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çık 

basmadan •• 
--o--
•reşal Göringin ge
ııerallariyle Fransa 

ııı~llda buluşmalarını ba-

l
•zuu yapanlar, Alman· 
.. ·ı ~ ııı tereye karşı, şim· 

1 •dar .. "I • b' de .. goru memış ır 

, .. ve olçüde bir hücum 
ta La d'w• ~i ~ rar ver ıgı ne· 
çıkarıyorlar. 

•en b .. 1 ~ , oy e bir neticeye 
~ ıçın böyle bir habe

teailmeaine biç te lü . 
:oktu. Almanlar ber 
~ hazırlıkları ve her 
•tırhklarm, her günkü 
tı \r h •I e ~r saat başında 
''• v t . 1 lae . ası asıy e yaptık· 

1 
trıyat ile bu müthiş 
ara zaten başlamış 

(l~ııu göstermektedir· 
L Oring • l . . ~t·· enıır erını, ıon 

İç~ kumandasını ver
'i •n. Faansız sahillerine 
, e de ihtiyaç yoktur. 
~.ı, k 
~" ca akın ve istila 

':ın Hitler ve arka
•rafıudan hazırlan
d&ha vardır ki o da; 

iCI DE 
AR-:---:-----

S3m'M -· -A~~!EIE!mi!l!Ellil~-r-ı k-~n.· ? ~il~~ yelı i 

BÜYÜK 

tıcaret volumuz 
~~~~~•n= .... ı=~~~~-

ls~anbul --:- .A_merika vapurlarının Akdenizde seyrüsefer 
etmıyt:ceklen ıçın bu yoldan mali .. b d l l M 1 d ~ . . b d mu a e e er mumkiln 
o ma ıgı ıçın a ema mübadelenin Basra yolu ile J -
sına karar verilmiş V~ yakında Basraya bir r::~:a 
~:~~~~ gelecek memlekımiz için mal verecek "·e mal ala-

BELEDiYE 
REiSiMiZ 

--o--

Gazetecilere 
ziyafet verdi 

--o--
Belediye ı:.eisimh Dr. Belı

çtt Uz tll1'&ı fından dün ak
şam Fuar gaziuosunda Islan· 
bul ve hmir gaıetecileri şe· 
refine bir ziyafet verilmiştir. 

M «ıllı_.,,. Şelı'mı•z Ziyafet çok samimi bir bava içinde geç vakte kadsr de-
vam dmiştir. 

YAK ND IZMIK~ ~ ~&C lstanl:iÜl inebusu .. ve · t11oırwu 

VERECE .ERDiR 
gazetesi başmuharriri Bay 
Abidin Daver hazır bulun-

Başvekilimiz 
Ankara (A.A) - Başvekil 

Dr. Refik Saydam dün gece 
eksprese bağlanan hususi 
vagunla lzmire hareket et
miş ve Sayın Başvekilimi% 
istasyonda hararetle teşyi 

edilmişlerdir. 

Göring Fransız 
sahılle inde 
BerJin (A.A) - İki Alman 

genen.ti Fran!ız sahillerinde 
Göri ge mülaki olacaklar
dır. lr.giltereye yapılmakta 

U"ö~f k "tf'-ğihtrse-
f iri şehrimizde ~•tiz ve işgal planını 

~'9t arkadaşlarrnın bir 
tt~l tatbik etmek mec
•tıde bulunmasıdır. 

ti :laların buLplan1 biran 
y ~lhika mecbur olma· 

'ltt' •ıı kış mevsiminin 
reye yapılacak bir hü-

lstanbul 14 (Hususi) - Cumhurreisimiz İsmet lnönünün muşlardır. 
pek yakında lımire şeref verecekleri bildirilmektedir. Müteakiben açık bava ti· 

Milli Şefimiz lzmir Fuarını yakından tetkik buyurar~k yatrosuoa gidilerek S. Atilla 
bu kısa bir zamanda vücuda gdirilen bu büyiik eserın revü operet heyetinin tertip 

Afganistanın büyük elçisi 
B. Faiz Muhammt.t şehrimi
ze gelmiş ve dün lımir haf

ı riyatını ziyaret eta:.iştir. B. Abidin Daver 

ı-~'b•sında doğuracağı 

memleketimiz iktısadıyatı üzerinde yaptığı tesirler etrafında eylediği mıUi oyunlar seyre-
iz.,.bat alacaklardır. diimiş, bir müddet te fuar 
.................. , ......................... ""''""'- '" ~'" ....................... "'" ...... ~"'"""~"""~.....,....,...,~"'"~ -....· ""'""""""'·""""....._..__..._.__. j içindeki Lunaparkta muht e-

BEN KOCAMI NEDEN SATTIM -
ııııın:.r.ımıı----

"ardan dolayı değildir. 
