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1 Milli Şefin nut- Son· Dakika 
ku:ehemmiyet- • • 
1 - b ki • Buzveltdıyorkı 
e e enıyor a·tı 1 b 

~ .. -;;.oıl =:~,:;.ki bir 
- \ t,~J.•pon raıeteai ıu ga

~lıfte bulanuyoı: 
'1 \~ıt .,. ile Ruıya daha 

Sa; ••rlrea yaoi Moıkova 
~•dea (6ace anlaşarak 

,_ 'tid bir aalh yapmalılar 
8tttrek d6ımanları olan 
~''Je hncum etmeli-

'- t L ~I 1aqıf dBıDaceli gaıe-
ı lll'•lar ile Ralllarıa bir· 

, ~I b?i•ılarıaa atıldık-
~ tbırinin milyonlarca 
''1•l nıitralyöılerle doğ

ra, taaldarla çiğneyip 
• boaıbalarla param 

httilsleri, ıehirleria 
~' k&l yılını halıni 
lr aada bö1le bir 

a_ bılfQaacatıa• daha 
.._li1a ile Moıkovaya: 
~ ~~rıaııı• ekmejlne 

.._. ıllrmemek için 
il laojasıea dejil, 
-tılanıın diye bir 
b11luaıa7dı,, belki 

U bir tıe 1arardı. 
kolları arHında 

\I._ -.yaa, •••f ı•mi· 
l bir iı birliji ya• 
~I bDyBk devletin. 
"•• en amaaııı, 

~· en merlıametsiı 
~tt_ •leye atıldıkları ve 
~ il teller fibi k•DID 
~'~'•da tekrar 6pfl
'l 't-arak bir cephe 
~elerial lıtemek, 

'-•? lt •rıadaa ibarıt 

~' ç~~'-~l•r bile b&yle 
""' heveate bulu-

SJftRJ SANLI 

h~lllZLER 
~ ,~ h· 

~~r? 
b~'·•) - Orta ıark 

''-' ~ ç&ııa her tara· 
' t,j'tı11aları devam 
~llQ 111•• topçamaı 
, ildeki dllfman 
~ lblleıılr bir ıu

clı111aalarda bu-

d•·•) 
"'~' ._ Orta ıarkta 

"l•tlal11 mOmeı· 
~ 0•d Lytoa orta 

,,,~1111• tarı hakkın· 
lltt, bqluamaş· 

4.~ ı er e arış ..., - ., - " 

~~ ... ..,...~.,,..'-\1 görüşülemez 
--ım-

V ııiııgtoır, (a.a) - Reiıi· 
cumhur bay Ruzvelt bir 
mecmuada y11dığı bir ma• 
kalede ezcümle diyar ki: 

uHitler ile bir barış me· 
ıelesi rörOşillemez. Hitler 
ile ıulb me1elealni mOzakere 
için onan mutlak ve tam 
bir teslimiyet Uzerine olabi
lir. 

Amerikan· milleti Hitler 
zaferinin ne olduğuna öğ
rendıkten ıonra bitaraflık 
ıiyasetlnden ayraldıiıaı ehem• 
miyetle kaydetmektedir. ---
Subay, top ve 

Ankaradan ılanan·,balıer· •t 1 •• • v t• 
lere ıöae sonte rinin ),irin- mı r a yoz 12 ı-
de 88y6k Millet mecUır· D&m edildi 
Ctlmbarreisimiı lımet la8nl• 
nü• bir nutku ile açılacaktı,. 
Bu nutka bllyfik bir elıem· 
miyet veriliyor. 

--c--
ALM ANLAR 

Ne diyor? --o,--
Berlia (a.ı) - D6ğu cep· 

betinde hareklt plln muci· 
bince devam etmektedir. 
ltalyaa kıtaları 28·30 eyl61 
araıında DinyeperİD doğa· 
ıuada Sovret kav•etlerini 
çeYirip imha ettikleri zaman 
8 bin eair almışlard1r. DDr 
maa kaalı kayıplar vermiı 
tir. 

Kareli cepheainde Firıı kıt· 
alın elbetti bir ilerleme ya
parak Oaega aöllloün dağa 
uhilinde bulonan Petroıkoi, 
Pctraıavıkoyu za ptetmlıler· 
dir. 

Petrazıvoık doğu Kareli· 
nin mekezidir. 

Alman sa••t tayyareleri 
dila rece yeniden Moıkova 
ve L~nlnrrad aıkert tesiıa
bna hllcum etmlılerdir. 

IDıilterenia doğu ve ce· 
aup Hhllleılnde buluaaa aı
ker1 te1f11ta ve müteaddit 
t•yyare meydanlarına çok 
tesirli havı hücamları yıp· 
mııları yapmıılardır. 

--o----

Sovyet tebliji, (a.ı) -
iki ilk teırinde blitiln cep
he boyunca anadaae muha· 
rebeler cereyan etmiıtir. 30 
eylillde 20 dBıman tayyareıi 
dOılir81mUş 9 So•yet tayya
reıi d6nmemlıtir. Birlikleri· 
miı bu mlhim muharebede 
dDşmaaı beıimete uğratmıı 
muharebe mi1dınları iaıın 
ölyıOyle doludur. 

70 ıubay, 16 top ve 92 
makinalı tüfek ve bir çok 
mObimmat ijtiaam edilmiş· 
tir. 

-------
l\Toskova kon· 
feransı ve 
Almanlar 

Berlin (a.a) - Dilakü al· 
man gazeteleri Moıkova 

konf eranıı ile meşgul olmak· 
tadarlar. 

Umumiyet itibarile bu 
koaferan11D bir propaganda· 
dan bııka bir ıey olmadığı 
ve yardım meselesinin ikinci 
plindı bir yer işgıl ettiğiai 
kaydetmektedirler. 

