki toplaataıında iıa- ve makine loıtromoları, ka· 
bat •erirken ba huıua te· mara memurları. dtımeaci 
ma1 ederek •ardıfı kaaaat ulta, ıemici, marangoz. 
•• •ereceii karar etrafında yığcı, ateıçi, k6mürcü, kıla· 
ır•p asalarını tenYir ede· •aı, 111, k&mlr •• hizmet 
cektir. •aııtaları mibettebatı ·ve 

Dijer taraftan öireadiği- mavnacılardır. Ba zamlar 

- Hayar diyor, Biıim bey 
zabit maıaallah. 

aylar 150 bin lira tutmak
tadır. Bu karara lıtaabul ve 
lımir teıkillta dahil bulun· 
maktadır. 

---o---
- Evet hımm zabit oldu· 

ğunu biliyorum amma, ihti
yat ıabiti dej'il mi? Hikim 
ayni ı•ma•da. Memurlarımız 

Emine bacı gözlerini kıpış· p t · o o maaı 
tarıyor. Sokaktan içeıiye bü- azar esı a R y 
cam eden ıoiuk rbzıir iitl· alacaklar 
t6yor. 

Elinin tersiyle iıaret yapa· 
rak: - .... \;•aım_ yok, ebti · 
yatı yok oaaa ıaltit diyorlar 
oaa. 

- lımi Tarak bey mi? di
yor poıtacı; 

- Anam bea uautu'feri· 
yon. Du: bir yol soru•eren. 

Bu esnada Nevinin glllen 
seıi iıitiliyor yukarıdan. 

- Meldubu al da gel Emi· 
ne bacı diyor. 

ihtiyar kadın zarfı alıyor; 
postacıdan tahta merdiven· 
lerin trabıoDlanna tutunarak 
çikıyor: 

Hab~.! l•J!1i111n• ıllra;tci
teşrin peıin maaılerını önl
m6zdeki Pazarteıl r&a& 27 
llkteırinde maaılarını ala
caklardır. 

Bütün 
halkı 

iz mir 
Asri 

Sinemada 
Mııır yıldııları SBleyman 

Necip ve Emine Rızzık'ın 
yarattıkları Tİrkçe ıöılii ve 
ıarkılı: 

· Doktırun Aıkı 

hk ve orta 
okullardaki 
yoksul tale
beye yardım 

ıFAYDALI BILGIL~ fi_ 

KESTANE ŞFKER'f'~ 
Bayram yaklatıyor. ~~ 

------illan bul - ilk okullarda 
okuyan yokıul çocukları ko
ruma cemiyeti idare heyeti 
düa Parti vlliyet merkezinde 
yardıma muhtaç taltbeleria 
miktarı görüt6lmüş •e han
lara yapılacak yardımlar 
kararlattırılmııtır. Okullarda 
yokıal talebeye verilecek 
elbiıe ve diğer hediyeler 
Cümhuriyet bayramında te•· 
ıi olunacaktır. Diier laayır 
cemiyetleri de yokıul çocuk· 
Jara •erecekleri hediyeleri 
bayramda dağıtacaklardır. 

Bu aene orta <'kullardaki 
yardım muhtaç talebelere de 
e1aıla ıurette yardım içia 
tedbirler alınacaktır. Bu ta
lebeleria kitap •e dıier afak 
tefek ihtiyaçları okal koope· 
ratiflerindea temin olunacak, 
diier e1aıh yardımlar da 
Parti ve yokıul çocukları 

koruma cemiyetinden yapı· 

lacıktır. 

miufirlere e•d• 1' 
kettıne ıekerleme•İ 
etmek mfimkiindlr. 

Kestane ıeker1'111 

yapmak ııc iı dı~: 
kkat edillrae İf d• 
Dikkat edilirse it • 
iri 50 . keataae i•tila8'· 
li. Baalaraa üıt k• ~ 5' 
bıçakla çiıerek aoJdJ 
ğuk au dola bir t .. 
atarak ateıe ko1aaah· , 

Teacere ateıt• •~ j 
kalacak; içiadeki •• f 
cak olmalı fakat k• 
mahdır. Gam kıım•11 

ateıi klllemell. Ba •~ 
keıtaaelerla iç kabll tlt 
muşar., buaları dlkk• ~ 
kia bir bıçakla ••,. il' 
ıoymab. Zor:ıörl•"~ 
hiraı itin11 edilir•• 
yıpıbr. ~ 

Difer taraft• • f' ~ 
r11bu:ha11rlamalı.~ ~· 
ker ıaraba hazır) iJ 
kilo ıeker• iki blf 
ve bir çaltak waD1'1' .. 