\j p dünya gibi Alman 
td tk ili bilirler ve ka
t ~.ler ki askerlik işle

Jta}y&D tayya- 1\ Resmi gazete : lif eğlence mahalleri ziyaret 
edHuıiştir. 

releri arıza . ile neşredildi --------
yu 

.. 'Wu·· nden Fi- -o- SOVYETLE.R ,1 ır hayli zaman uyu· 
·-~? lngilider kaybedil-
~~ ~t ve fırsatları telifi 

1 
bk ıçin bütün zamanla· 
\llün tl · · b-' gayre erıaı, u· 

~t~tv~tlerini ve bütün 
·~ htıni, bütün cihanı, 
i~ ayretlere c üşürecek 
~l~d •aıfetmeğe koyul· 
~ ır. 

''I~ bt1ııun içindir ki Al· 
t kara kış basmadan, 

~ f doğrusu lngilizlere 
,.""1 'tla hazırlanmak fır-

~ ~-- ~ttnıeden en büyük 
t~ ~tkuoç hücumda bu· 
'\-"1 gayet tabii bir ha

l, '-.. ''•caktır. 
ı\ "-, SIRRl SANLl 

\lc.hıgham sa
~•na bomb -
1-r düştü 
l --o-

"-'"d 1~~ ~· _{A.A)- istihbarat 
~bt etını!l neşrettiği bir 

, e nazaran bu sabah 
ahanı sarayına bomba· 

'ttl )d lllıştır. Hasar azdır. 
, li ' bulunan Kral ve 

, Çtye bir ıey olmamış· 

.., Sofya (A.A) - Rumen - -

nı•keye indi \ Bulğar anlaşması resmi ga- BIRLIGINI 
---o--

zete ile neşredilmjştir. Mua· 
\ hede hüküml~rini ifa edecek K J.\RI 

1 
olaD Buigar heyeti bugün 
s .-.at 18 de Vaıoaya vuacak 

\ ve oradan Rumen hududunu 
geçerek Dobı icedeki vazife 

Ankara (A.A) - 8 9 
Eylül 1940 gecesi Finike 
s abill~rine iki Ital_, a n bat p 
tan•eresinin nnza n tices in
dc indiği ve ınürdtebn tın
dan altı kişinin bir müddet 
soora mezkur mah"lle gelen 
üç ltalyan imdadı sıhhi tay· 
yaresi tarafmdau alınıp gö
türüldüğü haber alınmıştır. 

Mezk\:o' t nyyare mürette
batından karaya çıkarılan 
bir Italyan zabiti enterne 
edilecektir. Düşen tayyare
ler bir ·müddet sonı a bat· 

mışhr. 

"' Ankara (A.A) -u 9 Er 
lul günü bit Italyan bup 
tayyaresinin Finik\! sı:: biile
rimizde dalyın ınevkiinde 
Beymelik köyü önündeki 
düzlüğe indiği ve bu tayya· 
renin mahalli nıakaaılarıaın 
tarafından t htı mubaf azaya 
alınarak silahtan tecrid edil
diği ve biri z bit o:nıak üze
re altı ld~iden ıoürd kep 
mürettebatının enterne e· 
dileceği haber ahomııtıl'. 

lerin . başhyacaktır. 
---o---

Dünyanın en 
büyü vo kanı 
faali ete geçti 

---o---
Tokyo (A.A)- Kin-Cbiou 

üzerinde bulunan dünyanın 
en büyük volkanı olan Ato 
yanardağı 35 senelik bir 
sükültan sonra tekrar büyük 
bir faaliyete geçm;ştir. 

---o---
Yalanmış 

Belgrad (A.A)- Arnavut
luk hududunda bir hadise 
olduğuna ve'; hatti birçok 
ölü \ e yaralı kaydedildiğine 
dair bir yabancı ajansta çı
kan haberleri Avala ajansı 
tekzip etwekteJir. 

---o---
Mosl.ove1, 13 (A.A) - Tas 

ajıın!H bildiriyor : 
Mevcut Tuna enternasyo

nal statfüniode tadilat yap
mak maksadiyle Alman bü· 

bir enternasyonal Tuna me

seleleri eksperleri konferansı 
nın toplantıya davet edilme-
~i hak'nnda Alman Ajansı

nıu 've Alman radyosunun 

verdiği haberlerin yabancı 
matbuatta intişarı münase
betiyle harici) e halk komi-

ser muavini Visinki 10 Ey
lulde Aiman büyük elçisi l 
Kont Von Der Schulenburgu 
kabul etmiş ve Sovyetler 

Birliğinin Tuua devleti sı· 
fatiyle Tunada seyri sefaiu 
rejimine lôkayd kalamıyaca
ğını ve Tunayı nlakadar e-
den meseielerio halline iş
tirak etmemezlik eylemıye-

ceğini büyük elçiye b ıi dir

miştir. 

Zorla 
bir 
~~~ 

