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~Ye Açık 

tiltere 
erikayı 
tandı mı? --·-----itin dllaya aalamıf, 

lut. takdir etmiı, kabul 
f etınittir ki Ameri · 

l.a l~rilterenia lehinde 
liriıi kuYvet terazi· 
llir ılınan mtltbiı bir 

Londraaın lehine, 
~.IM .. bına olarak eğ· 
-ıır. Yeni dOnyanın 

'• •n'aaelerine sadık 
.. •Ji keadiıi için bir 

bir ilk m6dafaa iıtib · 
._"!_1•aıı •e lnıiltere · 
~erilraaın mldafaıın

...._ .. "'-_rabilecek baıı k&çllk 
" terlri teklif etmesi 

1 li ... , koauıan, ayai 
hfinde koıan bu iki 

'-lrttı her ıBa bir daha 
~ '•riae yaklaıtırmaktadır. 
'Iİ•ıtoa ile LoDdranın 
~ ••lqmıt ve birletmiş 
•tlet •ibi hareket et

baıladıiına dair en 
e llyık iftaat dtlnkii 
111liıde bir billisaıını 

limiı Taı Ajaaıının 
•tadır. Amerikadaki 

ı.ı ~ri b&y&k bir allka 
-...p ıdea Moalcovanın 

İ~in, laıiltereye yap· 
'!!dualarla onua yanı 
... filea barba giriımit 

MİLLİ yEfiMiZ 
----IUllll-

lstanbulu Şereflendirdiler 

Istanbul - Reisicumhuru· 
muz ismet lnöotl bugün lı
tanbula fenf verdiJer büyük 
Şefimiz binlerce balkın ya· 
ıa varol sedaları arasında 
hararetle karıılandılar her-

taraf sevinç içindedir. 
Ankara (A.A.)-Reisicum

hur bugün saat 16 da mem 
leketine avdet etmekte olan 
Fransa büyük elçisi B. Ma
sigliyi kabul buyurmuşlardır. 

• 

BU Ş M merikalılar Türk - Yunan 
-------~~--~-----=---~~-· 

2 lngiliz Nazırı K nadada çözülmez bağı· 
1 

LONDRA RİDYOSUN A üşter~k mü- nın e: ,~~e~ .ve 
Türkçe olara saat dafaa tertibatı end 1~1!gd. ır 

1 h• d d. 1 e ı ı ır 21,1 da hitbede e ın e ır er ---e---
--o-- Atine 19 (A.A.) - Atina bulunacak,ar Londra (A.A) - Ameri- ajansı bildiriyor : 

Bu akşam lzmir Fuarının kada Kanada da yapılacak Bu buhranlı günlerde Y•-
açılması münasebetiyle L.on- muhtelit müdafaa tertibati nanistan ve Yunan hük6me· 
dra radyosunda lngiltere için çalışan komitenin mesa- tine kartı b .. tiia Türkfmat· 
müstemleke nuzırı Lord Loyd isi pek çok Amerikan ayan buatınıa izhar ettiği doıtaae 
Loid ile Hindistan nazırı •e parlemeoto mebusları ve anlayışla tarzı hareket 
Emeri tarafından Türkçe bi- tarafmdaa takdir edilmekte· hakkında gazeteler he1e-
rer hitabede bulunacaklar· d ir. Ayan azasından Varden- ; canla memnuniyetlerini ifa-
dır. breg Kanadanın müdafaa de etmektedirler. b 

d Katimerini gazetesi ta ii Radyo neşriyata kın o:- t tib t da österiJecek 
er 8 ın n g dostluk hiılerinden ve iki 19,65, 31,32 ite yapacaktır. "h ld A "k • ı 

ı ma en merı anın rues u memleketi birleıtiren ittifak --o-- olacağını söylemiştir. bağlarından ilham alan b• 
Ru- ---o--- tanı hareket Tilrk - Yunan Macarlar 

menlerden 
memnun de

ğildirler 
Loodra (A.A) - Romen -

Macar heyeti on buçukta bir 
celse aktetmişlerdir. Macar
lar Romenlerin hüsnüniyet 
göstermediklerini söyliyerek 
infial ve hiddet eserleri iz· 
har ediyorlar. Macarlarıu 
istedikleri 13 viliyete karşı 

Romenler 4 vilayet verecek
lerini bildirmektedirler. 

