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~e Açık . 7· • 
Örçilin nutku ıcaret Veki imız 

etkıklerı ef-:!_8!ında dı 
l'riliı Ba,vekilinin ıon 

'' b11t1'u, Almanya, ltalya 
tilt•teına, Amerikada, ln-

e 
"enin doatu, hatta bita
lllenaleketlercle çok iyi 
1l•ndı. 

ti) 8ilbaııa yeni dlnyanın 
"-" 1 ınahfilleri ile blitün 
~ •telerinde aiyast Ye as. 

-.! bir ıaferin bOyük bir 
L!deri ribi hararetle al
,_bdı. 

~ellebiJir ki bu hitabe in
.._. • A•erikan itbirliğine 
.... b' 
,.~ .•r adım attırmıf, bn-

bır hamle yaptırmııtır. 
-.:111•11 Ye ltalyan ıiyast 
--~illerinde ise Çörçilin 
~ .. 11, IagiJiı umumi efki
~ 1~Yılamak için ı&ylenmiı 
~~·~. •izlerden ibaret ol
~ ... ıddia edilmektedir. 

\ l,ı,. do§'rusu, bu ıöılerin, 
-, ltıılleti uyutmak için mi, 

~ladırınak için mi ılSylen,i,. çok yakın bir istik
ııbat edeceğidir. 

~ SIRRI SANLI 

'l>on 
~eleri 
'il-çok 

devcım edı r 
YARIN IZMIRE. GE ECEK ·VE CUM -
Si GUNU IST BUL GI CEKLERDIR 

Aydın (Hususi) - J'icaret -~ 
Vekilimiz Naımi Topçuoğlu 
diln akşam tehrimize gelmiş 
ve hararetle karşılanmıştır. 
Vekilin yarın lımire dönme-

leri ve cumartesi iÜnü lstan- f etmektedir. Bugün Ticaret 
bula gitmeleri ku'fvetle muh- odasında tüccarlarımızla bir 
temeldir. iÖrüşme yapmış ve koopera-
Aydın (Hu usi) - Ticaret tif işleriyle alikadar olmuş-

Vekilimiz tetkikaboa devam tur. 

Fuarımızı iki. günde 70,000 
kişi gezdi 

Büyük Millet 
Meclisinde 

Fuarı dfin on binlerce ki
ti ıiyaret emiştir. lzmire ge· 
len ziyaretçiler hemen 
karşılanmakta ve kendileri
ne otel ve ıaıinolarla lo • 
kantalarda yer gösterilmek
te, ziyaretçiler memnun edil
mektedir. 

Fuarın alış verişi başla

mıştır. Devlet demir ve de
nız yollarının temin ettiği 

ucuzluklara i!iYeten temdit 
edilen muntazam ekspres 
trenleri lzmire her gün on 
binlerce ıiyaretçi getirmek
tedir. Misafir aluoı pek faz
ladır. 
Açık hava tiyatrosunda 

bir revü heyeti temsiller 
vermekte olduğu gibi Zati 
Sucgur da Fuar dahHiude 
faaliyet göstermektedir. 

---------------------------=------....-----------,...,.., .... --
PETEN 
DiYOR Ki: 

--o---

--o--
Ankara, (A.A) - Büyük 

Millet Meclisi bugün Şem
settin Günaltayın başkanlı

ğında toplanarak bazı dev
let alacaklarının tahsil sure
ti bakkmdaki kanun Jiyi
hısı ile zelzeleden zarara 
uğrayan bedeli nakti erleri
ne ve vakıf menba suları ile 
orman ve zeytinlerin işl etil
mesine ait kanun layihaları· 
nın ikinci müzakerelerini 
yaparak kabul eylemiştir. 

--· ....... ··--
PARISTEN 

·tı gurubunda 
- - --·1111111 .. ~~~-

A oka r a (A.A) - C. H. Partisi MecJiJ grubu dün top· 
l anm ış ve c •isen in açılmasını müteakip kürsüye gelen ha
riciye vekili Şükrü Saraçoğlu harici siyasetimiz bakımında• 
bizi alakadar eden son dünya hadiselerini ve bu hadiseler 
hakkındaki hükumetimizin noktai nazarını izah etmiş ve 
söz alan müteaddit hatiplere cevap vermiştir. Hariciye 
vekilinin beyanatı umumi heyetçe tasvip olunmuştur. 