sefahata sürüklenen 
kadının tr:kacerası 

Perişan hayatını anlatan bedbaht kadının defteriuden : 
- Ben kocamı sattım. Çüokü o, beni satmak için çok 

zengin ve ç<Pk rezil bir adamla pazarlığa girişmişti!!! 
il-~. 

"Bir koca da bir Hind kumaşı mıdır ki satılabilsin?,, diye 
bana sormayınız. ÇüııkU vaktiyle sahlan cariyeler ıibi ha
yatta şerefini , haysiyetini, şahsiyetini ve .. . kansını kumar 
masalRrında, zevk ve sefahat alemlerinde satmaktan sıkıl
mıyan seciyesiz iosanlara da rast geliyoruz. 

Onun için ben satılmadan sattım. Esasen onun bence 

bir akçelik değeri kalmamışh. 
•*• 

Bıı meraklı ve heyecanlı eserin tefrika11na Salt giınü 
başlıyoruz. 
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Balıkesir (A.A) - Dün sa

at 18,30 da şiddetli bir zel· 
zele olmuştur. 

Hasar yoktur. 

• 
-o .ı 

Londra (A.A) - Dün sa \ 
bah Londroda iki defa alarm 

., 
e 

--o'--
lspart m rif müdürlüğu

ne Hakk~ri maarif müdürü 
Keçecil 

H va kurumuna aza kay
dına nahiye ve köylerde bü
yilk bir faaliyet görülmek

tedir. 

c a 

işareti verilmiş birincisi 7,45 l 1 san Ka:ıandıoğlu, K rs ma
den 8,30 o kadar ve ikinci- · flrif müdürlüğüne Zonguldak 
si de 9,47 de verilmiş ve ilk tedrisat müfettişlerinden 

• saat 13 olduğu halde larmın · · lbrahim Özdal, Manisa mn· 
ııib yet bulduğu bi'dirilmc- arif müdürlüğüne bu vilayet 

mındn Ferhat oğlu Hüs yi
nin icarında bulunan hamam 
b ca kısmında kurumların 
tutuşmasiyle yangın çı mış 

ise de derhal söndürülmüş 
ve b' di eı in dikk tsizlık 
yüzünden ileri geldiği anla

şılmıştır. 

Nahiyelerde nahiye mü
dürlerinin b şkanhğı altında 
teşekkül eden komiteler na
hiye şubelerinde teşrild me
sai ederek verim kudretinde 
olan yurddaşları aza kaydet-

1 
mekte ve kaydedilen her 
azaya birer karne vermek

tedirler. 
Karşıyak d 667, Cuma

ovesır.da 401, Oeğirmende
rede 430 aza kaydedilmiştir. 

--o---

Evvelki gece fuarı 9249 
kişi ziyaret eylemiş, hu su
retle ziyaretçi yekfiou 560917 
rakk nıına baliğ olmuştur. 

---o·--
Kü a 
Def 

Kütahya Defterd rı Bay 
Has n Fehmi Tıahan me-
ıunen hrimize gelmiştir. 