Berllner Çeytung gazetesi 
"Rus milİeti bugDa bie pro· 
p•ganda oyununun aleti ol
muıturn demektedir. 

w wOı--

~~ ••1•1etım ••· imdat işareti! Konferansçılar 
d •den heyet Nevyork (a.ı)-Deniz mah- v kt 

l t'i•uya loriliz fillerinde haber verildiğine sıgna a 
~ı •. 'Q::il Hllhiye- g&re, Çarıamba rünll aaat Moıkva ( •.• ) - Evelki 

•, heyette iki 17,SOde bir gemiden imdat ıece Moıkovıda verilen bir 
'ltııırdıki la· tıaretl ılaamııtar. Bu imdat ılım 11aa11adı Konfıraaı 

~:· 1 ıa ııfatllı lıaretindı geminin dıafz dolıyııllı Moıkovada balu-
~•cllrlır. BıtOnd• buluaaa bir deniı aaa Amerika• Y• lııllil mu· 

lacte koml11rl altı tarafaadaa torplllıadiil ralılıılluı 
~~~---iİİİİİİİİI 

lngi t re le 
ma müba· 

delemiz ---Ankara-lugiltere:ile Tür
kiye arası d ticar t işleri 

bllyü ektedir. Biz lngiltere· 
den h y ti ehemmiy ti haiz 
mamul maddeler, mıkiaa ve 
demiryofo malzemesi almak
t yız. Bizde lagiltereye gıda 
maddesi ve bazı ,.gıda mah· 
ıulleri vermekteyiz. lngiltere 
ye ıipariş edilmiş olanların 
m8him bir ıımı Mıaıra i•l
miştir. bir kısmı da bize gel· 
mek üzere yolda bulunu1or. 

---o---
8. Beneşin 

Çeklere 
• 

mesaıı 

BEN EŞ 
Londra (a.a) - Hariciy~ 

nazırı Mazarik'çarşamba ak· 
ıamı radyoda Çek reiıicüm· 
buru Benesin vatandaılarına 
hitıp eden ve sakin kalma· 
ları ve tahrikatı kapılmamı· 
lan tıvıiyeıiode bulunan bir 
mesajını okumuştur. Mesajda 
eıcümle söyle demektedir: 

"Hepimiz f yd111z feda· 
kirlıklardın içtinap etmek 
istiyoruz. Fakat cellltlarımı
zın ıukut edeceği günü yık· 
lıştırmık ve onlara mümkiin 
olduğu kadar tam bir şekil
de cezalaadırmık için elimiz· 
de olan her ıeyi yapacağı· 
mıza da ıöz veriyoruz. 

Afrika 
sun da 

doiu
harp 

filen bitti 
-··-----Kı bire ( a.a ") - Afrika 

doğusunda harbin file• lal 
me erme'Oıeriae ba bilı•JI 
idare•etmek tızere hlr lna
mıadınhk f ibdıı 1ola•••ta 
lngiliz ordular umumi kar 
gihındın bildirilmektecllr. --o--
62 Bin ölü v 

o kadar esir 
Berlin (a.a) - Uaa,-1 

Pres gızeteai Japoalana la 
Şinkene tonlarla boml»a at
tıklarını HeylaDt eyaleti ... 

... Çinlilerin 62 bla aıı •• 62 
)-bin esir verdiklerlal, kllll

yetli malzeme alclıkluı•ı ,.. 
zıyor •. --o--
30Bin yaralı 

mübadele 
Londra (a.a) - Ônlmlı• 

deki hafta 15 bin latlllz J&• 
ralııı ile m&badele edilecek• 
tir. Miibadele eıaaaıacla ••· 

ı..nizaltılar görllami1ecek, .... 
miler •• trealer ıtıklau• 
~aktır. --o,--

RUSLAR 
Ne Diyor? 

-o·--
Moskova (a.a) w 1 T..-

rinievvelde bitin ıl• 'Cephe 
·boyanca muharebeler deY .. 
etmiıtir. Paıartesi gl•I 20 
Alman tayyareal dlılrllmlt-
tür. 

Kut de Volf kamıaduıa• 
daki~ Soıyet tayyare te11k· 
kilileri tarafından e1lll •JI 

.:Jiçiad• piyade, mlbimmat Ye 
erzak taııyan 864 kamJ•• 
78·tlnk, 8 zırhlı otomolall, 
61 lbenzin otmoblll talarlp 
edilmiş, 15mihimmıt ••pom 
ubirbavaedilmiı v• 38 ~~ 
tayyareıi diitlrllmlttir. 

Moıkova (a.a) - D8a 1 .. 
ce kltalarımız blltlln cıpb t 

boyunce dOımanla maban· 
belere devam etmlılerdlr. 
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il pon 

• • eti rını 
sa dılar 
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" ~?.-: • .!!.~'!n~. ~.!;..! Yanıbaşımızda mnuonıa~ca insan muhakkak , 
;ak r hoca CeııgiıiD ıu 

:terini Alt n Han tebliğ bir ölüme döğru idigor 
Tols yo ( ·" ) .- Japonlar ..... ~ '!'dt • 

evvela cuoııutesı gliall Saaı-
ıuyı iıg ı ettik• rioi iddia Karagözün s~ . 

ı: _____ .... _ ---- etmiılers d dOo J apon kuv.. • • 
vetlerioin ıehirden çekildi: vıncı boşa "Taori yer yüıüolln padi~ 

ılığını bana vermiştir. seu 
1 Altan H n ın ve T6rkıün 
';imden bu sözümü itidince 
men bana tabi ol, beni 
dişah tanı, böyle yapmaı· 
11 büyük bir ordu ile 1ıe· 
ı seninle ııaa ıru:. E.ğer 
litlerimi dinlersen a na ve 
ylıiine zaranmız dokun-
ız,,, 

Han bu ıöıleri 
aledikten ıonr 
rdi: 

ükfıoetle 
u cevabı 

.. Cengiz hana ıöyle, beni 
ıka Türkıer gibi bilmeıia 
aruımak hevesi varsa, tez 
ılıin v kendi ini bir ıına· 
ı!., 
Çakar hoc lıemeD 1ıeri 
;.ı1dO, onunla berab r So
ıtayın hafiyeleri de birlik 
i. avdette boı durmadılar. 
iyanın yollarını, sularını ve 
praklaıı~ın vaziyetini iyice 
at ettiler ve haritalarını çiz· 
ler. 
Cenıriz Altan hanın bu 
tvabını duyunca ı rardı ve 
ddetiaden köklere bindi, 
erhal huzurun Sobutayla 
ebeyi çağırdı, müıtereken 