çözülmez bajıDın en ıüıel 568 ve beliğ bir delilidir demek-7 Günde 
Alman tayya
resi düşürüldü 

--o--
Loudfa (A.A.) - logiliz 

bava nezaretinin resmi teb-
liğine göre düşmanlar 

da" bir hafta zarfında 
568 tayyare düşürülmüştür. 

Pazar günü lngiltereye 
hücum eden 400 Alman tay-

yaresinden 87 si tahrik edil
miştir. 

tedir. 
Proia sıar.eteai diyor ki : 
Son gtlolerde Ttirk mat-

buatı tarafından ı&aterilea 
hararetli ıempati bilba11a 
tebarüz ettirilmelidir. Birçok 
defalar kendilijindea izhar 
ettiği Yunanistan• olan doıt
luğona ıadık kalan Tllrk 
matbuata Yunan ruhunda 

1 derin bir akis tevlit ede• 
Yunan milletine karıı allka 
ve sempatilerini göıtermek 
için bu fırsatı kaçırmamıı-
tır. 

~-·- ilam relecektir, 
laailtereaiD en bil -

l.i, ıiyaıi zaferi elde 
e en lt8y0k bir ita· 

,_P•ak mnmklndilr. 
h llptaeaiz Londra bay

tlık bir zaferi re.mi 
rla 4a tevıik ettiii 

,,_~•• hiç bir fayda
~-IDlyan eıki mitte-

1940 Fuarımız bugün saat 18de 1icaret 
Vekilimiz tarafından merasimle acıiacaktır 

t' , 11!•1 kaybetmekten mO-
qt boıluiu çabucak ve 

~ 
4
Pek çok lehinde ola
..ıc1urmuı olacaktır. 

SIRRI SANLI 

Bugün ıaat 18 de 10 ur.• 
cu Izmir Fuara büyilk me
rasimle ıçılıca~ tır. Fuara 
50(0 kiti davet edilmiştir. 
MerHim, Lozaı. kapısı öniln
de proirama göre şöyle ya· 

le drnıenecektir . Merasim, 
sesli filme alınacaktır. 

lzmir Enternasvoııal Fua· 
rındaki pavyonlar tanzim e· 
dilmiştir. Kültürparlnn polis 

ve bekçi kadrosu gcııişletil· 
miştir. Fuar, her gece saat 
bir de kapanacaktır. OöOOOKişilik 

toJeyi Kabul 

pılacaktar : 1 

1 - lıtiklil marıı. 
2 - Belediye Reiıioin nut

ku, 

Etti 
~"-ıton (A.A) - Ayan 
~ı' •acllmeai 1,~00,000 

~ •ıkerin talimi hak· 
~1141ald kaaaa prejHin 

•t•ittlr. 

3 - Ticaret Vekilin in nut
ku. 

Fuar, Kültürpark ve Tu
rizm Müdürlüğü; eski yıllara 
aid Fuar fıJmlerini temin 
etmittir. Bu filimler, Fuarda 
geceleri açık havada ziya
retçilere parasız gösterile
cektir. 

Merasimden sonra Fuar 
ı zilecektir. Merasimde ıöy· 
lenecek nutuklar, amplifika
t6r teıiAtiyle ıebrin bütlin 
meyda•laruulan laoparUSrler-

lzmir viliyeti, dünkü, bu
ınnkn, yarınki lz•ir, demir 

( Ttırlı Kerlıuıal•11t••) 

111 keauıuyorduk. Arkadaılardan 

Çisekli yayladaki Hıcı Halili laiç 
'1aiı aai? 

~•dl, -Eveti- Cevabını verdikten 
•llve etti : 

111 
li•lil cidden uıta adamdır. Kly· 

. dediii ıibi telleri yaman ılyle-

~ !"IJr G6DiU Emre ıelmiıke• Ja • 
't 111 

•-ete ıidelim iıterseniı ... 
'Pıla• teklif reddedilmiyecek ka • 

"-'Pti. Erte1i rlnll dört ıaat lte

~~i~ldl yayla 'ya ritmete karar 

*•* 
tt..,, tepemizde batıyor. BJ1 
ti~' Yolculuk bayii zor reldi 

tetı ıeıleadim : 

~.~•ha daha ıid~cek miyiz? 
ldı •e eliyle iıaret ederek : 
t- hpe•is lsaldal 

aıcak 
baDa. 