--o---
k Feyzi 

Karaman kaymakamı Fey
zi Akkor on gün izinle şeh-
rimi~e <Yelmıstir. :ıı; 
ıımir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehaı;sısı 
Rootken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

29 No. TELEFON 2542 

• • 

ş-

Gedizli olupta şimdiye 
tadar hiç askerlik yapmıyan 
316 dahil 335 d hile kadar 
bu şubeye mensup erat ile 
aynı şubeden askerlik yapan 
327, 328, 329 doğumlu era
t n Gediz şubesine acele 
müracaatları menf atları ica
bıdır. ilan olunur. 

Bu nevi hırsızlığa şimdiye 
kadar rasg Jinmemişti. ln
gilterede Holyheadd John 

Richard Hughee adınd bir 
adam "sabıkai nıükerrere 
eshabından,, imiş. Geçenler· 

de gene bir cürüm işlemiş 

ve y lanmış Mahkihniyc

tini ikmal eyledikten sonra 
aklın s bıka dosyasını yok 
eylemek gelir. 

Bır gece adliye dair.sine 
gelmiş, bir hayli uğraşma

lardan sonra do yayı bul

muş, ç lmış ve yok etmiş. 
lredılen mücrim 1 endi ini 0 

kadar güzel ve hararetli bir 
surette müdafa etmiş ki 

sert bir dnnı olan hikiaı 
ona Y loız üç ay mahkftmi
yet vermiştir. Müj E! 

Mevsim sonu dolagısile H .................. v::: 
ucuzluk ram Ve Yeoı Sürpr~;oğ-

Birinci kordunda "YILDIZ 
" [ Eski Sümer J g zinosunda 

bütün rakılar ucuz ve meze
siyledir. Arzu edenler meze· 
ıiz de alabilirler. Porsiyon· 
larımız temiz ve çok ucuz
dur. Ayni zamanda yüzde 10 
karsoniye dahi yoktur. Kor
donun temiz havasını ve 
Egenin latif grup manzara
larından istıfade etmek, iÜ
nüa yorgunluğunu gedirmek 

f'uar çık ava 
Tigatrosunda 
.A A 

miştir. ilk tedrisat müfettişlerinden 
Bilal Kutluğ t yin olunmuş-

FAYDALI BiLGiLER 

Eldeki l keleri nasıl 
çıkartmalı? 

Tırnak cilasını çıkarmak 
için kullanılan ve her ecza· 
nede satılan aseton yalnız 
bu işe y r mnz. Ciltteki le
keleri de to izi r. 

Reçel yapmak için ayıkla
n n vişne veya başka mey· 
vadan lel·eleneu eller, siga· 
r dan sar ran parmakları, 
mürekkepten kıdenmiş el
ler a tonla ıslatılmış bir 
pamukla silinirse tertemiz 

olur. 
Yalnız aseton be1Jzin gibi 

pek kolay parladığı için 
ateş yanmd ve sigara içer
ken a eton ku!Janmamalı. 

---o---
aymun Kdları 

HÜLASASlNDAN SAÇ-. 
LARA İLAÇ! 

Cenubi Amerikada Peru'd 
bir cild doktoru saçl rın su· 
kutunn mani oim k ve ) e· 
niden çıkarmak için bir ilaç 
buJmu tur. Bu ilaç maymun 
saç rının hülfısasmdan elde 
edılmektedir. 

Bu serom baş zerk edil
med n evvel b ştaki saçlar 
, ........ vu uf::~ "t,Urlu.? · y~r 

saçl r çim mis H neşvtin ma 
bulm ktadır. 

Bunda mühim bir mahzur 
vardır O da bu yeri saçla
rın tamamile sim,,iyah olm -
stdır! M li1m olduğu üzere 
maymun kılları hep iyahtırl 
Şimdi Peruya giden saçıız
ların sayısı tahmhı edi1emi
yecek kadar çok imiş!.. 

B~ kelimeli 
itab 

Dünyanın en küçük kitabı 
bundan dört sene evvvl Yu· 
goslavyada neşredilmiştir. Ki
tabın ismi: 

"Dünyayı kim idare edi
yor?,, dur. Ve kit bda bir 
tek kelime yazılıdır: "Para!,, 

Bu kitabdan az zamanda 
üç t ıı bı yapılmıştır. 

1 rdır . 