areket etmelerini emretti, 
d değerli kumandan ertesi 
ün yola koyuldular ve hiç 
ir yerde eğlemeyerek yıldı
ım gibi Çin seddi içerilerin· 
e bulunan Kinlere s ldırdı· 
n. 

Kinlerin hanı cahil bir 
damdı. d ha kendi ülkesi
in ıınnlarıaı bile bilmiyor· 
lu, ayni z manda da kiç bir 
Lazırlık y pm mıştı. Bu ani 
JÜcum üzerine derma çatma 
:e aleleacele iki orda topla 
',ıp karşı durmu~s da Sobu 
' 

Yaz•n: AHMET EMİN YALMAN 
Perapalaı otelindo Yuna- · ele lırs bu uretle baı-

nistanıa eski h ticiye nasarı ka memle etlerden tedariki 
B. Mavromich•lı il konu• liıım gelen buğdayın ekiz 
ıarken ben öyle g~ldi ki yüz bin ton tuttuiunu gö-
ölüm halinde bütün bir mil· rürüz. Faıuly", nohud, bak· 
Jetin ıeıini işibyorum. 1 , et, h tt bftlık gibi ihti-

Odada dört kişi idik. Es· yaçl vd n übim bir kısmı 
ki hariciye nezırıodan baı• da dıı rıdan gelir. Bunl na 
ka emekli hava generali G. bedelini ödf!yebilmck için 
Reppa1, eıki g ıeteci, ıim• he: ı ne mühim miktarda 
di AERIAL adıada i Ya- Yun nh; muhacir s•f tiyle 
nan hava seyrüıeferi ıirke· uzak memleketlere sıider, 
tinin umumi müdürü B. Ni- kazaodıklnının bir. ısmını 
kolopuloı baıır buluuuyordu. Yun nist na yoll r. Sonra 

Bunlar; Yuoaa milletini ihtiyacın tazyiki İte Yuuan· 
ölilmdea kurtarmak makıa· lılar denizci bir millet ol-
diyle kurulan bir milli ko• 111uıl rdır. Yunan vıspurları 
miteyi temsil ediyorlar ki dünyanın bUtila denizlerinde 
komitenin dijer azası, T6rk • nakliyecilik ederek huılib 
Yanan milbadele işini Ya· döviz olarak Yuaaniıtaaa 
aaniıtan namına idare etmiş taı1r. Bunlarla Yunan mille-
olan B. Polliı, eıki maliye . ti haıiçten ekmeğini ıatın 

nazırı B. Kremeıiı, banker ı •lır. 
Kumaryanoı, milli ik'ıHd ne· Buglin hariçte~ idh lit 
zareti ıube mndürleriaden durmuştur. G rbi Trakya ile 
T riyandafiliı, gazeteciler bir· 

Makedony gibi yiyec k yo· 
'liiıi reiıi ve Tür gazeteci· tiıtire yerler eski Yon o 

leriaden çoğunun bb bı B. 
Zarifiı'ten ib rettir. araıisioden opmuştur. Ec· 

Bugün Atioada hüküm sü- nebi iog l ku9V tleri bir kı-
ren Yunan hlikiimetiai, de· ıım ihtiy çlarıaı çok tabii 

mokraıi cephe i tanımıyor. olarak memleket içinde te-
Bunun için aç bir milletin darik ederek eski atokl rı 
feryadını dünyaya duyurmak kullanmışlardır. Halbuki mil· 

ve geniı 1&lihiyetlerle derdin 
ilic•nı aram k üzere böyle 
milıtakil bir milli komite 
kurmıya ihtiy ç duyulmu~· 
tar. 
Açlığın sebebi ue derecesi: 

yonlarca boğaz durmuyor, 
hayata devam için her ıa-

b b, her kşam gıda bek
liyor. 

Bu seoe üıfim ve diğer 

meyv 1 r bol olm u,tur. Y •· 
zıa yaş sebzelerden iıtıf.de 
edilmiştir. Bu aayede mil· 

yonluc ios nıa Hilamca 
kısmı, n' feı lmıy• dt:v•m 
edecek k dar gıda bulo:ıuş 

tur. F kat işler ı?iltik çe fe· 

iini bildirmişlerdir. Domeı 
ajansının bildirdiğine göre, 
mezk zi Çiodeki Jıpo kuv· 
vetleri k r rgihıaın matbu t 
bfiroıu bugOn Japon kuvvet· 
!erinin b len cereyan eden 
mukarebcde tam hedefe var· 
dıkl r101 ve ŞaDiS dan ço
kildikletini beyan ctmiıtlr. 

Çuakiog ( ) - Cephe
den gi'leu Çin telgraflanna 
göra Hun n eyaletiain mer· 
kezi olau Şaosısa şebr nia 
timaliude 50 bia kitililı: bir 
j "poa kuvveti aanlmııtır. 

Bu haberlerde Çin muka
bil taarruzunun bOyük tarak· 
kiler aösterdıği ve Şanıs• 
etrafında vaıiy tin timdi 

•t tı yukarı iıtikrarlı bir 
duruma girdij'i bildirilmek

tedir. 

..... --o---
Saf • • • 

ın ışı 

Manifaturacı Girldli Saf-
der hakkındaki tahkikat 
evrakı, birinci Sorga hl· 
kimliğine verilmiı ve dün 
hapiıhıueden getirilen maz· 
ouo, Sorgu h.kimi tarafın· 
daa iıticvap edilmiotir. Tah• 
kikat• devam olun cıktır. ------
Yabancı memleketıer

dekl Hollandalılar 
Loodre (a a) - Hollanda 

kraliçeıi V ılbelmiu düa im· 
za eylediği bir kararname 
ile y b ncı memleketlerdeki 
Hollandalıların k ıaoç vergi· 
ıl ile teklif edilmeleri kabul 

edilmektedir. 

çıktı ... 
Seyircl - Kara16ı b• 

ıizi bugiln sevinçli ı&• DJ" 

ram. bil' 
Karag6z - Hakikate• 

güa sevinç içindeyim. rt 
S yirci - Sebebini •0 

bilir miyim? ,,, 
Kar•göı - Sen ıor111• 

ben ıöyliyccektim. ,1 
Bak neden bu kada~ ••f I' 

liyim: Biıim e•deluler 11 
debil bitlia koı:nıa baf•' 
ipekli çorapları farlatlll~ 
karar •erdıler, daha do ~ ı 
aa yemia ettiler •• .. ,,- '-t 
erkenden yOnl& •e palll• '-t 