(3) (Türlr Korlrutulamas) 

l>edi. Adamakıllı terlediiimi iÖrOnce 
atanı yaklaştırdı ve ıunları söyledi : 

- $u tepemiz dediğime şükret! Ya 
sana "Bir ıigara içmeklik bir yerimiz 
kaldı!" Deseydim halin haraptı. 

Çünkü bu, köylülerin meşhur sarma 
•İiarasıdu: Kocaman keseden tütünü çı

karmak; kiğıdı arayıp bulmak; ağır aau 
ıarmak ve çakmakla bir bayii uğraşdık
taa ıonra ıigarayı yakmak meseledir 
aıiıim ... 

Dtlşün ki, bütün bunlar işin yalnıı 

hazırlama safhasıdır. Bir de bu batarı sa· 
yılar sigarayı tellendire tellendire içmek 
var ki, müsadenle bir saattan •ıaiı ıilr
mllyerl. .. 

Bu sefer gülmenin sıraıı bana ıeldi : 
- Bakıana, dedim, anlatmaıı bile 

uzun .•. 

Desene ki yandık ... 

- Yok canım!. Diıini sık biraz. 
Dedi ve oldukça kalın seıile yanık 

bir klSy tllrkD~il çatırmata baılac:lı. 

FUARDAKi PARAŞÜT 
KULESi 

yolları, Türkiye ticret ve 
sanayi odaları, lzmir, Denili, 
Antakya ticaret ve sanayi 
odaları paviyonları çok zen
gin şekilde hazırlanmıştır. 

, Ege mıntakasında yetiş~~ 
her türlü mahsul nümunesını 
lzmir tiçaret odası paviyo· 

nunda bulunmak mümküodiir. 

NUTKUN EHEMMİYETi : 
Ticaret Vekilimiz B. Naz

mi Topçuoğlu'nun bugün 
Fuarın açılışı · sırasında söy· 
liyeceği nutka büyük bir 
ehemmiyet 11tfedilmektedir. 
Haber aldığımıza göre ve· 
kil nutkunda Fuar hakkın
daki bükdmet direktıflerini 
bildirecek, iç ve dış ticare
timiz.den genit ölçüde bah
sedecektir. 

Bilhassa dış ticaretimizin 
yeni inkişaflarile iç ticareti· 
mizin yeni inkişaflarile iç 
ticaretimizde alınan yeni 
kararlardan baıtaedileceği 
zannedilmektedir. 

, 
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"Sizi göğsüm kabararak sey
rediyor ve Türk v:ençliğine 

örnek v:österiyerum ! " ______ .. _____ _ 
Eve gittiği zaman, Mes'ud 

Uçağı iyi buldu. B raz ev
velki teesaüründen eaer kal
madı. Sevinç yüzünü gllldür
dü, yanaklarındaki solgun· 
luğu giderdi. 
- Sizi böyle görmek, dedi, 

bütün arkaşlarınır. g bi beni 
de memnun etti... 

Genç paraşütçü, bu iyi 
kalbli kıza hararetle muka· 
belede bulundu: 

- Çok teşekkür ederim. 

•*• 
O gün, paraşütçü kızla, 

Meı'ud Uçağın düğllnii var
dı. Bütün arkadaılar, bu 
cesur ve r.eki gençlerin aaa
detine candan 1eviaiyor· 
lardı . 

Herkes, yarın memleketin 
göklerini kahramanca müda· 
faa edecek olan bu çiftin, 
saadeti şerefine eğleniyor
du. 

Tatlı sözleriyle her mec· 
lisi şenlendiren ihtiyar avu
kat Sermed bey, ıeç vakit 
Halkevindeki düitıne ıeldi. 
Bu aevimli zat, parafltçll 

kızın uzaktan da akrabaıı 

olurdu. 
Genç evliler, Semedi beyi 

görünce yanına koıtular ve 
hemen ellerine sanlarak 6p
tüler. 

ihtiyar avukat y&ıine 
çok yaraıan bir tebe11lmle 
gençleri ıu ıekilde tebrik 
etti: 

- Allah ıaadetinizi artbr· 
ıın. Bir ya1tıkta koe&Jln 
yavrularım! Memleket ıiıde11 
çok blylik hizmetler bekli
yor. Bunları muvaffakıyetle 
baıaracağ'ınıza derin itima
dım •ardır. 