R 

-o-

Ba ur mem lerioin eu e
saslı sebebi inkıbazdır. Her 
inkıbaz mutlak bast nın ıkın
masıoı intaç eder. işte hu 
müt madi t zyik nihayet 
evı idenin y ni siyah k&n 
damarlar1uıu şişmesi binne 
tice evr mı baımriyeyc mün· 
kalih olmasını int c eder. 
Buudnn maada oşurak hiz
mette çalışsnlar hareket ya
pamıyanlardn bıuur meme
leri d ha kolayhkl teşekkül 
eder. 

Basur1ardan bazao kan 
gelir. Bu memelerin fazla 
şişip bir yerinden çatlama· 
sından ileri gelir. Bazan bu 

kan gelme h li o knd r 
ileri gider lıi hastada fak
ruddem yapar. Renk solar, 
baş dönmeleri ve daha sair 
kansızlık alametleri başgös-

terir; tabii iş de ehemmiyet 
lrfl'~h,.tler. hBa ur aıemeleri 
fD tK aın emen ıçı tnra· 
fında teşekkül etmiştir. İlk 

z manlarda basur o kadar 
ıstır k verm z; fakat bazan 

o kadar çok şişer ki hasta
yı büyük ıstırablarla günler-

ce yatakta hapseder. Büyük 
bir domates halinde mosmor 
durur. 

Basuruo ilk çaresi hasta
lığı ilerletmemek için ruüm
klin mertebe müteyakkız 
olmaktır. Günde bir hatta 

İki dt:fa defi tabii mülayim 
surette vaki olmalıdır. Eğer 
büyük bir basur memesi 

halk sı teşekkül etmiş İ!e 
artık o zaman bunun çaresi 
ameliyattır. Ameliyat çok 

--o--
y 

Anafart lnr caddesinde 
Malatyalı Yusuf oğlu Şükrü, 
Arapkirli Mur;tafn oğlu Eş
ref ve Malatyalı Has n oğlu 
Sırrı sarhoşluk saikasiyl 
caddeden otomobille geç· 
mekte ol n Tahir oğlu Mit
h d kızı Atiye, Bonomu lu
zı Sara ve bab ı Bonomu
nun otomobili önüne geçe
rek s rkıntılıkta bulunduk
larından y k h:ınmışlaa dır. 

---o---
T ş 
Yarala ş 
lkiçeşmeli Kahraman o· 

kağında Y o kup oğlu Faik 
Mu taf oğlu 15 y şıoda 
Aliyi taşl b şıodan yarala
dığından y k lanmıştır. 

--o---
srar b nd 
Ikiçeşmelik K hrnman so

kağında Osman oğlu Hay· 
rinin üzerısde '2 gram 40 
hnmış ve suçlu h klund 

muamele yapılmıştır. 

• • • 
usı ışı 

art ı ır ! 
Yeni büyük f brikalarda 

amelenin en çok sıkıldığı 
şey ayni hareketi bütün gün 
tekrar etmelerinden doğan 
yeknesaklıktır. Bu sıkıntı 
dolayısiyle amelenin hare· 

ketleri yavaşlar ve tabiatile 
verim de azalır. Endüstri 
yeller buna bir ç re bulmak 
istiyorlar. Ve ilk akıllarına 

gelen şey de musiki oluyor. 
Ve hakik ten de böyle bir 

fabrikada amele çaltşırken 
musiki başlayınca amelenin 
neş'csi yerine geliyor, sıkm· 

ancak burada kabildir. Ga
zinomuzu kışında açık bu-
lunduracağımızı sayın müş
terime müjdelerim. 

•Alt Si 

güzel netice veren bir anıe
liynttır. Ba urdan ıstırap çe

kenlere; kan zayi edenlere 
hiç tereddüt etmeden ame· 
liyat tavsiye ed riz. 

talarmı unutuyor ve çabuk 
çalı $&ra verimi arttırıyor. 

Hayvani r bile musikiye 
düşkfinmüşl r. Vals n ğmc· 
lerile beraber s. ğılan ine -
ler d h f zl süt veriyor-
1 rmış. 

Yıldız gazınosu müsteciri 
Muharrem Öıknrdeşler 

l enith aaatları en dakik 
ye en hassasidir. 

lımir satJş yeri: 
Yol bedesteni No. 67 

B~l çeşit, uygun fiyat,: 
temız, katıkısız ve iyi mal. 