çorap almıya koıtular. ./. '-t 

Bütlia millet, bir ''tJt' "
rın esmesi He bile 1'' fi 

bu ipek çoraplar1D m .. ''f 
dan bıkmıf, uıanmıfr 

mııtı 

Seyirci Bu lıLarar, b~ 
min çok gilzel, fakat 1 f. 
ıiıtnkiler yiln ve pa111•k /1 
raplarıD faturaıını ılı•~ 
terdikleri zaman bu ' I 
ve sevincinize bir ıeyl•' 
cak. I 
Karag&ı - Bir ıe1let ~ 

cık ae demek? 
1
"" , 

Seyirci - Demek ' ~ 
ruz ki iyice bir yllnll 

11 
f 

bın (300) karuşa ve b ~ 
muk çorabın da (t 7S)d~ 
şa sabldığıaı öir•• I 
zaman ıiıde de t· f•IS ~t 
cak. ~ 

Karagöz - Deaı• ~ . 
biz de yiadea we P1111 ~ 
f aıla ne var? ela' ~ ~-I 

Deıe11 a bet on k• • ~ 
olup bet on çift yDD f ~; 
muk çorap almıy• d• ~ 

jay ve Cebe in çok munta· 
(•m olan ordularına karşı 
rukavem t edemediler, bir 
ı:a9 saat içinde dağılmağa 

}aıladıl r. 

Yunan milletinin hali yü· 
rekle r acıııdır. Eski Yuna· 
oiıtanın toprakl rı memle· 
ket hılkını doyurmıya k fi 
dtğildir. Adi z mani raa 
noksanın bir kısmını G rbi 
Trakya ve Makedonya k ı

şılar, üıt tarafı h riçten g -
lir. Y ınıı buğd y ihtıyacıoı 

n 1 ııyor. Komıteniu •ı sı, 
derin derin düşü o Ü) or: Oo d 

kalkmaz. Bu da 111° ı,ıt ~ I 

ismet Pa1a Bulvarın a diy• aatıcııarın baro• _J. .~. 
'I A• l yüyüverdi. • f"'J 'ti 

ı Bu iki h rp kurdu olan 
:aliyllk kumaud ular kı a bir 
,unıaveredc ıonra 1ıcceleyin 
f.aytahb muh ı ra ettiler, 
~inlerin işi rini bitirdiler. 

Kia halkı 6nce laklaşmış· 
1 
ardı; az sonra akıllarını baı· 
t•rına aldıl r, yeryer toplan· 
ı~ılar; müdafada den m et· 
;ner. Bunlarda k hraman bir 
c,tnilletti; ateıe ve ölllm bil 

1flıtur abhyorl r ve emsalsiz 
ijarpıııyorl rdı. Çok t 1 f t ' 
{.erdiler ve bili lüzum kan
dar1nı çay gibi kıttılar. 
h Cengiz orduları bunları 
_rurup ileriye g eçtil r, f k t 

Kinler yine rahat dur mıyor 
lar, fıuat buldukç • lırmek· 

.ta devanm ediyorl rdı. 
Çinin itı bitirildıği ve Av 

rupıya d&n1Udüfı6 belde bile 

ıede devam diyorl rdı Bun· 
lula Sobutay, Cebe ve Mo
holu gibi öalü ıerd rlar t m 
24 mene uğraıtıl r. 

Sobutay "Piyan~ King,, 
ı•hrini muhaaa a ettik• 
/eri .zaman halk, genç 
ve ihtiyar ıehir kuman· 
danının etrafına toplan· 
dı "Y aıaaın Kin devleti, 
bi~ hepimiz bu uğurda 
e:sefaiz öleceğiz . ., diye 

btığırınışlardır. 
Sobutay, Kiolerio [Pıyaog 

Kiug) ştbrini ç virnk u halk 
genç ve ihtiyar, kadın v kız 
f Pbir komut nıoı ctr fında 
tiddetli y tmua 11ltırıda b Ş 
hnı açık, k put nz ve y ho· 
•y k toplaııat k v g()z.I rin 
deo y•olar tutara 11

Y • • 
sın Kio dcvh..ti, h'z bepiıniz 
bu uaurda sef ıı öıf;ce" ız,., 

nu var-

be l[fiD onr Ozüm alma· 
yınca n o laca ? Kı doğ· 

ru feliket ııereler •ara· 
cak? 

L 

(ArKası var) 

ez 
ka ,t Si 

Biranci koıdorı d Rahbm 
h nı alhnd y ı: mev11rnı 

doıayıaiyle k p~mış olduğu· 

muz fmerk ı lok ota ve bi

rah esi) oi gt"Ç n Cum 
güoüodt;;u ıtab en yeni ter· 

tib t ve tez.yan t ile çtığı
mızı muht rem müşterileri
mize b1ldirirı%. 

lç{"ce ve yiyect>k m0d· 
delerdclı.İ temizlik V ucuz· 
luk. g le ıleri son dereCto 
m moun edtco ti 

- 12 

Çan aya 1 e Ne iae, kanun •• t'.i ~ 

d yakanda bDylimei• 111 ~~ , 
. Ba çesin e btıerr···barau kırıp ": I ~4t'. 

Kanuni Fethi idaresinde /~~I ,,_ 
Cüobüş Ali, Keman Rafet 

ve kıymetli b neodelerımiz· Tekme vur r' ~ b. 
deo 8 yan Smb11h t, Güzi- t f ~ 
de \'e Hlhniyeden mürekkep Tevfik otlu Abdi• ı•~.J b~' 
S•Z ve okuyucu •ao'atkirlar karakolu içinde döfts' ,.J (:) 
bu nezih v., temiı Aile bıh- çundan karakola ~' rJ 

. d h .. nge ba• ıuçlu karkol dıbıll• 
çcıın e ıcr ayı '" w k • 

bekçiıi Bekire te 111 lamışlardır. d 
K hve, çay on kuruı, hl- ğandan hakkın a 

ı ı ,ur· ra da otuz kuruştur. 12-2) rnuame e yapı mı 
1 

ı ı 
~ 

m .a941 42 mcHımın b11tl••1gıcı büyOS 
r mı, dillerde dutan Hedy Lamar ve 

cy'oiu y rettıkl rı - Türkçe Sözıli -ı Tr 

ı 
ı 
• • 

Kadın Ben·mdir 
Ve blhlln renkli - Robeıt Youosr 

: Z e e Doğu 
isee ıları 11.30-3.30-7.SOda. Cum.,tHİ, pııar ~ 



--------------------~~---~--------_,,_ __ .,.... __ _,_ 

Buaon Almanca uarın lngillzoe ,.. Ram~a._-an-Mı~ii~a~ha-bel-eıi-, 
S linci T ıırin ıNI 

S üncil D r 

kelimeler 
lb Ve kısa cümleler •.• 
- . .. - a-olmek, a-ebea - sritmek 

ttı, -..... okumak, Brivgea - getirmek 
\ L la -.. beklemek, Eı .. a - yemek 

~... . k 
~ - ıçme , Geben - Vermek 

' '
11 