iP' 
rak ateıte kayaat~ 

::::-- Kıvama ıelince •çil' 

Yen·ı kB'f edilen bir dirmeu .ı1ık oıanca ' ., 
Y taaılui dbmeli •• 

ııuuarauı (Anlara) bölec• ır•k•aıı. ., f. 
gin ıu dola bilylk , - ~ 

ismi verildi cere1i •teı•lko~ -
Berlindeki•Aatoroaomi he· aıaca iceriıine k ~~ 

- -- - · ••••u1.1uı uaı- lunan•tencereyi ol.,, 
versite raıatbanesi ilmi yar- bain marie -aıall i.I• 
dımc111 olup ıimdiye .. ~kadar rfat piıimeıirmeli. 1~...
üç seyyare keıfetmiı bulanan k .,.., 

ateıtea iadirere .il· 
Dı. Glel11berg'a teklifi i'e bi ıotamap bırak_... 
yeni bulunan 1eyyarelerden 
birine >( Ankra) iımiain veril- Ertesi ı&n ayaı ' 1 
mesiai -kabul ... etmiıtir. tekrarlamalı, artak ~' 
Ankara plaaeti .. bütlia ] pla- olmıqtar.[Şekerdet ç• 

netler gibi ~liaeı il'etrafıada ya hafif ılık fıraad• 
bir kat'ı nakıs çizer. yahut oldajal riW ,; 
Ankara planeti ıüneı:e&afın· teline ıararak 111abt 
da hareket ederken glineşe melidir. 
olan meiafeıi mltemadiyea • 
degiımektedir. Bu iı meslfenin Dr. F ahrı 
:az•miıi 469 milyon, aıgariıi .-....; 

ıamh Memleket ...,.....__, 
4 Jll 158 gilade güaeı etra- Rontk.ea mit• 

11 ıaheserini ıörmege koıayor· . fında bir de.vir tamamlamak· Roatkea •• Etelıdfl.., 
Jar. Ayrac iki muazzam film. tadır. rapdı:; wa !~! ?:1't1 

- Bana ver Emine bacı 
mektubu, 

"KabaH" ve '"Kaliforniya 

b•ydatl•rı.. i BUGÜN ELHAMRA MA.1{~~ 
Sonra zarfın üzerini oku-

yor. 

E.iu b.cı lteriaia y&züne 

- Mektup bana Tarık. 
Genç· zabit ah yor onu. 
Biten ıigaraaını tablaya 

Marti Gazinosu :Mevsimin en ıen ... Zarif ... Yeniliklerle ıtisleallllf 

i EGLENCE ;KADINI'~ mkıyor. Utaaarvk alçak 
S.ıle: 

~ - Sağlığınıza duacıyım 
ı eliyor sadece. Sonra beyaz 
~ mı örtiiılnden taıan annah 
~ uçlarıaı içeri alıyor. 
1 Ba ıırada kapının demir 
tokmafı iki defa kalkıp in
diriliyor. Emine bıcı kapıyı 
açmak 6zere yerinden kal
lnyor. 

Kılın tahta kapının ma· 
ıal••i ılrgl•lain keba seıi 
ıldiliyor yurarıdaa. iki kiti 
oa ... yor kapıda : 
- Hllrim beyin evi bura
mı? diyor postacı. 
Eml•e bacaaın tiz seıi ce· 

ap •ari1or oaa: 

ba1tırarak ıöadlirlyor. 

Y avaı ıesle okuyor mek
tubu: 

- Nenin diyor lıı:arııına, 
ıöaderdijimiı mektubu al
mıılar. Annem de, babam da 
seni çok beğendiklerini yuı
yorlar. Sevimli geliaimiıia 
rözl6rinden opuiı, diyorlar. 

Tarık sobanın etrafıa 
yaydığı 11cakhkla tembel bir 
çocuk gibi ağzını lrıpıma · 
dan esniyor. Soara devam 
ediyor. lzmirde kuru ıoiak
lu devam ediyormuı. 

Tarık ıu•ayor ıimdi. Ne
via memaan g6rBn&yor. 