Müzakeratın temas ettiği bazı mevzulara milli müdafaa, 
dahiliye ve münakalat vekilleri de alakadar olarak bey•-
natta bulunmuşlardır. 

Troçki 
öldürüldü 

Londra (A.A) - Meksi
kada eski Bolşevik şeflerin
den Troçki dün ölmüştür. 
Kendisi bir Fransız Yahudi
sinin suikasdın& uğramıştır. 

--- o---

Çorçilin beya
natı her taraf

ta iyi kar
şılandı 

Londra (A.A.) - Bay Çör
çil hidilielere dayanan •• 
herşeyi olduğu gibi söyliyen 
beyanatı Amerikada ve bi
taraf memleketlerde çok iyi 
tesir yapmıştır. 

lngilizlerin sözüne inanan 
Türkiye ve lsviçredeki te
sirler de çok iyidir. lspan
yollar eskisi gibi galip ıe
çineo tarafa yardım etmi
yorlar. 

Almanlar ise bu nutku 
hiç neşretmemişler bazı ••
katladıkları cümlelerini alaya 
vesile olmak üzere yazmıı
lardır. 

Bir lspanyol gazetesi da 

tap 

tayya
Çinde 
köyleri 
ettiler 

t. -o--
\ ll~ra (A.A) - Çonging
\tl bı~diriliyor : Japun tay
~ ... trı diln bir çok köyle· 

--1:--
Fransanın doğ· e··t·· k tı· INGI iZLER - u un ıyme ı 

r~lac?ğına em- eşya ve hey- ltalyanlar_ı~ 

lngilizleri sarsmak için Al
manların yaptıklarını söyle
dikleri kifi değildir. De
mektedir. 

"Şimali Afrikada büyük bir 
lngiliz-ltalyan harbı olacağı· 
nı ve lngilizlerin geçen haf
ta lngilterede yaptıkları bava 
muharebesinde ve Afrikada 

~ lllbardı'tlaD etmişler ve 
~ t•lıirlere atılan bomba
~ il Yabancılara ait ev
\; bir hastahane hasara 
ti"''thr. 

~tııliler uçan 70 Japon 
~''•inden sekizini dü 

8tlerdir. 

~ iii;;atlık 
• 

t. '•tasyon 
s;dr, (A.A) - Alman 
~~trına yapbiı propa
:1J ~~· karşı lnıilterede 
\.ı~lo•athk bir istasyonun 

~~dir. 

~·) 
""----- ( T6rlı K•rlıutulamcu) 

~taı ~ dı aen• tozlar dumana. 
t,1~r rGıılrı bizden haber Yer, 

1)or, du, koç yititler meydana ... 

~ .·. 
~:illlkUer saldırdılar tepeden, 
'İt~ _çıkmAdı dilşman siperclen. 
t)\ tı ıoruverin Çanakkaleden 

ı:ııhyı tutmuştur bilin şanımız! 

. ~t ••• 
lı,tl'1tt•tr ıünlerce boiaı boia.ıa, 
~) 'dik ıar kaıa ka:ıa 
~:;u•h demedik düıma!'ımıza, 

•QClaOıden Hller ıibi aktı kanı•ız! 
• 

~~t li •• 
e ~il •lil bunları ıer~ek s6yledi, 

t, •le.kale bizimdir vermeyiz, dedi. 
• "tı da Ü " " fl L ) d' 

l• 

il 

'~tt y zumuı •~ ey e ı, 

'-ldu ıerefli sancağımız .... 

* ı • • 
'ttı Halil, bize Çanakkale, lnönii, 
:._•• Damlupınara ait çok merak
._ruu aaz arası anlattı. 

myetım .vardır keller aşırıi· çarpışmak ıçın 
k • • hazırlanıyorlar 

. (11) 

-*-

Berlin (A.A) - D. N. B. 

Vişide~ Havas ajansı bildi-

ri) or. Mareşal Peten be ya-

natıoda Fransanın doirula

cağına emniyeti oldojunu 

ıöyliyerek demiştir ki : 

Fransa ziraatcı bir mcm

memlekettir. ÇalıŞarak bu 

sıkıntılardan yakında kurtu· 

larak tekrar kuvvet ve şe

refleneceğiz. 11 

(Tflrk Korkutulamar.) 