Sizi 16kıllm kabararak •• 
milli bir ıurur duyarak ıey
rediyor ve btıttln Ttlrk reaç
liğine &rnek r6ıteriyora•. 

Size uzun 6mtlrler ve par
lak muvaffayıyetler dilerim. 
Y aıaıın varolan evlltlanm. 

Davetliler ııkılınca etle
niyordu. Dııarıda rece uça· 
fU yapan tayyareleri Halk
evi etrafında dolafAD motar 
gtlrliltüleri ititiliyordu. 

-Son-



SAHiFE 2 (JlllllHn 8MI) 

Herke eV sahibi olma•' HAYDUDLAR f'$iHiiiiiiiiitEıii'11 .lngilizTay~ 
Meksikada bir Lmnmnouuna ... uua-wunJ lerinin Ital 

• 
ın 

edilecek 
( 

temın sına köyü bastılar 
-~o---

Gelenler, 
Gidenler 

Ankara - Dahiliye vekaleti, kazancı az olan vatandaşları ev sahibi yapmak için ucuz 
arsalar temin eylemek üzere bir kanun layihası hazırlamıştır. Bu kanunun hDkOmlerini 
belediyeler ye~iae getirecektir. Şehirlerin imar planlarında ucuz evler mahallesi ayrılacak, 
buraları beledıyeler taraf.Lodan istimlak edilecek ve iki sene zarfında ev yapttrmak ıar
tiyle aylık varidatı kırk lirayı geçmiyen halka maliyet fiatine ve on senelik taksitle mil· 
nasip b8yüklükte arsa'ar halinde satılacaktır. 

Mekıiko - Mekıikonın 
tahminen 80 kilometre civa
rında bulunan San Tilipe 
köyüne kartı 200 haydudun 
yaptığı hücum eınasında 14 
kiti ölmilt •e en aıağı 50 
k;ti yaralanmııtır. 

. B11ım birliii lıtanbul 
mıntakaaı reiıi 8. Hakkı 
Tarık Uı: Kiltabya mel.usu 
8. Mustafa Bacac, Erzurum 
mebusu general Zeki Soy
demir, Şurayidevlet azasın
dan B. Nüsret Doğrucr şeh
rimize gelmiılerdir. 

Varidatı müsait olan belediyeler, bu ucuz evleri bizzat yaptıracak ve maliyet fiatine 
aatacaktır. 

Haydutlar eveli en mü
him köylülerin evleri üıeri
ae atılarak bunları ailelcrile 
birlikte krtletmişler mütea
kiben de evlerini yakmışlar
dır. Haydutlar köyli yağma 
etmiıJerdir. 

Alman Tayya_.Milino ve To- ADISABABA 
Denizli mebusu B. KAzım 

Samanlı lllanbula, Samsun 
mebusu B. Ruşen BeriİD 
Ankaraya gitmişlerdir. 

--o--releri az zarar rinoya tekrar 
1 

yaptılar hücum yapıldı ' 
Londra {AA) - Sonradan 

ıelen malumata göre, Dün 

Dün ilk defa 
bombalandı 
Kahire (A.A) - [ lngiliz 

hava kuvvetlerinin tebliği: ] 
Adisababa üzerine dün ilk 
d fa tayyarelerimiz tarafın

dan askeri mıtakalar bom
balanmıı ve 4 hangara tam 
i!abet olmuş ve yangınlar 
çık ınıthr. 

Federal kıtaat olmaması 

yüzünden 
lardır. 

caniler kaçmış-
Aşka gelmiş! 

Londaa (A.A) - Dün avcı 

Alman tayyarelerinin logil- tayyarelerle bombardıman 
tere iizeriade uçtukJarı es- tayyarelerimiz Milao ve To-

. nada az basar ika ettikleri 
anlaıılwııbr. 

Cenubi şarktaki bir şehir
de bombalardan bir kaç ev 
hasara uğramış ve yarala
nanlardan baıısı da ölmüştür . 

Dün gece faaliyet o kadar 

rinoyu bombardımnn dr.ııiı

lerdir. Fiyat ve aler ıinyom 

fabrikalar· nd :ı tekrar hasar 
yapılmış ve Alman - •viçre 
h uduudaki aleminyom ve 
kimyevi fabrikalarında tarr 

olm•mıf, atalan bombalar isabetler olmuıtur, Zarar ço 
kırlara düşmüştür. fazladır. 