(Ariıa11 nr) 

Açıldı t Tyroae Po,,.er-Lidn• Darnell ıribi borkdl9 tıl 
lımirlilerin 1abnıııhkla bek· ı ettiii b&ylk artiıtler tarafından yarablj!' 

lediii ve lzmirin çok iyi ı Ayrıca: Renkli Milri ve Memleket J11rnı iJı 
tanıdığı bay Yuıuf Kanzo- ıseaaılar: 3-5 7-9da iLK MATlNEDE UC 
ğua idare1inde Matti r•ıi
noıu tekmil mefıuıatı bil-

~ikmal ıçılmıthr. 
Nefia mezeler, .. rap, bira 

ve1aire Alfi sinema k•l'fl
aındaki (Marti) ıaxiaomDz.a 
ıelecek olaaların memnu 
kalacaplar1aı vaacleuiyoraz. ... , ........ llMI. ı•-mt• 
Cilt •e Ztthre•i Ha.talıkları 

Mütelausııı 
DOKTOR 

Salih Sonad 
lklacl a., .. , S.. Ne. 79 
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ı K. Patroaam 1 4,25 7,SG 



'ti 

~ IHTIY AR ÇAPKIN 
'~•t .. -.1-L -.~~~,.._,___.....___ 

---.. .,. aı ueyın yazı- kadar gencim. göyle ol:luğ'u 
l~ye daireaiain halde benim elimden geçen 
ıdi. itler dar· luıdınların 1ekuou sizia elde 

Jc. Avukat tal>alıtaa ettiğh. iz kadınların yek fı . 
.. daı mlpriıi&lilL· Duadan kıt kıt fazlıdır 
:•101. mltemadi1ea diyordu. ' 
•b9 1 içiyor, ııhkla - Nı,! ıöyleyoraunuz aıi· 
9 
.... t Par~an zim? Şu pençerelerde karşı 

l.iı' llıaauuaıD tiıtlnde karııya oturuyoruz ye.Yarım 
iti illa •P.rorcha. saatte ıokaktan, •aktile beni 
·~ bittikten ıonra delıir visal aıkı etmiı, biç 

• öaGnde bir elmaua beı altı aıdın gf• 
) tlaaaarak ıokafı çiyor. 
,''d•. Bereket Ye11ia, - Mübalaia ediyorauauz. 

d iılık bir cadde - Siı miibaliia ecliyoı-
~)dt Sokakta• çok ıunaz. 

laa;lar, bildikler re· - Aziıim Mukadder bey. 
Banlar araaında Siıiale bıbıe giriyorum. 

ı-,::li•e ••il oldufu Şimdi Hıt bir buçuktan 
bt •ardı. ikiye kadar pen çere öaiiacle 
aa,' "ld çapkınlar- otarac•i•Z· Bu m&ddet zar-

laaıanlarda meıi· fıada bakalım ıiıin maıuka-
111••affakıyat ltıka· larınııdaa kıç tane reçecek. 
Mlaret kaııamııtı. Benimkilerden kaç taae? 

:-•••• yaklaıtıia oa - Kabul ediyor11m. 
~ 1ir•I 1aıında iki - Siıin ci•aunerd ve 

'-Mcı Ilı oldata lıalde nua11ıla bir adam olduru-
'-1 •hlr ederdi. nau eminim. Bana yal .. ı 
~•çleri bereamez: ıöylemiyeceiinize dair ıöz S Itri ıaaparalıktaa veracılrıiaiz. 

t? Bea ba llallmde - Maalmemnuniye veri-
~fı·~•I, beıiai cı· rim. • 

\... arı!1m! ... Derclt. - Bende sizi namuıumla 
~ • • lemi• ederim ki katiyea ma-

••la lrarııııada ıu-am olmamış, koynuma 
~ ~ireıiadeki oda- airmemiı bir kadıa ıçıa 

.:_ı•lı dalaa vardı: maıakamdır. demiyeceğim. 
ıkltUai llabcl· Zaten bahıi kaybedeade 

hı •e peacereleri· 
)~biı Mail •• 

~Jleri arkaclaı 

~ lberaber ifemere 
~ 6•• baıı kail••· 
,. aarıile içerler, 
'tlta_ la, dertletirlerdt. 

~tl1le aralaranda 
~ bolaamakla be
~ 1Ji aalaıımılardı .• 
. 't 'de mlttefik ri· 
~laız lradıe bılı· 
~ lırı vardı. Ma· 
ç:., de haliae röre 

' PlcıaludaMı. 
~•lca •• urafeti 

~it ~r çok kadınları 
"

1 ıiyler, iftihar 

.. ' .. ~ lcabyecle arala· 
i bir m&aakaıa 

s\ S ~tdı ıöyleaeyi-
'' ••i• taaıdırım 

'•da birini tanı· 
•• ,. inci etli-

~ 
~~k6tanu boı· 

' " Jor: 
td.. yiraal Y•I 

hlylk &lr fedaklrlak etmi· 
yecek... Sadece bir &in 
yediiimiz yemeklerle içtiği
miz ••'fileleri• patHını ve
recek. 