- Alman, Ya - Evet 
' bayır - Zuıammen - birlikte 

't,,~ 
~ ..... lbek, Gold- lha, \Yort-kelime 
-......'•ra, Tinte-mOrekkep, Papier-klğıt 

, deaıir, Kreide-tebeıir, Gelb-ıarı ,, ·ı ' fı , rot-kırmııı, hart-sert 
'YQaıuıa1r, rlcbtir-doğru 
'Y•or.,, WH-ne, w;e-aaaıl ?, UDd-ve 

1 ~Q 
' · 1 lllaıeo Sie Liitfen reliniz 

'•ea s· '' ıe a e zuummen Lntfen hepiniz birlikte 

, .. s· okuyuouı 
ıe pipİer Kağıt lraız 

Sie mir ' l Bana veriniz 
S '' W uıer Su içiniz 

'-t ~· Brot Eıcmek yeyiniz 
• ç,ııen? D 
• 1 t es mir nasıl du? 
~t

1 

la•rt Demir Hrttlr 
'-t "••? Bu oedir ? 
ı.. l'iote Bu mOrekkeptir 
,.,_Lf•lb? p 

Bu da eski ramazanlar. 
dan ir hatıra ruçıuıa. 
ra, tir akilere gapılan 
tatsız ı ıar ••• ? 

---o--
foııaa acıktı .. ı E mıc cid-

den hem üçiik bjr şeye 
birdenbire kızıyor, hem d 
içine bir b ygınhk çökü
r r. 

R mız n günlerinde öğ
leden sonr gurub yakın 
bu haller dab crtıyor, sabır 
dar lıyoı, inirler d ha f zla 
ay ki nıyor. 

Onuo icio oruçlu olanı • 
flD biraz çehresi asıktır. N -
şe&i kaçıktır. ah mmülü 
azdır. Merhamt t ve şef k t 
dam rl rı y ldadır. 
Akş m Üzerleri iftar to 

pan şöyle Y rım a at f 1 n 
" rken evlerin dönenlerin 
yüıüaden, tavır ve hare et
lcrindea oruçlu olduğa der· 
hıl belli olur. 

--~-...----...,==-=--------·---------~---------ve FAYDALI BiLGiLER 

ü.ıal&A~ .. .IOlJllla- 243 mirasçısı oıaı 
1 --

Ankar - lskendcrun ve 
Mersin lim n te intanın tevıi 
edilme i ve mükemmel bir 
h 1 getirilmesi içio y pılan 
müz kerel re ve bu bu us
ta mah ilerinde yapılan tet
kiklere de dev m olunmak-
t dır. 

Bu tetkiklerin y kın bir 
z m od ıoıı er ceği t h· 
mio edilmektedir. 

Söylendiğine göre bu te
sis t için bir milyon Türk 
lir sı s rfolun c ktır. 

Tesisatın iDş11sıno, lngil-
teredeo gelmuin jotızar 
edilen m b:emeni vuıulüo 
d n sonr b şlan caktır. 

---o...._-
•• ov e 
ızra 

kadlDi 
Şimali Portekizde Arada 

köyünde yüz yaııada Roya 
Kome1 isminde d ul bf r kaclıa 
oturmaktadir. Kocaıı balıkçı 

olduğa için o da biilüa ha· 
yatınpa bılık ıatmaktaa aaz-

geçmemiştiş. Roza yllz yaıı· 
nı doldurduğu halde b&Ula 
ev işlerini kendiıi körmekte .. 
dir. Balığını satmak için de 
günde 20 kilometre yol yll • 
rür. 

Roz Komeı'ia 13 oğlu •• 
kız•, 230 torunu olduğ11ndaa 
243 mir sçısı var demektir. 

sütOn kşimemes' için 
ne uapmaıı 

H v nıo çok ııcak olduja 
z m al rda sütiln ekıidiii, 
yahut kesildiği çok vaki olur. 

,.._ 'ı . . ara nedir ? 
~ ~ •e elu:neferı iyice eıberJeyiniz. Gelecek derate " 
·~·~ bQaJardaa batka ~erilecek yeni kelimelerle bir 

Hele tiry kilerin k şl rı 
ç hJmış, dudakları buruş 
mu~, burun delikleri ıs lmı 
bir vniy ttedir. 

İsm tpış bul11 rıcda Ali 
oğlu Bekir ve Osm n oğlu 
M lik oturduk) rı Necmettin 
oğlu Huama pa tanesinde 

Buna mini olmak için ıl· 

tu k ya tmalı, ateıtea iadl· 
rir indirmez, ıüt kabını ıo .. 
ğak u dolu bit tencere lçlae 
oturtmalı. Beı dakika kaldık· 
tan sonra sera bir yere kal· 
dırmalıdır. ~r daha y•pıca;u.) 

lORUNIÖŞESI 

\;,; Sebebi 
' o-

~beu 1 ~ dı, er muataıam 
~tı,~. Bir de a-iıli 11t-

1 b 1 '•rdır ki baf if 
tı •ı •irıları, baran l 

~'tl~ı~''r•nfık, bazım
~ b~' b~niz uçuk-

" •, d~~ yıjıo haller 
" _, •rer birçok &81• 

~t,!11~•rak hekimleri 
oı lr• 1 k 

~ 1 ~ ' i in kan 
' trıeyf meydana 

~ ~ı- b 
~ ~~l'•ı:'•ber b&ylele
~-... da sıtma lmi· 
•,h 'd•iı da olabi· 
~llb Çoıc (lciain) al-

~-~lt •ıııleria kanında 
~ita b11taıa lmiJi bu

Zahire Beyan-
• name erı 

Ellerinde yilz kilod a faız
la uo veya bubub tı bulu
nanlar, birer bey nname ile 
villyete mür cıu·.t ederek 
mahsul ve unları b ber ve~
melde ve mukabilinde mak· 
baz ilmü haberi alm ktadır 
lar. BeyannAme vermek için 

tayin edilmiş oları sekiz gün 
bugün huiç olmak üzere 3 
rüa sonra bitecektir. 8 yan 
name verenler, mühim bir 
sayıya çıkmıştır. 

--.... o- -

DövÔıek 
Kemer Hamam sok•j'ında 

Tevf •k oğlu Abmet bir mii
aaşı yüzünden Hakkı oğlu 
Hakkıyı dövdüğüode yaka
lanmııhr. t~ b Q kırııık tara

~ ~it d tlcir:ndir. 

\ ''tlf ' (Kua ııtma) Satılık ev 
\dtr, •ıtaıa) dtaiien G ziler cadde iade Seda· 

t,~ 1 Dada ziyade v ıokaj'ında (15) numaralı 
~~, ' •rda 26ıtUOr. 4 odalı ev ıahhkbr lıteyen -•tta. 

llııuıı .... lerin bu eve mOraca-atlaıı 
~~~~,, • i "ı:;ımnııııııummnımıı 
11"t~h •ıtahktarı D F h • 
"1\ r()1R r a rı Işık 