Adisababanın bombardı
manı esnaunda hiç bir düş
man harekitı görülıuemiıtir. 

Bu ini baskır da lalyanlar 
no yapacaklartnı ıaıırmışlar· 

, dır. 

l 

---o---
Alman tebliii 

T etecik mevkiinde Şaban 
oğlu Kosovalı lbrahim ıar
hoı olduğu halde bili ıebep 
havaya tabanca ile ateş et
tiğinden ıilibiyle birlikte 
yakalanmıştır. 

--o--
Süleymanın 

yap~ıkları 

Burtın öğlene kadar düş
manın bava f•aliyeti yaptı
ğına dair malGmat gelme-

DOKT R 

Berlin (A A) - (Alman 
ba,kumandanlıiının tebliği) 
18 aj'uıtoıta laiiltcre üze
rind~ yap~ığımız uçuşlarda 

yeni muvaffakiyetler elde 
ettik Manı kacalinde 4000 
tonluk bir 'gemiyi batırdık 
51 düımaa tayyaresi diltü· 
rülmüş ve 3' tayyaremiz 
O.terine döomemitlerdir. 

--o---O ğuo ate,i birdenbire 40 de
receye, 42 dereceye çıkar. 

Benzi upsarı olur. Bu de- fflTLER 

Alsancak AtatOrk cadde
sinde Kasabalı Salih oilu 
garson Siileyman sarhoı ol
duğu halde bağırıp çaiır
mak suretiyle rezalet çıkar-
dıiından yakalanmııtar. · miıtir. Bir liman &zerinde 

uçan bir dliıman tayyaresi 
kaçırılmııtı r. 

---o---
Somali tahliye 

edildi 
_,._ 

Londra (A.A) - Somali 
muvaffakıyetle tahliye edil· 
mittir. Bitin toplar •e eıya -
kimilcn vapura yükıeltilmiş 
ve kalanlar da imha edil· 
mittir. 

Somalideki bu vaziyetin 
annne ieçmek kabil değıld i 
zira Cibutide Fransızlar sağ 
cenahı tutacaklardı. 

Altın Damlası 

Bilt&n Tilrkiyede çok ıe· 
•ilerek kullanılmakta olan 
bu enfes kolanyayı yalnız 

S. Ferid Ecsacıbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve iıime dikkat : 

Sıcakta 
Çocuklar 

Kışın da, yazın da herrey
den önce dütiinOlmesi lizırı 
olau, çocuklardır. Bunun ıv 
bebi, yalnız, çocuğun kendi
sini koruyamaması deiildir: 
Çocujun cildi cii11esine niı
betle, çocak olmıyankinler
den daha geniştir. Soğuğun 
ve sıcatın tesiri de cildin 
g•nişliğine göredir. 

Onun için çocuklar soğuk
tan da, sıcaktan da çocuk 
olmayanlardan ziyade mlite· 
essir olurlar. 

Sıcaklar ziyadeleştikçe ço
cuk belli batlı bir hastalığa 
tutulmasa bile iştahı azalar, 
hazmı az çok bozulur ve 
bunların neticeıi olarak ço
cuğa kansızlık ielir. 

Fakat sıcakların tesirile 
çocuklara ehemmiyetli bir 
hastalık musallat olur. Bu 
hastahğın en hafıf derece-
11inde çocuiun t.bit harare
tinin derecesi artar. Çocuia 
ishal gelir, kay eder ve bir 
kaç gün içinde birdenbire 
zayıflar. 

Biraz daia ağır derece
sinde, çocuğun aleti ziyade 
artar. Nefes darlıi• gelir. 
Ylireği pek hızlı vurur. Ço-

recede çocuk artık çırpın· 

maz, aksine, •iır bir uyku. Garp cephe
ya dalar ve bir daha uya-
namaı... sine gitti 