- Ka"ul. Fakat ıokaktan 
ıeçea kadıalar araııada mı· 
takaları mızı gördOkçe DHıl 
biribirimizi haberdar ede
ceiiz. 

- Mendil ile !taret etsek 
olm•z.. Bir çare buldum. 
Kadın pençeremizin altındın 
reçerken "Obboo! .. ,, Deyip 
ökıürürüz. 

- Bu da oldu. Saat bir 
buçuğa reliyor. Haydi baka
ltm iş başı••··· 

• • • 
ikiye beı kalmııtı. 
Bu mtıddet zarfında Mail 

bey tam dört defa "Ôbhö!,, 
diye ökıürm6ıtl .. Fakat ak
ıi hir teıadlf olarak Mu-

kaddu beyia de dört mııa· 
kaıı aeçmiıtl. Bet dakikaya 
kadar birinde• ltirini11 bir 

se•riliıi daha ıeçerae, iı
kambilde olduğu rihi pata 
kalacaklar, ıalip, maihip 
belli olmıyacaktı. Halbuki 
ba.riia ikiıi de behemehal 
iyi •• feDa netice almak ih
tiyacındaydılar .• 

Mail beyin sıözleri müte
madiyen &nüadeki saatten 
köıe b•ıına gidip ıeliyordu. 
ikiye iki kıla koşe batında 
iç lıaaım belirdi. Avukatın 
kalbi tiddetle çarpmağı bıı
lıdı. 

Baılarıa biriıi karııı, öle· 
iri lrıalarıydı. Elleriade pa-

•• 
Oğretmenlerin 

kıy af etleri 
---o--

Maarif V'ekileti, ilk ve 
orta tedti11t müesseselerinde 
ders verea öğretmenler için 
bir kıyafet hlilJ)atnımesi 
htıırlamaktlldJr. Bu tılimıt
nameye göre erkt:k vo kadıa 
öğıetmeı;ler ayn birer tip 
elbiıe giyec~klerdir. Mekh p 
dı.hiliade .ve derslere girer· 
keo ayni elbiseyi taııyacak
lardır. Bu elbiseler yalo z 
okul dıbilinde kullanıla· 
cakhr, 

---o---
ihtikar 
Mahkumları 
ittanbul - Meıhur Ba· 

ker müdürü Sılamoa ile 
Dimitri kuadrayı fazla fi
yatla 11ttıklat1ndan mai'•· 
zaaın on fÜD kapanmaıı ve 
her ikiıinin otuz lira nakdi 
ceza vermeai hükmü ile n• -
ticelenmiştir. · 

ketlerle çarııdaa döolyor
lardı. 

Mail bey mütbiı ve tered
düt dakikaıı geçirdi. Bu ka
dın içia ökıürmek acaba 
doğru olur muydu? Avukat 
derhal zihninde ıöyle bir 
muhakeme yaptı: 

"Gerçi Mukaddere ancak 
maşukalarım için ökıürece· 
ğime dair ıöz verdim. Fa
kat insanın zevc81İ de bir 
dereceye kadar maıuka ,. -
yılmaz mı? Hem mukadder 
bu keçen kadının da benim 
zenem olduğa nereden bi
lecek? n 

Kadınl11 pencerenin altı
na gelmiılerdi. Avukat mu
zafferane öbbö! diye öksür
dü .. 

Fakat öluürüğe derhal 
karşı pencereden cevap ~gel· 
di : 

- Ôhhö... öbbö.. öbhö .. 

Bizdede öyle __ ... __ 
lıtın bul - Simitçi ve börek

çilere yapıl•n un tevziatın· 
baki yolsuz}uk iddial 11 etra
fında görüşülmek üzerine 
büo öğleden ıonra Belediye 

iktisat Müdürlüğünde bir 
t oPJanh yapılmışbr. 

Bu toplantıda yolSDzluk id
diasnıı ileri ıüren ıimitci ve 

börekçi erle tevziat yapan 
kimseler dinlenmiş, vaziyet 
tetkik olunmuştur. Yolsuzluk 
iddiasını ileriıüren un tevıi
ahnın hakkaniyete uygun bir 

şekilde yapalmadığaaı dı bil
dirmiılerdir. 
Ancak, timdiye kadar yapı· 
lan teniahn evvelce bütün 
simitci ve börekçi eınafı ta .. 
rafından imzı edilen liıteye 
göre y•pıldığı anlatıldığın

dan hu iddialan varid gö
rülmemiıtir. 

Diiakü toplanbda tevzi· 
ah yapuı heyetia bltüa lae
saplaaı tetkik olunmuı, yal
nız bir kiUbin 28 lira ka-
dar açıiı olduğu, bunun da 
tanzimi cihetine ııidildıği an
laşılmııtır. 