ıınıb Memleket heltaneaJ 
~ S d Rontken mOtebaHm 
">J 0 D8 oatken •• El lttrllı: t dayfıl 

~t So N 79 upıhr. lfıı:hıef B yle. Sc • 
~ · o. "• "'• o tı 

1~~ltA 1 Yeni mevsim. uenı fllimf 
,~~I be:::Q~ı : ıenenia ilk Türkçe aözlG ş beıe jı 

~lıı .. lıyoa S•adettia Kaynak, Okuyanlar: Mn-: 

I~~: .. (BINBIRINCI GEC )j 
\~ Fi'i';:•~!l;~rıaın ıon, 2ece ioi musavvc bu ı 
~ ~cma aao atının bir harJkaaıdar ı 

RGQ 3 5 7 9)'""""'~~"""',,._,..,_ ......... ,_ ~ .. 
~ Ptt · · • cumartesi pazar lld baİlar: 

•tlııeda Ucuz Fiyat ı 

işte bu iolıuda onlar• do 
uom k bir barut fıçuuo 

ateş dt"ğirrnekl mü vidir. 
Hemen liöpürürJer, parl rlar 
ve bir deli, yahut sarhoş ta-

vır ve h rek tini aiarl r. 
Böylcl rine dokunm , onla· 
rın ioirleri d nsedcr gibi 
ıhtizazda iken onJ ra iJiş-
mek cidden doğru değil ir. 
F k t im dini r ve kim 
alıudırır. 

-Socu Y rıa-

---
• 2'1 usy 

•• u yo 
-o-

Londr , (a.a.) - Istilioın 
b ıl mnsıod n 42 8 t son
ra ekonomi hey'eti ile bir· 
likte Sovyctler Birliğine gir· 
miş olan Lorens K dbory 
dün yephğı bey natt Sov· 
yetler Birliğine m lzeme gön· 
derilmesioin ehemmiyetini 
b lirtmiştir. 

- Bunun içia ·d mi Ur
üç mühim yol vardır: VJ • 
divostok, Ark nj J ve Bıs· 
ra köıfezi. 
Ruıy ya giden h r ruüm· 

küa yol, tecrübe edilmekte
dir. 

Bi; gemi k filesi şimdiden 
Ark ojele v rmış ve bizim 
jçin h mul r r k yolıı çık-

ralarında cıkao kavgad 
Hu ı dövdükleri ve cam· 
1 rı ktrm k ıu etiyle zar r 

yaptık! rınd n ya alanmış· 
lardar. 

--o--
ızlı 

Al ancak ilkbahar sok -
ğınd M mdub oğlu Fikret 
Mehmet kızı B hriyenin iki 

buçuk lir sını ç lmış iıe de 
yak 1 nmı tır. 

§ lkiçeşmelik K hr man 
ok ğıoda M hmet karı ı 

Pa ize Mehmet oğlo Alinin 
bir buçuk dimiıi çaldığın
dan yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Dr. Hulusi 
c ddesiad': Hüseyia oğlu 
Abdullah Öıtürk limitet ~ir· 
ketine ııit 25 adet boş çuvalı 
çaldığından çuvallarla birlikte 
y k lanmıştır. 

§ Taşcılar içinde Ahmet 
oğlu kultokçu Mehmet, B y
r m oğla F ttıh ve Hüseyin 
oğlu Must fa Hesan oğlu 
AhmediD 25 gün evvel çab
a n elbise ve sairesini bun
ların dükk aında gördüğünu 
şik yet etmiş ve suçful11 y .. 
lıal n r k yapılın sorğula
rında bunl ra H ı n adında 
birisinden aldıkl raaı iddia 
etmişi r1e d iddiaları kavli 
mücerretl rinde k lmış ve 
t hkik ta b 1 amışbr. 

Dünyada Neler Oluyor? 

le trikla balık avlı 
nıgor 

Son z manlarda müterakki 
s bil memleketlerinde elekt• 
rik cereyanile balıkların ıer-
em edilerek' kolaycı avlaa• 

mal n başlınmıştır. Elekt· 

rik cerey aı, balıkların meb
zul bulundukları derinliğe ka 
d r geçirilir. Bu taktirde elek 
trik cereyanı teslrile balıklu 
nurunu kaybederek bayrı• 

vaziyette ıuyun ilzerine çıka· 
rl r ve su yüıündende kola1· 
cı vlaoırlar. Fakat balıkla .. 
rın baygın ve ıuarıuz ditme .. 
Jeri için elektrik cereyanı•••· 
balığın uzunlamasına yaai 
baıındao kuyruiuaa doir• 
geçmeıi lizımdır. 
Ayni suretle elektrik cereya
yanı va11taıile dij'er aehlr •• 
deniz hayvaalarınıA da avlan· 
maıı tecrübeleri yapılmıtR 
da vlınma11 tecrUbelerl ya· 
pılmışıa da muvaffak olana· 
m mıştır. 

Diğer su b•yvanları balıklar ka• 
dar müteesiir olmamalda, 
sersemleşip bıygıa vaziyete 

dü~memektedirler Oalar,e· 
lektiriğia tesirini aacak acı, 
ağrı olarak duymuşlardır. 



_Şehir Ha be le · YO. ELG 
oli go d atış Şof Öı ler ta if e- ~~~.::.. -h.-i.~, A~t ~~t .~k~h•a•riiiilbı~ı~M~u-ra~h~h~aiiiiiiiis-:la~t 
müsabakaları iden f zla para Trenler hı~ a ıan 1 
1 

1 k . 1 1 ve ta rıo kazanılıyor ne dediler 
yaı;ı aca 1 a ıyor ar edı.ldı.. ____ -- tt' --o--- --o--- MoskoYa (a.a) - Gı•~ 

d k ·ı h k V&ffDıton (a.a) - Bahriye ciler toplanblannda I•~ ı Beden terbiyesi Izmir böl· Son ıaman i ta 11 er • Berlin (a.a) - Reımi teb· k d d h'l ı k r-
naıırı Ale ıan r a ı o ma marahba1ı 111 beyıaatt• •esi 12 birinci teşrin pazar kındaki mfitt) ddit şiklyetler ili: SoYyet ıark ceph ıiade üzere ıalihiyettar Amerikan luamuıtur: -'. 