72 Numaralı 
Italyan tebliği 

Bu hastahiın asıl sebebi, Berlin (A.A)-Hitler iUP 
şüphesiz, tiddetli ııcaktır · , cephesindeki karargiha ıit- -o-
Fakat bastalıiın şekli ço- JJ mek lizere burBn Berliaden Roma (A.A.)-ltalyan or-
cuiun ıuıuz kaldığını 161· ayrılmıttır. dolarının 72numaralı t~bliji 
terir. Çocuk ıicaktan vücu- •• .. .... •• .... •••• ,...... Inıiliz Somalisinde kav•ef
dundaki ıuyu kaybeder ve ı Büyük memleket mese- ı lerimiz mlldafaa hattını ya· 
kaybolan ıuyun yerine ıu : lelet"i öallmOze çılctağı z• .. ı rarak ilerlemektedirler. I•· 
içirilmeyince vtıcudu kurur, t m•n yapbğımız gibi, 6nü- ı riliz vapurları tayy1relu miz 
susuzluktan rider... Zaten ı müzdeki 20 jlkteşrinde ı tarafından takip edilmit ve 
ııcak olmıyan mevsimde de I ' yapılacak Nüfus Sayımın- ı bir düşman tayyaresi clliıl· 
çocuk susuz bırakılırsa ayni ı da da Yurtdatların vazife- ı rOlmüıtilr. 
- tabii biraz dalaa yavaı o- ı ıi, 0 iÜD için kendisine , Düıman tayyarelerinin 
larak - i6riilür. ı Sayım memurluğu a'devi ı Adiıababaya yaptıkları akın
.. Ooua i~in ·çocuklara ıu 1 z verilirse bunu Kabul ede- ı da iki kiti ölmüı ve eaki 
ıçırmekte ıbmal etmemelıt la- ı rek canla bııla yapmak, ı iki depoda yangın çıkmııtır. 
zı~dır. ~üçük çocuk ı~suz· ı eğer böyle bir vazifeye ı lngiliz tayyarelerinin Milano 
lugunu bılmez, suauzluıunu • d t d 'I · · · ı ve T orinoda yaptı klan zap • ave e ı memıt ısc evın-

bilmez, ıu iştemeÇı, ha!ar~t- ı de sayım memurlarını bek- ı tarlar ehemmiyetsizdir 3 
ten kurur gıder. ocuıa ıs- ı 1 k il · ı bomba kırlara dütmlttllr. 
h l b· ı 1 • • . iyere otıun ıua erıne a ı e ıe ae ona ıu ıçır- d w 0, __ 

mekten korkmamalıdır. ı en ogru cevapları ver- ı 
Bir taraftan da, tabii mu- ı mektedir. ı Perakende çivi 

bitin ııcakhfıını aıaltmaya ı BAŞVEKALET ı 
çalıımak lizımdar. ı istatistik Umum Müdürliiiüı satıı fiyatı 

Çocuiun kuadaiını elbi· ........................ .. 
sesini milmkiio olduğu ka- 1 

dar haf ifletmck... Durgun 
bava sıcaklığı arttırır. Hir 
vantilitkr haratetin tetirini 
azaltır. 

Vantilitöriin &nüoe biiyük 
bir buı parçaıı l onulur sa 

çok faydası olur. 
Hava rutubetli olunca ıı-

cağııı te1iri daha ftna olur. 
Oaun için çocufıun yathiı 
odada riitubeti arttıracak 
ıeylerden - meseli bezlerini 

Dr. Fahri it.ık · 
aımir Memleket Ha•tane1i 

Rontken MiltehaHı•ı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılar. ikinci Beyler Sokak 
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lıtanbul - ltalyadan ithal 
edilen 47 bin liilo çivinin 
perakende satış fiyatı 46 
kurut olarak tHbit adilmiı
tir. 

(4) ( Ttrlr Kerlrutal•m••) 

Çiçekli yayladayız. 
Rtızıir çam aiaçlarını elı fıyarak 

• 
Roma (A.A) :_ 

ajanıı:] 1-aıiliz tayf 
ieae mutad •arak-·----
mıılardır. Bu riulelerd• 
lar yazılıdır: 

.. ltalyanlar ! Iaıllt
ltalyan milteti aruınd• 
maolığı icabettirecek biC. 
t•Y yoktur. Almanya 1' 
ocakJaramıa kadar 90k 
ıına sebep olmuıtar. 

kılıcını babran 
tere deiinlff itlerclir. 
meı'ullerleri Hitlerl• 
ltalyan a•neaidir ... 

• 

Bu Sene 
Leyli ile 
talebe alın 

Yalnız lıtanbuld'a• 
okul talebesi leylt •• 
cani imtihanların • 
için m&racaat et•lf 
mektaclır. 