Canlı bir tarihi andıran bu ihtiyar, 
içinde yaşadıtı vak'aları, slise kapılma· 
elan hikaye ediyor ve bizi fevka!itle he
yecanlandırıyordu. Halilin, bu pek allka 
verici hikayelerini, bir saz şaiiri olduğu 
için, hatırını hoş etmek maksadile na
ı:ıme çevirdim. 

Benim yaptı§"ım yalnız bundan ibaret. 
8iı, onun milli kahramanlarımızı anlatan, 
harekteı i mizi canlandıran ve Türklüğün 
cmsalsız kudretini ifade eden harıku
lide hatıralarını olduiu gibi yuıyoruz 
ve bunları memleket gençliğine ithaf 
ediyorum: 

* "' . 
Çiçekli gagla a seferberliğin ilanı: 

Bir sabah tunç ufuktan, . kızıl şafak 

sökerken, 
Davullar haber verdi savaşı erken 

erken. 
Toplandı meydanhia bütün köy 

genç, ihtiyar, 

M8 ta iMiŞ Lon<lra (A.A.) - logilte-
deniz ve havadan yaptıkla· 
rı hikumlardan dolayı ln-

-•- renin 1941 - 1942 yıllan için gilterede itimat artmııtar. 
Mısır herşeyi karşılayacak 

Lorıdra (A.A) - Bir Ame
rikan iaıetecisi Mis Bahen 

ıaıetesine Paris hakkında 
yazdıiı bir makalede diyor 
ki: 

"Pariı hırsızlar tarafından 
haraca keıih!liıtir. Kongoren 

meydanında her türlll kıymetli 
eşya ve heykeller Almanlar 

tarafından kamyonlarla Al
manyaya nakledilmektedir. 

Bunu ne için yapıyorlar? 
ihtimal lngilizlerin harbı 

kazanfacağını düşünerek bun
ları bir an evvel kaldırmağı 

muvafık buluyorlar, ben Pa

riste tuttuğum evin bir ıenc-

likl kira bedelin! peşin verdim 

Almanlar buradan çekildik

ten sonra Parise tekrar 
d6nmek niyetindeyim.,, 

---------

ısırsız Ha be
şist boğ 

mağa mah-
kômdur 

-o-

-

Londra (A.A.) - Royte
rin Munrdaki muhabiri ln
giliz Somalisinin tabliyesini 
tefsir ederken diyor ki : 

ltalyanların hedefi M11ırı 

almaktır. Bunu yapamadık

ları takdirde Habeşistan bo
iulmağa mabktımdur. 

yaptığı askeri hazırlıklardan 
bahseden Royter muhabiri vaziyettedir. ,, Demi,tir. 

Paraşütçüler - Bazı memleketler .!İçin Jbualua 
kolay oluyor da, bunlardan inmek ıilç oluyor ... 



SAKIFE 2 

lngiliz 
Nazırlarının 
Hitabesi 

--o--
Ingiliz nazırlarının fuarı· 

mız mftnasebetile söyı~dikle
ri httabelerden bazı mühim 
parçalara n~şrediyoruz: 

Lord Loyd şunları söyle
miştir : 

"Bu harp flenesi lzmir Fu
arının açılışını biz büyük 
Britanyahlar büyük bir mec:ı· 
nuniyet ve sevinçle karşılı
yoruz. Britanya hükumeti 
deniz aşuı ticaret işlerine 

verdiği büyük ehemmiyet 
münasebt:tiyle lzmir Fuarı
ı:ıa geniş mikya ... ta iştirak et
miştir. Bütün Türkiye Cum
huriyetinin bu sene ve ge
lecek senelerde muvafiak 
olmasını temenni ederim. 

Hindistan nazırı Mister 
Amrey de şu hitabede bu

. Ju~muştur : 

Ttirk ırkı temiz nezih ve 
asildi~. 

Bi'iyfik Atııtürk'ün o giJzel 
memleketi yeni baştan yap
t'lak içfo Türk ımfldini kur 
tarmak için g ~işliği müca · 
deleyi memnuniyetle merak
la yakından tnkip ettik. 
Atatürk Türk miJletioi nasıl 

bir yola sevkedeceğini mil
letin ıeJameti ve saadeti için 
na,ıl çalışacağını pek ili 
biliyordu. Bugünkü Türkiye 
Büyük Atatürk'ün başladığı 
ve İoönünün büyük bir kud
retle takip ettiği işin güzel 
neticesidir. 