Alışverişte saygı, doğruluk 

ve inan. Telefon :3882 30-1 I 

• 
ayı 

Rizede 7 ine· Piyade ala
yının 2 inci tabur 6 inci bö
lilğiloden 926 senesinde al
dığım askerlik terhis teske
remi zayi eyledim. Yenisini 
alac ğım için eskisinin hük
mü kalmadığını iliin ederim. 

Alsancak Mesudiye cad
desi 79 numar 1ı furubda 
Rizenin Pazar kazasından 
Ahmet oğlu 3l9 doğumlu 

Mustaf 

ı M rrisiifür ı 
Bugün matlnelerd n ltlb r n • 

Bütüo Türkiyede çok se- i iki nefis ve muazzam filim birden i 
vilerek kullanılmakta oıan ı 1- Holıvut .~ smi g çıdı· ! 
bu enfes kolaoyayı yalnız _ • 
S. Ferid Eczacıbafı yapar. i T ABII RENKLi • 
Taklitlerini almamak için , Baş rollerde: Alice Fay - Don Amecbe i 
etiket ve isime dikkat. i 2- Karısı ve Aşıkı ı 

Depo : Şifa Eczaneai ı FRANSIZ~A i 
P

• B J ) • ( ı Baş rollerde: jean Renoir - Dalio : 
ıyan20 1 et erınizi SA DeT) ı Seanslar: Holivut resmi geçidi: 3-6.30-10 da.. ı 

•lfealnden allnız)Çoıakl&apv Pollımeıkeıl &.aıııııNo.Efiı4HHaD Tabıln Ôasd ıTelefoa8497 : Karısı ve Aşıkı: 5 ve 8.30 da.. ı 
Milli 

~&i==ı:=;:.ım;·=·r·~·· ........... ... _ı ~ a m • -~ ~ 

- --b, 
Hazreti Peygaftl 

diyor ki: il 
"Muharebede clüımafl ,., 
şrlaştığmız .zaman 
zı cevirmevin f)e "' 

• 'J • e 
zorluk örseniz yıtı~ 
mayın. Şehid olma 
kadderae önunuzJıfl 

(11 
ralanarak öllıfl ~ 
bunun ccrü mük/J 

çok büyükt{Jf• 

Yine H zreti Mub9CI 

şu hiidislcri ne kad•' 
dir. Dikkatla okuııt• 
bundan bio üç yüı 
sen evvel söyleneP 
lt!rin ne kadar kıyaıet 

"110 
kadar medeni oldug 
.. •. t• k ol onuoe ge ırece . 
Mü lümanlı, diaiP1 

bu çok yüce zatın ~ 
yet ve f zilete ne k• 
met ttiğini nlarsı01' • 

Cenabı Peyg ınber1 
den kı ınız, ~uııb 
çirkii1 h reketlerdır, 
yorlar: 

1- Tanriya şerik 
yın o, birdir. 

2 - Sihir yap0111 

yaptırın yın. 

3 - K g Q._vcı .. ~ 
4 - Rib 

yimeyin. 

5 - Muharebede d 
karşılaştığınız zsmao d 
çevirmeyin ve ne k• 
luk görürseniz k•ç 
yerinizde sebat edil! 
şehid olmak mukdd 
nünden ve aloındaP f 

rak ölmenin mükif' 
ecri pek büyüktilt· 

6 - Koc lı bad•01 · 
tan çıkarm k veya b

6 

rini zaniye lafziyle Y' ij 
mek. 

7 - Yalan üma>ulb 
tir. Yani bütün fell 
bundan doğar. 

Kanunun ve oıef'11 

dışınd olarak faiz ~ 
yetimin, acizlerin ot•~ 
mek ne kadar vicd•~ 
tır. Bu ifİbi insanlar•~ 
vakit başl rı belid•O 
lamaz yedikl ri ve ~~ 
dıklarım kan olarak 
Iar. 

Hele harpte 
den k çm oın 
çevirmenin ne 
ve namussuzluk ol 
söylemcğe lüzum yo~ 

Zaten düny d baJ 
ta Türkün dfişm o lı 
d ki iocd ve israrı 
bir yerde bu ari zili 
kap etmediği bütün 

il rio tarihinde yazılılı 
te Fracsa göz öoD' 
Son harpte takip ettif 
kavemetsizlik ve fir•' ~ 
Iü en şerefli ve en ş•d. 
rihe malik bir millet• 
ve ebedi dllşmanıuıo 
bir oyuncak h line s0 

tur. 