Dijer •illyeUeı le 
bu rakamıa iki mitil 
caat olduta anlatıl• 

imtihanlar 4 •• S 
tarihleriacle aaltalaieyU. ' 
ilin edilea malaalleı4a 
laealr, imtihaa ewakı.: 
tetkik ohlnank 
razetelerle illa eclilit 

Bu •~ne ahaacak 
mecca•I taleb• mi~ 
bindir. 

Amerikan 
kolleJnd 

- •O •• 

lımir G&ztepe kıı 
1 Eyltlden itil;aren P 
maaCla her rlD ıaat 1' 
18 e kaclar ka1ıt •---r'I: 
yapacıkt11'. Hem ı · 
de yeni talebeler ~--~ 
melelerini yaptnma 

Nehari telebe lfia ilk 
taL ndi 80, daha bl,.ak 
lar için aencle 100 
lkmaJ imtibaalar\ 16 
den 20 E7l6le 
ıaat 9 .la batla1'.D: J 

Depo: Şifa Fczane•İ 

cuk yattığı yerde duramaz, 
çırpınır. Bazılarına havale 
de gelir. Gözleri çukura iner, 
takaklan çöker, yiizO kOçii
liir, deı isi buruıur. Çocuk 
glSz sıöre ıöre erir. 

En ileri derecesinde çocu· 
yattığı odada kurutmaktan -
sakınmak IAzımdır. esiyor. 

Göılimüzün önlinde alabıldiiine yetil 
bir manzara uzanmakta .• 

KORKUTZ!Ut 

Zenith Hatları en dakik 
•e en bassaıidir. 

lzmir Siıılhf yeri: 
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·"KA YT BAŞLADI'' ı 
[MAKBULE IUTLUI - BİÇii DlllŞ YURDU] 

Maarif Velıiletinin rubae. tıle açılan bu yurt tal' be kay 1 
dına baıJamıştır. Yurdun tahııl miiddeti iki senedir kifi f 
derecede dikiş bilenler imt hanla ikinci sınıfa kabul olunur 
Sene sonunda bilaimtiban Maarif Vekilctinin ve Maarif 
MOdiirliiğOniin tasdikile bir diploma verilir. Yurda kiiçük 
memur kızlarına ücret hususunda mtimküa olduğu kadar 
kolaylıklar gösterecektir. Ana ve babalar evlatlarını nüma
yiş için cihaz yerine dökecekleri masrafları istikbal uğrun · 

da sarfederlerse evlatlarına baba biçilmez bir hazine ve 
münbit bir çiftlik bağıılamıı olurlar. Daha fazla tafsilit 
henOz devam eden sergimize teşiflerinizde müdür Makbule 
Kutluktan öğrenebilirsiniı. 

Adres: Çivici hamam civarında Sakarya okulu arkasın
daki Turna çıkmazında : sokak 938 No. 38 

Milli Pi:va gonun Aı::.o. Bi etle 'nizi ( AADeT) 
t••lnden •llnız) ';or k t:lap P 1 'lle.;keı. kArt11ı No 864'1 .. :o n Tallıin Ô•deıTeJefonl497 

SiJğımızda taılardaa atlıyarak köpüre 
köpüre dökülen serin bir ıu var ... 

Mevıuumuz ıünün hadiseleri: 

Ekinlerin durumu, hükumetin har-
man iılerine ya plağı b yük yardım ve 
bundan elde edilen istifadeler. 

Nihayet yarım saattır beklediiimiz 
Sazcı Halil geldi. Onu önce fikrct kar
tıladı: 

- Hoı geldin ağa! .. . 
Kir Sazcı, gülümsiyerek: 

- Sizlerde boş geldiniz! Ne acep 
böyle Fikret bey ? 

Dedi. 

-Demek aradan yıllar ieçtiği halde 
beni tanıdın bal ... 

Tatlı bir ıeıle cevap yerdi : 

Vatan Yolunda 
lerini Kaybeden 
lil Çavupn K "~ 

manlıkları 

• 

Bu yıl ıe& Karacleais 
~aktım. 

Size bu uıua aeyalaatimİ• 
canlı .\abralanuı anlaıayor- : 

Zafroabolaaaa batlarnltl 
ikindi ıoaudur. lir a.-k· .... ••r-