~ülUbpar poligonunda htye· llıerine Bcledive zabıta teı · devam eden muharebe neti· ı k b b 
ad•mları at anti ar ının Aktedilen ba konfer "" anlı atış müı bakaları ha- lrilih bualar hakkında ııkı ce•inde baaa hşekküllerimiz k ld ~ y 

b k k kazanılma Oıere o D15UDU müzakereleri esaaııad.• . .M l L ;ar1amaktadır. bir kontrol tat i etme te· mavafJakıyetler elde etmı ı k d l 1sv "
111 D dn ayde iyor ar. devlet adamlarının dı~ Sabahleyin saat 9 den 12 dir. ün gece ve illD z ya· tir. 13 treD, 3 zu bh tren, 3 h b i t 

Amerikanın ar e g rme· de;ı:,er bir aalayıı a6ıt ,_,J, re kadar beden terbiyeai pılan teftaılerde müfterileri· lokomotif imha edilmiş, 23 k · b ı . ü il • • i P...-
yeceği ana b ile m 1 r- lerini gördüm. Ruı mil' .Jı.• n&kellefleri araııada allılar ain arzu ettikleri yere git· nakliye trenı huara uaı atıl- 1 b b h b • d ev 

• mek e era er ar • g1rm • ı kabramanı.ı· ı fevkali • rapılacığı gibi öğleden sonra mekten imtina ede ve mu- mışhr. Birçok yerlerde ray· h b ı kt d e· 
f f l 1 gibi azır u unma a ır. ar dirımizi mucip olmotl11'' 11 ıaat 2 den 5 e kadar da yen tari eden az para an lar bıhrip dilmiştir. Amerik n deaiz ıubıyı Be· li -~ 

•uma mıhıuı mfiklfatlı llç takai ıoförO tesbit edil· ---o-- yanatında ezcümle domiıtir Amerikan veLlagii 1 ,.;' 

nlllabakalar ympalac ktar. mit olduğund n p r c za· NGIL Z ER haslara dlln eııia • 
M"•abakalara herkes i•ti aile tesbit edilmi•lordir. · ki: rını ziyard etmtılerdit• f' 

u ... v "Almen denizaltı! rı feli· d ı• 
rak ~debtlecek, 22 çıp mav· -•-- N D ? Keadiıiaden yar ıdl ~ e yor kete gidıyotlar. iki büyfik zaman yetiıtirileceiii ... ~ ~ 
cer Ye tabanca ile atılacak- Kız •• ..,, tı·m deııizci millet beraber yllrü s· ,~ 
11. Ba mnıabak 1 rın alaka Og - -- daki auale Lord . ı~• ,_ 

1 h ı J yorlar Amtırilıın gemil ri koderanııa meıaıtı 1 17aadıracağıaa şDpbe yok- mu••du••rıu•• tJ..g•• -Baıttıralı inci aa freue- dC<nizaltıları Al(IJan tabtelba- d 11 ıur. '5. ile lieg· dat umumi vali•İ iaı- çabuk bitmiı iıe yar 1 
• .MI 

birleıininin diiımanı olmuı ~,..-
Bir "Ok ati• merakhsı po· -o-- kin niıbetind müı bit 1tfa· o derece çabuk yetıı• ~ 

Y ... tur. Çiiakil Amerikan tab bb ·~ :igoaa giderek atıa idmanla· Bay R&ıtli Uzel'in Maarif tiyle bu toplantılara iıtirak b 
1 1 

Amerikan mura • 
... telbabirleri yeni ir a et e il ~ 'laa bı•lımıılardır. Kapalı Veklleti teknik tedrisat etmektedirler. Yakında Hin· yanabnda Staline. 

... mOc bbeıdir ki şimdiye ka· ı t !tir polfaoada ilk defa olarak müıteıarhj'ına tayini üzerine diatan d murahbuıaı gl>a· Ye Çö çild -D meıaJ • •.uJ 
• dar mevcut aletlerin lbtiin- St' tertip olunan bu müsabaka· B. Nurettin Boymaa Kız der-=ct: ktir. rildıği ve lıer akt•lll 

1 
~ ~ 

dedir. Denizaltıları deniz lı· ~ 
fara ~ehrimizin bir "Ok ta· öantim mlldfirlüaüne teı fian Üç ocümene yrılan me· • mtizakerelerin nr.tic•~LI.,,. 

... Y a • tüoe çıkınca bir ış göremez da.-· 
11amıı atıcııı ictirak edece· tayin edilmiıtir. Yeni umum aaimiz büyük bir muvaff.kı· kında izahat ver 

... Jer. Fakat onl nn deniı iiı· 
lıindea elde edilecek teknik mDdOr yakında kız ög .. retim yet kaz.nm ıştu. Bu eocü bildirmiıtir. 11 

1 d fib ' ı tünde bulundug· unu da deniz ıeticelerle abcılarımızın de· 1 1 • • k"k k meu er c en m ım 0 • 0 0 - / mllea1eae erını tet ı e çı a· tayyareluriodeki bir 11paret - b 
recesi anlaıılmıı olacaktır. b d nakliy t Ye iaşe eccümenhıe At)ant•ık · 

cak ve u arada lıaıire e bizzat riyazet etmekteyim • ., görebilmektedir. 
gelecektir. Londr ( a.a ) - Aı.alist -•-- of ----Eski emniyet 0

--- harp v•z yeti trafıad• oa ısı bı kızışıY ~ • 
Mektep taml•rı• mütalealarda bulunmuştur: Ç81ŞISI Berlia ( a.a) - D· ~ 

müdürümüz 
Şehrimiz emniyet müallrü 

Salt 6ıgllııün lıtanbul polis 
1mektebi mlldfirlüğllne. emni· 
7et umum müdürlillü 31incll 
daire reiıi Mitbat Uykuçua 
ıebrimiz emniy t müdllrlfl· 
jUae tayinleri hakkındaki 

emir dlln Dahiliye Vekile· 
tinden Viliyete gelmittlr. 

Sit Öıallr, emniyet mUdü
rii olarak (çünkü dab önce 
idari lu11m reisliğinde bu· 
laamuıtu) lımirde kısa ıqüd· 
det kalmış oJma kla beraber 
tecrBbeli ve kıymetli bir po
llı amiri olmak itibarile ve· 
aifeaiade munffakiyetler te· 
min etmiş, lımirde herkes 
tarafından sevilmiştir. 

lzmlro tayin edilen Mlthıt 
Uykuç evvelcede lzmirde 

liiiİuaıJuiu zabıt amlrlikle· 
rinde muvaffak olmu~ ve H· 

•ilmfı bir zathr. 
Her iki mlidOre de vazife· 

ıiade muvıf fakiyet dileriz. 