Toplantı ıonunda tavziat· 
la bir yolıuzluk mevcut ol· 
madığı kanaatine varılmııtır. 

NARIN 
Gazino ve içki 

Lokantası 
EN YÜKSEK ALATl'.JRKA 
VE ALAFRANG,\ MÜZiK 

Birinci Kordonda en bü· 
yük bir zevk ve sanat ile 
ıüılenmiı Ye idaruini Bay 
Şahap gibi muktedir bir elin 
taahhüt ettiği bu nezih ve 
yüksek gazino lzmirde büyük 
bir boşluğu doldurmuşlar. 
Hararetle taniye ~deriz. 1-3 

Buaon Almanca uarınJnailizcı, .. 
Müstesnalar (Ausnahme) şunlardır 

Die mutter die mütter die Tocbter di Töchter 
Kaide 3 "e" ile nihayetlenen. bütün müzekker isimler 

"Maskulinı" yalnız umlavt alir. Meseli: 
der Vater die Yiter der Bruder die Briidcr 

Bv heceli muhayyer iıimledn ckaeriai cemide hem um
lavt, hem de "er" Jibikaaıoı alır. Mesela: 

das Buch die Bücher das Tuch die Tücber ' 
die Bilder das wort die wörter das Bild 

das Kiod die Kinder 
Bazı muhayyerlerin cemi ismin 

teşkil olunur. Meseli : 
daı Haar die Haare 
das Brot die Brote 
deı Heft die Hefte 

nihayetine "e" iliveaiyle 

daı Boot die Boote 
das Pıpiere die Papiere 

i Elhamra Sineması Bayramda i 
: (Leyli ile Mecı:ıun) u yaıata:ı iki büyük artist tarafıadaıı : 
ı Oynamış Türkçe sözlü ve musikili ı 

f Selihiddini Eyubi ve i 
ı: BOZ . SLAN :2 

ı Fiımint Tatkdim Eder :ııj 
ı Muıiki: Ostad Sadettin Kaynak .. 
ı Oku1anlar: Münir Nurettin • Mlizeyyen Senar ... 

24 linci T eırla d4f 

.......................... 
i Kahramanlar i 
i Kahramam f 
i SOBUTAY i 
f-33- Yasan:H. O. T. 1 
.... ............. 6 ...... .. 

Sobutag öraanoa ·~~~ı. 
Komutanla~ karıı ıil· 

tı. Mançınıklarla 111111 
.dövülmesini ta1sıuı ıt. 

ti, öule uaptııır •• 
Cengizin büy&k kama•daa• 

ları aüratle Ôrgeaç izeriae 
hareuti uygun buldular,•• 
derhal goz açtum•J~ ••J• 
dan bırakmadan ıehri maha· 
sara ettiler. Bu ı.afe ~ 
riai H.akan Cengize bildir· 
diler ve Öıgenç heri•~ ~-

. rekct ethkleri•i ilAv• •tti· 
)er. 

Gengiı. Sobata~ lam~ 
çağ11dı, onunla lroa'9.t•. ·~er 
halde dedi, oradakı kam~a
ların da çok dererli •• 1lk· 
ıek dercade ıa•ııa •alEJf 
iseler de ıeninde onlarla ~ 
raber buJunmakbjıa iti "' 
ıiiratleadirir. Durmada• lia
reket et, tabiyelerini h6zde• 
gecir, ve baaa malimat p• 
tir." dedi. 

Sobutay bir çok zabitleı~ f 
yola çıktı, (Öıgenç) • man· 
ıalat etti. Dii•r komaiaalar 
ve biitiin ordu efr,clı tua• 
fından sevgi ve heyecaala 
karıılaadılar. Cebe ile Sob!l; 
tay kucakl•tblar ve öplftl• 
ler. 

Sobutıy Hakanın ba~rek· 
larını teblii etti, tiç birik 
baı yaptıkları tabiyeyi Y~ 
pilinları Sobutaya izah •VA· 
Ier. · • 

Çok· yerinde buldu, falla 
telefat verdirmemek için"kal 
duvarla11na asker röadere
rek neticesiz hlcamlar~• 
fazla mancinikla ba iıi 16r
melerini ileri ıürbl, hep~hle 
bu mütaliayı beğendi. Fakat 
muhaa11a uı•dıkça uzaadi, 
o bavalinde mancıaıia ko· 
yacak taı kalmadı. Bltla 
ağççlar keıildi, kiitllderiM 
ve köklerine •arıacaya M• 
kaleye savruldu; bu ıaretle 
duvarlar biraz delindi, tela· 
rin içinde pek çok ye~ler 
harap oldu. 