---Cl!ll:iulll---

İKTISAOi YÜRÜYÜŞ 
---o---

(Halkın •••I) 
•• 
O .. ülerin altın dişlerini aşıran 1 

birisı yakalandı 

Rumenlerle 
Bulga lar 
Anlaştı 

ıııuımuıınmııınnmmnunmnııııınııınınıınnınıııınınıııınımnn\ ,mımııııınnıııııınmıımıınnn nınınıııııımııımıı 

~ ŞEHiR HABERLERi i !HAYATTA MUYAFFA 
Lm ıııuııan]1IllJ1 Eımuıınnillllııımııınuıı:ıınııın!ı:ouııı~~ i OLMAN iN SIHLARI 
Kız nstıtusu- j -----

______ ..... .___ 

İstanbul - OsküdRr zabıtası Hasan Basri adında bir ı 
mezar soyucusunu dün g~ce saat bir buçukta hze bir me- l 
ıarı kazarken cürmü m~şhut halinde yakalandı. Hasan Bas- 1 

ri cürmüoü itiraf etmiş ve taze mezarları kazarak ölülerin 
ağzındaki altın dişleri aldığını söylemiştir. 

Hasan Basrinin cebinde 35 tane altın diş bulunmuştur. 
Hasan Basri bundan evvel aynı cü:-llmle bir buçuk seneye 
mahkum olmuş ve bundan iki ay evvel tahliye edilmişti. 

----~----...... ~------~ 
Çörçil·n utku / iaşe meselesi 

Etrafında l görüşü dü 
Berlin ( A.A ) - Stefani BeJgrad (A.A)- D. N. B. 

bildiriyor: bildiriyor: Başvekil ile ve-
Alman matbı1ah lngilh kıller dahili siyaset hakkın· 

Başvekili B. Çörçilin nut- da bir görüşme yapmışlar-
kunu tefsir ederek diyor ki: dır. Bu görüşmede her şey-

"Harbin ne krııaar zaman den evfel iaşe meselesi 
devam edeceğini söylemek mcvzubahs olmuştur. 
Çörçilin salahiyeti yoktur. o--

Bir Alman 
Destroyeri Ha-

--o--
Bükreş (A:A) - Royter 

bil.:liriyor: 
Dobrice hakkında Roman

ya ile Bulgaristan arasında 

bir anlaşmaya göre, 1912 
hududu esas olarak teıbit 
edilmiştir. Bu anlaşmaya gö
re, cenubi Dobricedeki üç 
viliyet Bulgariıtana terkedil
miş bulunmaktadır. imza 
edilir edilmez, Dobrice hu
dudunda bulnan Bulgar as· 
kerleri bu yerleri 3 saatte 
işgal ederek Bulgar idare
sini tesis edecektir. 

O, ncak efkarı umumiyeyi 
oyalamaktadır. D.ğer taraf
tan siy si m~hfilfer ise vaıı
yetiu bir ciiml ile tarif edi
ı~cı-ğini o ela, Allah uıahvet
mt ~ iqt~di~!erhıin gezle inin 

Nüfus meselesi müzakere· 
Jedne devem edilmektetir. 
Bunun da on beş güne ka
dar hitam buJacağı tahmin 
edilmektedir. Romanya mü
ıakere esnasında kendi le
hin! bazı tadilat istemişse 

de Bulgar heyeti bu talebi 1 

sara Uğ adı reidctmiştir. 
Londra ( AA ) _ Hava Rumen topraklarına nak-

kör eder.,, 
• ---o---

uharrem tev • 
kıf edildi 

Karşıyaka Soğukkuyu 11ev
kiiode oturan 14 yaşıcdaki 

Nerimanı kaçırdığındnn mr:ı · 
nun Salih oğlu Muharrem 
Perk sulh ceza mnhkeme· 
since tevkif edilmiştir. 