Hurda incir · 
satışı 

inhisarlar ldar ıi, Ödemiş 
Aydın, Söke ve S lçuk ha· 
waliılndea harda incir müba· 
yaııına baılamak üzere ted· 
birler almıştır. Bu yıl ncir 
mıntakHından 40,000 çuval 
kaear hurda alınacağı tab 
aala edilmektedir. 

• 

"Kırımı araya bağhyan hal O yor ajanııoın bildirdiğio•'""" 
Muhtelif okullar tamiri için berı: h bilı Ru l.arın elinde- Atlantik harbi eb•";l 

mauif müdürluj'iicce tedbir· dir. T eşebbib bur da Rus· Is nbul - Tarihi bir ma· kazandı. Zira batall ;f 
ler alıamııtar. 1 rd dır. Alman mahfılleri hiy ti ol n Mısır çarıııı ıoa ıemilerinia adedi ~rt Jıf ~ 

R d k i 1 · i sistem bir surette tamir edi· d H b'd tıDP ' Yapılan kaıiffcre aöre usy a 1 1 geç rece erın ır. arp ı aye ıf 
• k L 1 t ı b b Al ler k gıd maddelerinin ıa- k d 1 ilt r• :_J Torbala ilkokulu 1680 lira, vu e me er er ~ iline a ar •ı e ..,ı iP' 

man g ıeteleri ltalyan g ze· tı1ma ın• mDhsul hali yapıla· yon tonaje yakını• A 
lzmir·Şebit Fac!ıl bey okula 1 . i Al R ca tır. liu~uo içia 20600 

te erın o many oın usy - betmiıtir. ııtı~ 
496 lira aarfiyle tamir edile· d bir kış b rbi y pmak lir ytt ıhıle dilmiştir, bazira· Bugfine kadar lol d~J 
cektir. her iki okulun tamiri mccb6riyetind bulundukl • n kadar hazar olacaktır. aldığı mfidafaa t• , 
için mllaakasa ıçılmııtır. 11nı bildiren makaleleri ikti- --.. -- ~'::s inıaat, tamiratlar el:•" Jt 

b11 etmekt dir. ..... 'T- olmak ilzere daralll '~ 
--o--- Loı dra (a . )- Dün m nı 15 Bin 'araba zeltememiıtir. A!ıa•r,, ..... 

Gaz tev ia 1 deniıi üzerinde ccry D d D altalarının müeaıır o 

İkinci parti a-e!en g zın 
tevzi listesi hazırlann11ştır. 
lzmirde mohteJif semlere, 
mülhakat• Ye köylere yakın· 

da tevziat baılaoacakhr. Ni
tekim aevkiyıt ya pılmağa 
başlandı. 

Dur binlerin 
•• •• •• 

goruşu 

kısaltılıyor __ ... __ 
Ankara - Milll mOdafaa 

Veklleti kullanılacak diir· 

bBaleria bir şeyi 8 mlılinden 

bllyllk ıöateren dürbDnlerio 
hılk tarafnıdaa kullanılma· 

ma11aı menetmiştir. Ba da 
memleketimizin müdafaasına 

ınatuftur. Daha kuvvetli diir 
bün memlekete girmek ıçin 

Vekildten izin almak l ıım· ı 
dar. 

bir b v h rbinde Meserch- 8 bin 8 t anlııılmıştar. ,.t 
mit tipinde 4 Alm n tayy · o~ --11' 
resi düşürülmüştllr. 3 t yya• Berlin (a.a) - Askeri bir Y .-- • S~ 
remiz dônmemıştir. k yo kt D bildirildiiine göre enı DIŞ ~~ 

---o--- Dınyeper bö lgeıinde harp Berlin (a a) - f •' f'/ 
Taksi •• · 1 b•fl•y la Sovyetlr:rden 15bin yararlık gö.tereole':,C' ( 

UCre e. araba ve 8 blu at ahnmııtar. mek &zere Alaı•ll ibd" 
ri zam """"" ___ ,_,~~- __ ...,..._. yaa1ı yeni m•d•ı1• A 

ı.ı.abuı- Şoförlerin taksi Bu akşam bOtOn lzmlr 10n;nu!~;·mad•11.ı~ .. ~ 
ncretlerinin z mmı huıuıun· h lk sa·ı 1 f f•p 
daki mDracaatl rı bel diye a 1 A s nemaua )ere alba ise • ~ti'· 

göıterealer verUec:• 
tarafınd u kabul edilmiştir. d etlldlr 
ocntıeıe yüzde: 33 z m da av ••• Hayatını 
il i5rDlınDı Dihay t bu zam 35 kitilik ETi tlyıtroau Si• Kurtardı ·~ 
yDıde elliye çıkarılmıştır. natklrl n tarafından bu ak· ~ 

--!"-- şam vatanını kurtaran kah- latanbul - l)O~lf,ı I 

ltalya~ 
kum 

ge 
yı 

el 

derlin ( ı.ı ) - ltalyının 
baya kuvvetleri genel kur
may başkan ı Bezlioe gelmiı · 
tir. Şuk cephesine giderek 
GönPg ile görüş t- celc, crp· 
hedeki ltaly a ordu unu tt f 
tiı edecek tir. 

ramanlaran yarattığı mucize· Emlaönü rıhtı121• 8fff'd I 
ler ISTlKLAL milli piyeıi dolaşan hannı b 

1 
~ 1 

AYRICA rejiıör& bay lııamıyan genç b ~.,.~ 
Hayri Akıoy tarafındın Ar· vızonesial kaybı 
zuhılcı Mehmet efeadl niıe dDtmBıtOrd b 
(komedi..) ince aaı pro· O ıırada or• 1 ç. 
gramında ıeı kraliçesi baya!I olan ce1ar bir gefJ ,,,-
Dürdane Dioçıeı tarafıadan çırpınmakta bullJ~ı,11 
en kıymetli şarkılar okuna- kurtarmak içi11 ' _.,-.1, 
cakhr. Mutlaka Asri sine· ıuya ablmıı •• ••' ..A 
m ya gidiniz. 11limea karay• çı 

Milli oıyan20 biletlerinizi ( Saadet ) Klt••lnde11 ah nı .. 
~ 
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