Muhaıaranın ve bu mlc•· 
delenin 7 aci aynıda ka•aJI 
umumiye ile ıiddetli bir lıl· 
cum yapıldı; epiyce ielıfata 
rağmen censriz aıkerlerl br
nakları ıök61mek ıuretile 
fedakirhk göıterip ~ale d~ 
varlırının bedenlerine Mrtl• 
dılar, tırmana tumana içen 
girmeie ve kale kapılarıaı 
açmağa muvaffak oldalar,Ba 
suretle Ôrgenç miıtalıkem 
mevkii de zaptedildi. · 

Bütün hahu kaleden ıllıb 
çıkardılar, çocuklarını, b· 
dınlarını esir ettiler. içleri•· 
den yüzbin sanat erbabı eeç• 
tiler, beraberleiadı alarak 

- Devamı •ar -



Bir • 
cınayet 

Sabıkalı Ruhi Bekiri tehli-
• 

keJi surette yaraladı 
' Aaafartılmr caddesinde Lileı ayraldıldarı ve bunu mitea-
laeması önünde ıabıkah kip ıuçln küçik Abdülkadıı 

t akından Mehmet oğlu Ruhi, paşa hanı kahvesine ıiderek 
f açlu Lile sineması kartııın- oturmuştur. 

la aeyyar çorapçının yanın· Vakadan muğber cl•n mai· 
la durmakta iken çorap al- dur orada bulunan keatant-
ıak llzere gelen nç kadın· ciye ait tablayı· alarak Ruhi-
ardan birinin alış veriıit e ye atmak iıtediği ıarada ıüç· 
anıarak aiız münaluşa111ıa lu da bıçakla Bekiria ıai 
qladıkları ıırada maidur küreğinden yaralamıştır. 
'ekir gelip ıuçla Ruhiyi Yaralı memleket hastane· 
ıeaetmek i•tediii 98 bu il· a ıine kaldırılmıı ıuçlu da , •• 
ıde birbirleriyle dövüşüp f kalanmııtır. ____________ ... ____________ _ 
Sarhosluğun 

neticesi 
Çorakkapı Kemer caddesi 

o. 140 da Hüseyin oiru 
ıbYeci Mehmet Ali, Hiise· 
a ojlu Ahmet Dikerin 
riae ıarlleı bir halde tau
IZ ederek camlarını k1rmış 
, ba cam kırma yüzünden 
laia keailmit olduğu elinde 
alaaaa bıçiğı ile birlikte 
ıkalaamıı ve hakkında 
•ıbat ınç zaptı yapılmııtır. 

--o--
aponya harp 
için hazır
lanıyor 

Askeri vaziyet 
-Ba,tarafı linci •ahiteck
man meydan ve tayyarele
rine taarruz etmelıc, ikiaciıi 

münferid tayyarelerin 5 met
reye kadar alçalarak yerdeki 
tayyareleri mitralyoıa tut
mak ve tahrip etmek, bu 
ikinci ıekil çok tehlikelidir, 
çüakii meydandaki m&dafaa 
tertibata taarruz eden tay
yareler için büyük bir tehlike 
teıkil eder. 

Tokyo, (a.a) - Baı•ekil 
ıajo, yeni kabine erkieına 
arbiye nezareti erkiaına 

~ tabea,~ Japonyanın timdi, 
ayatla ölüm yollarından 

1 riai tercih zaruretinde ol-

Gene : bir Ruı tebliiine 
göre 21 ilkteırinde Alman
ların 34 tayyareaine maka~ 
bil Ruslar ancak 8 tayyare 
kaybetmiılerdir. Aynı rinde 
Moıkova tlzerine yapılaa bir 
hava akınında Ruılar 17 Al
man tayyaresi d&ıllrm&ı· 

lerdir. 

' SiY ASi VAZIYET 
"Radyo" gızeteaiain diia 

akıamki neıriyatında ezcüm
le bidiselerin ıiyaıi maaza· 
nlannı ıu ıekilde belirti
yor: 

ıfuaa ıöylemiş ve hali ba
~ rdaki · buhranı baıarmak 
J)I• herıeyi fedaya baz1rla
lmaıı tavsiyesinde bulun· 
aıtur. l Tojoaun mühim ıözleri 
Tokyo, (a.a) - Baıvekil 

Djo, harb kabinesi azaaıoa 
tab eden ilk günlük em· 
ıde, japonyaaın, yabancı 
:•Jetler tarafından çember 
,lae ahnm11ı hareketini ön· 
mek ı&zumunu ıöylemiıtir. 