---o--
kul 

i ti hanları 

- "d 1 d v • • d'" JP.dilt C\.'k Rumenlerin adedi 
ruusaı o ma ıgı ıçın un l .. 
l 1

. C' b" h h '- t• l ıOObiudir.Banaz vilayetindeki 
1 T ır ava areK.e ı o rıa· 
m .. t y ı - d" h'l ı 20 bin Bulgarın Bulgaristana 

ı: ır. a ıaız g-un uz sa ı 

ı.."luh faza teşkiLltıne ait tay- iadı!sİ teklif edilmişse de 
ya ... el.!rimiz 2 Alrnan destro- bunların artık miJ iyetlerioi 
y ~fine hücum ederek birsini kaybetfkleri için reddedil-

hasara uğratmıŞlardır. miştir. 
M1izakereler iyi bir bava 

aııklaı· Mans içinde devam etmektedir. 
---o---

' [) f& •• , enı ını 

1 iB.nıezlerıniş ! 
Mihver devlet
lerin hakemli
ğine müracaat 
edilecekmiş 

t • d·ı ıhauatta,herkes Mu 
ne a~ı~ ~ 1 en lfak Olabilirmi?-EY&t 

yeDJ ogret• 1 Yazan: SIRRI~ 
menler '1ııımıoonUilllimllBllD -59- CllUR• 

Hazreti Muhammlll ~ 
Ankara lsmetpaşa Kız Ens

titüsünden bu sene çıkan 

kızlarımız hakkında kur'a 
çekerek lzmire tayin· edilen
lerin isimleri şunlardır: 
lzmir Kız akşam Enstitüsüne 

S.eadet Ayhan, Nüsret Taşkan, 
lzmir Cumhuriyet Kız Ens
titüsüne lclalözsoy, Vecibe 
Barultçu. Eşref Çintan, Ze· 
kaver Kiremitçioğlu, Ihsan 
Ö.zbek ve Cahide Gürsoy-
dur. 

--o--
Z BITADA 

Kayışla 
Birbirini 
Yaralamışlar 
Karşıyakada lsmetpaşa cad

desinde Salıh oğlu Hasan 

ve Mehmet oğlu Süleyman 
arasınde bir su meselesinden . 
çıkan kavgada birbirlerini 
kayışla yaraladıklarından ya
kalanmışlardır. 

---o--
Paralarınıza Dikkat 

Ediniz ! 

Muvaffakıuot Vı 
Zaf ar Sırları 

Şarkın Yetiştirdiği• Türk 'I• . 
İslim Dahilerinin MaYaf" 

fakıyetleri Hatkkında ,, 
~tıl 
r1,i 

bütOn mvvaffakıyet ve ııf b 
lerini meyva verecek bir t'' ~k 
kilde inkişaf ettiren fl ~p 
atamızın her muvaffakıy.& ~. 
ve zaferinde ona sağ el t•' 
zifesini gören Milli Ş~fiaa' 
ve daha bazı Şark dahileri• 

-1-

nin hayat, milcadele ve bl' 
şarı hakkında birer incel 
daha yapmayı uygun bol' 

duk. ' 
Aziz okuyucularımızın ke• ~ '-

düşüııcelerile de yapabilec• ''' 
leri bir mukayeıe neticesit' 
de yoksulluk içinde en b8: 
yük muvaffakıyet serlerifl ile 
keşif ve tatbik saye5iod• ~ 
yarattıkları galebe ve zaf~ ~ 
lerin ne kadar göğüılerilll ter 
gurur ve iftiharla kabart•' 
cağını göreceğiz. 

Bizden yazmak ıizdeo di 
çahşmak ve bu yollarda _.,..,....._ 
rümekle muvaffakıyet, .,,. 

det ve bahtiyarhia u.,, 
mak. 

* • • 

F ~~fı.!~d~k~~~!!ş~a!~~~ 1 
muası b.mir Fuarı için 44 
sayfalık fevkalade hır say 
hourlam1şhr. lz111ir Fuar.ı 
Sergi sarayrnda ayrıcıı mcc~ 
mua pa v iyonı P.Çtnış ve 
bur .. da mecmuaları teşhir 
etmekle ve s.ıtmakte:dır. 

16 yaşrndan büyük olup 
ta ilk okul belgesi almak 
istiyen!erin imtihanları 2 Ey
lul Pazartesi günü sa&.t 10 
ela Sakarya oklunda yapıla· 
caktır. 

Balıklar, Maoş Jeniziui 
'>ilm~zler. Balıkların muha· 
cereti tetkik edenler, her 
yıl Atlnı de~izinden Şimal 
denizine akan balık sürüle· 
rinin, bila İrlandanın garo 
sahilinden geçip lskoçyanın 
şimalinden dolarak şark aa
hiline indiklerini görmüşler· 
nir. 