,zmir Askerlik! 
'tubesinden·: f 

Eğer Ruıya 1939 ağuıto
sunda Almanya ile meıbar 
pakta imzalamış bulunHydı 

Almanya harbe girdiği tak
dirde muhakkak bubi kay
bederdi. 
Ruıya pakh imzalamakla 

Almanyaya bahda FranH ve 
lngiltereye karıı bütün kuv· 
vetiyle yüklenmuine ve ne
ticede Franaanın harp dııı 
etmesine yardım etmiıtir. 

Ruıya bu pakh imzalar· 
ken yaptıa-ı heıap açıktır. 
Ruılar Almanyanın batıda 
bir ölüm, dirim mücadelesi -

(illLtıA 1151) 

ADYO· TELG F HABE 
Vladi vostok 

yolunun 
Kapanması: Japon 
muıaff akiuatidir __ .. __ 

Tokyo, (a.a) - United 
Ekapreaı haber veriyor: 

Vladivoatok yolu ile Ruı· 
yaya yapılan Amerikan yar· 
dımının bu yoldan göade
rilmeai hususunda alınan 

ıon karar Tokyo ıiyHi mah
filleridde bir Japon muvaf· 
fakiyeti olarak kabı:.l edil
mektedir. 

Diğer taraftan alınan ma
lumata göre ierek Moskova 
ve gerekae V aıiagton ıiyasi 
makamları Japonya ile bir 
hidiae çıkarmHını arzu et· 
memektedirler. __ .. __ 

Küskünlük 
mü? 

Berlin ( a.a ) - Almanya 
hariciyesi maeıal Petenin 
işgal albndaki yerlerde ya
pılan ıuikHtlar ve idamlar 
hakkındaki beyanatını hüı

nü telakki etmemiştir. Bu bal 
Alman - Franıız münasebet
leri pek nazik bir devreye 
koyduğuna ıöylemektedir. 

----
Japon teklifleri 

Tokyo, (a.a) - Royter: 
Tojo nabineainin, Amerika
Jıpoaya miizakerelerini kea· 
medea evvel Japon aısrari 
tekliflerinin red veya kabul& 
huıusunda Amerikadan açık
ça "eV'd veya bayır" denile· 
muini taleb edec•ği Tok
yoda zannedilmektedir. 

Gayri reami mehafilile 
matbuat mütealarına bakı· 
lacak oluraa bu tarz, umumi 
efkirı temıil eylemektedir. 

Reami mehatil, bir barb 
vukuu ihtimaline aid ıayia-
ları mevsimsiz aaymakta 
ısrar ~tm~kte ise dt', iyi ma· 
lumat alan başka mıbfeller, 
huıuıi görüşmelerde, ihti-
malleri kabulde nikbin ol-
maktan uzaktır. 

rasının bir 
kararı 
---o---

Londra ( a a ) - Lordlar 
kamarası kahramanca Alman· 
lara kartı mukavemet eden 
Ruı ordularına hayranlığıaı 
bildirmek kararını ittifakla 
vermiıtir. 

---o---
Pasifikte vazi

yet • 
gergın 

Tokyo, (a.a) - Jıpon ba
rıcıye nezaretinin organı 

olan Japon Timu And Ad
varsiter gazetesi yazıyor: 

Eğer, Japonya ile Birleşik 
Amerika müaaaebatı, ıimdiki 
gerginliği muhafaza edecek 
olaraa Amerikanın Sovyet 
Rusaaya yapmakta olduiu 
yardım, bir haddi tecav6z 
ettiği takdirde Paıifikte 
vaziyetin vahamet kesbet
meai hemen hemen muhık
kaktır. 

• --o---
650 
ran 

Lira aşı

bacaksız 
htanbol - Samatya mali· 

ye şubesi odacııı Mehmet, 
Samatyadan bindiii bir tram
•ayla Lileliye giderken, meç-
hul bir yankesici pantaloaa · 
nun cebinde bulunan 650 
lirasını aıırmııtır. 

Bir müddet ıonra itin far• 
kına varan Mehmet vukuba
lan miiracıat zabıta bu mec · 
bul yankesiciyi yakalamııtir. 