Bükreş (A A.) - Tranıil
vanya meselesi müşki! bir 
vaziyeti girmiştir. Romanya 
bu vaziyet karşısında mıb
ver hükumetlerinin hakem· 
Jiğine mür'acaat edeceği zan-

Aksekili sabıkalı Nuri oğ· 
lu Tevfik Fuar oyuncakcılar 
civarında gezinmekte olan 
Mustafa oğlu Mehmedin ce· 
binden 140 lira parasını a
şırırken yakalanmıştır. 

§ Iımirli Palo oğlu arabacı 
Niko arabasile sevkettiği 
Milli kütüphaneye ait kok 
kömürlerden 50 kilo çaldı
dığındao kömürle birlikte 
yakalanmıştır. 

Bil, Oiran Va Dini, 
-2-

Cenabı Peyıamberio ~ 
hadisleri ne kadar veciı 
bugllnkft ictimai hayata of 
guodur. 

----ıııııınomm---

Muhlis 
Sa bahettinin 

Atilla revosu temsil
lerine başladı 

Çok dı ğuli san'atkarla· 
r1mızdan Muhlis Sabab<:ttin 
AtiUa revosu çok zengin bir 
kadro ile gelerek temsille
rine başlamıştır. 

Ba akşam Efemin aşkı 
temsil edilecektir. 

Altın Damlası 

Bütün Türkiyede çoıs se
vHt:relc kullanılmakta olar. 
ita enfes kolonyayı yalnız 
S. Fe.r;J Eczacıbaıı ya par. 
Taklitlerini almamak için 
etiket \it: itılme dikk .. t : 

Depo : Şifa F czanesi 

Dıplomat ka
dııılar yemek 

• • • • 
pışırmesını 

bilmeli imiş! 
V şington hükumeti tara..

fıcdan son dda mühim bir 
arar verilmiştir. Bu karara 

göre diplomasiye intiaap ey
lemek arzusunda bulunı~n 
kadınların mutlaka yemek 
pişirmt'Sini bilmeleri icap ey
lt.mektedir. Bu mecburiyet, 
dıplomat kad1n yetiştirilme
sini istihdaf eden "T,, adlı 
kanunun dördüncü madde
sinde tasrih edilmiştir. 

İyi yemek pişirmesini ve 
iyi içki haıırlamasını bilen 
~adıolar ne kadar ketum 
olurlarsa olsun bir erkeği 
bülbül kadar söylet bilirl~r-

. ' mış ... 

D:r. ahıi Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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Bu yol, binlerce sene ev· 
vel Britanıo adaları Avru
pa ile birleşik iken, cedle
rinin an'anevi yoludur ve 
balıklar, bu yalu insiyAki 
olarak takip etmektedirler. 

Deniz balıkçılığı ile meş· 
gul olan Fransız bilrosu,, na 
men5up ilimler, lngilterenin 
daima böyle ada halinde bu
lunmadığını isb.t etmişler

dir. .. , ..... ...... , .......... .. 
ı Nüfus sayımı işinde ka- : 
ı yıtsız durmak, bük fımeti n ı 
ı tayin edeccğı sayım me· ı 
ı murluğu Vdzifesini benim- ı 
t sememek ve yahut sayım ı 
ı memurlarına ihmal ile yal- : 
ı nış sağlık vermek medeni ı 
: bir kusur ve suç olduğu 1 
ı gibi sayım konuounun da : 
ı şiddetle tecziye ettiği bir ı 
• harekettir. ı 
: Bu sayımı diğerleri gibi ı 
• yüz akı ile azami doğru- ı 
ı lukla başarmak hem bir ı 
ı vuife ve hemde Milli bir ı 
ı şeref borcudur. ı 
: BAŞVEKALET : 
: lstati~tik Umum Müdürlüğü: ........................... 

............................ ····~~ ............... f .. 
: lZMIR - BUCA ı 
ı Kız-Erkek K••ıt•• L• • Kız-Erkek ı 
: Nehari U Ur ıseSI Leyli : 
: ORTA OKUL - LiSE SlNıFLARI VARDIR ! 
ı 1-0rtaokul ieyh ücreti 200 nehari ÜCrt!ti 60 lise leyli ~ 
ı ücreti210 ueh•ı i ücreti 75 Jirat'.ır. Üç taksıtte ahuır. ı 
' 2-Biitlinlt.meleı e 2V ağustosta bt şlanacaktır. ı 
ı 3-Eeki talebe 9 eylfüe kadar kayıtlaunı y~ptırmazlanaı 
: yerl•""!rİne yeuiJeıi ı lınacı ktır. t 
: 4-Yeoi k:"tyd olunllCak talebenin kayıd işlerine baştan · ~ 
ı m:ştır. Her gün Lieeye mürncaat olunabilir. T ltfoıı: 2080: 
ı d.~c 74 aranıl. cak D. 12-2 ı 
....................................... ~ ................... h 

lleT) 

nedilmektedir. 
Macarlar Tranıilvaoyanın 

üçte ikisini istemektedirler. 
Romanyalılar ise 4 vili; et
ten fazla vermek istemiyor-
lar. 