Suçlu aabıkah yankeıice-
lerden 15 yışlarında Evüp 
adu~da bir b•cakıııdır. Eyüp 
kalabalıktan istifade ederek 
odacının 650 lirasını aşı rdı

ğını itiraf etmiştir. __ .. __ 
• 
lnegölde 
Zelzele 

Ankara, (a.a)-~Dün gece 
Hat 24 de lnegölde ıiddetli 
bir zelzele lolmuşlur. Zarar 
yoktur. 

nazırı 

tok 

ıtaıuauı 
nazır 

---o----- ' f' . 
Roma (a.a) - D. N· t'I 

Alman ikt11at aa&ırı ~ 

Maltber Funk, Italya la~ 
ye nazırı Sinyor Riccır ,, 
davetine icabetle Ro_. ,r 
bir nutuk iıad ederek, ~ 
veli tarihte yegane ol:~ı,ıl L _, 
mihver şefiuia biy&kl Jı' "h 
karş11ıada duydaia t _, 
hiıleriai ifade etmiı •• .. ...i b . ·o -r'. ~ azzam ıiya1i gayelerıD1 ..-_ ,, 

aizamıa ve J\nupa ııb,,.~ t 
•ulba kavuşturulmaııa•1..,tedbirlerinin bir tı• 
çizmiıtir. ,,,.. 

Alman iktısat nasırı 

demiıtir: . ""' 
Hayati 11hHıaa dabil . ..JI 

Juaaa Akdeniz ba•~ 
siyaai ve ikbıatlt P' ~ 
aağlam yeal bir aiza•• ~ 
den nezaret etmek •" '.,I 
ltlayanın nhdeainde ol•11 

lıca vazifedir. 

--o--
Lastik ve 

tevziatı 
-;-•-- ;.. 

lıtanbal - Vili1•t ,,,. 
yaçlanaa tahılı ed tJI":. 
tlzere 10 ton çivi ve .-., 

lif eb'•dda 120 adet 0 ti'.' 
bil listiği tahıiı edil~,d,. 
Çivilerin tevziatına bıJI ır 
itibaren başlıaacıktıf• _,. 

velce lııe miidürlüi911'11~ 
racaat edip de sıra beis,_., 
ihtiyaç aahiplerine ,ır ,P 
tevıiat yapılacak •• ,of 
kalaa malJar da buDd111 ı'~ 
raki müracaatlara ayrı~''" 
tır. Liatiklerin tef ~ 
ihtiyaç sahiplerinin li~i~ 
huırlaamak lizım ıel ,il' . ,t• 
dea, tevzıat bayram e 
bırokılmııtır. ~ 

lksek ehligetname-f 
,iller SBYkBdil8CBk i 
~ Geçen ıene ve daha ev ·ı 

elki senelerde mektebi ı 
imal eden yüksek ehli· : 
etaameliler yedek ıubay ı 
kalana aev ~edilmek üzere: 
1-10-941 ıarı günü lzmir l 

ne gireceklerini ve her iki 
tarafın da bu harpten fazla- : 
siyle yıpranmış bir vaziyette 
çıktıktan sonra büyük kuv· 
vetleriyle teru taze bir vazi
yette buluuaa bir Ruıyaaın 
doktrinlerini kuvvetin tazyı · 
kiyle Avrupaya kabul ettire
ceğini beHplamışlardı. 

il 

Antika ve Stil Eşya 
Satın Alıyoruz 

Eski Tilrk gümüşlui, ayaalar, şarndan ve çıy takımları, tatlı takımları eıki batt•1ı;r.: 
yazıları ve kitaplar1 1 ıev•hi kumaılar, istofalar üç etekli eataıiler, iılemeli uçkur, Y'1,,., 
v.s havlular, Saksony• ve muhtelif porselen puç.tları, eski K.iibhya çioi parÇ• ,,p' 
beyaz paıçıler, vazolar, bey- keller, kalemtuş, makta ve divitler, eaki uılüpt• lı• t• 
koltuk, vitrin va ıtit yl!m\!k odası takımları ve her acvi eıki güzel parçaları olllP 9'1 
satmak iıtiyeııler, lütfen her gllza saat dokuzdan oa ikiye kadar lımirpalaı~ta 
Ziyaya müracaatları rica olunur .• 

]erli askerlik ıubeıiade ı 
azır bulunacaklardır. : 

p Gelmiyenler hakkında ı 
aanun ceza hükmü tat· ı 

k edilecektir. ı 

• 

Cereyan eden bidiaeler 
bu aalattıklnrıt0lı teyit eyle
miştir. 

R-.:ıya 1939 paktını imza
larken tıpkı bir kumarcı gibi 
kumar oynamış, fakat oyunu 
kaybetmiştir. 

uıyan20 biletlerinizi 
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( Saadet ) Klte•lnden altzııı.. Çoralıkapı Pollı Merke:d 
iıs artıııt hlcı, 164 Haır... 1' alutı O~DER T elefo•: 