---o---
Çeşme Polis 
Merkez komiseri 

Haz.reti Muhammed but 
yorlar ki mealen: 

"Ya bil, ya öğren t•f' 
dinle veyabud bunları ıe~ 

77 lira çalmış rek bal ve istikbalinin te • 

Kemahlı hanında Mehmet nine çalış. Bunlardan ~~~ 

---o---

kalmamağa dikkat et kı 
oğlu Zihni Kadri oğlu Ab-

lak olmıyasın. 11 
dullehın otelden 77 lira pa- ~ 
rasını çalıp kaçmış ise de işte bir düstur ki buıll~ 

Namaıgih polis komiseri içtimai bayatın btltilD 
B M f K 1 Ç taktp ııeticesinde para ile bu hadiste milndemirtir· 

· uşta a ayaa P eşme birlikte yakalaqmıştır. T 

polis merkez komiserliğine Bil, emri altında ber t0 

tayin edilmiştir. Mustafa Tabiate hakim olmasını B k b t b 
Kayaalp bulunduğu merkez- bilmiyenler varlıklarını ko- vardır. ugün ü aya . ~ 

ruyamazlar. Hava kurumu ile temin ediliyor. Oıl . ıL 
le:-de umumun teveccühuou t P" 

hava hakimiyetini elde fen bil, san'at bil, zira• 
kazanmış komiıerlerimiıden- r) tutmak için çalışır. (Devamı v• 
dir. -~--------------------------------------------~~--- / ..-------~---~~~~~~~- ~ 

(12) (Türk Korhutulamar.) 

Her dudak tekrarladı: (Gene sefer 
bertik varl) 

Daha Balkan berbinden yeni çık
mış gibiydik, 

(Kaderde bu de- varmış gayri ne 
çare!) Dedik. · 

Gençler yavuklusunu, aııa oğlunu andı, 
Gürültü ortalıkta durmadan çalkandı. 
Aksaçlıribtiyardan, küçük çocuğa kadar 
Toplanan köylülerlerio hepsi ayaktay.-

dılar ... 
Gitgide çoğal rken göke çıkan uğultu, 
DavulJar çalıyordu, davullar çalıyordu ... 
Biraz sonra kcsudi bütün bu sesler 

birden, 
Es wr kalmadı artık deminki gürültüden, 
Nihayet bir tiio-.rneğe çık arak yaşl• 

muhtar, 
Dedi: "H.-mşebrilerim, ne varsa gcuç, 

ibtiy~ r, 
Gıdecek eli silah tutanlar ceuğe bütün, 
Her türlü hazırlığı bitirmeliyi~ bugün1 

Tanrıyardımcunızdır, mercilik arka-
daşımız, 

( Ttırk Korkutulamaz)___/ 
-----
Kör ıazcınıo, (yayla güzeline!) yaıdll 
şiirinden bazı parçaları ahyoruill: 

"Görmedim 1&çlar1nı kara diyc.rl•'' 
d. rl•'' Çok yaraşıyormuş yana tara ıyo 

Dostlar münasiptir sana diyorlar 
Adını illerden duyduğum güzeli 

* • • 
Seni eğleyecek sazım var, 
Hoşuna gidecek tatlı sözüm ..,.,. ,, 
Gözüm kör amma, ıende göıillD ' 
Adını illerden duyduğum güzeli 

* ' "' .,. 
Kör Halil, aşıktır gönül göıiyl~ 
Kimse varmaz ona bile bile, 
Meğer ki kandıra şeker diliyle 
Adını ellerden ,duyduğum gnıell,, {('" 

Göi'sünde on yara ile döndOr d' fi 
nakkale için de, samimi bir 1 

• 111,,tı'' 
candan bir heyecanla şunları y•• 

Ça . akkale . ,,f'1. 
"Bir sabah erkenden gtırled• 


