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----------------1 SahJb, Nepiyat Amiri ve Bal 1 
Muharriri SIRRI SANLI 1 l idare: 1%mİ~---~j~ci_!!.• •ohafında 

1 (H. Sesi) Ma_~baaınıda basılmıştır 1 
1 Geçmi.,yen yazı ~ri oerilmu 1 
•• •mm ••••m•m• m•I 

•ınızda ismet lnönü gibi b·r tek emri ile 20 milyon Türkü birden 
dıracak Kudretli bir Şef, Kahraman bi~ Başbuğ bulundukça 

senesinde de neş'e içinde gene burada buluşacaiız 

-C:E GORiJLMEMiŞ ·BIA KALAB-ALI VE HAREK 

ayaklan-
1941 

T SA· 
AT iKiYE KADAR EVAM ETTi 

-

~IGaku hava muharebelerinde büyük rol oynadığı 
~ anlatılan hava dafi toplarından biri 
u'• 

li11 geceki p d ·• 
IYA MUHAREBESi rav anın mu

, ~ --.o---
t~d,, ( A.A ) - Royter 
~'IOt: Aktam karanlığı t,, sonra Lond-

ı, •lirm işareti ve
• •e akibinde mlithiş 

i -:·ı~ri işitilmiş ve ba· 
~1ttınia tuirile havanın 
lltadıg, görülmüştür. 

'I~ lluahallere bilhassa 
)'-tı lllahallelerine bazı 

\" boıııbaları düşmüşse 
~:~•t gayet cilzidir. 
~· '' ( A.A ) - Royter 

'~- •)or: Dün gene büyük 
L. l ıa.\tbarebeleri olmamış
""-lltadraya dlişea bomba
~~ itt iki yerde yangın çık-. 
"'~ tt••tıca zayiat yok gi~ 

• 

--o--
;-tısız harici
~ nazırının 
\.,'~yanatı 
''t' ~•t 1 ~.\.A.) - Amerikan 

~d~ ~ttler birliğinin ı:iyafe-
~' •6:a: alan Fransa bari
, ~i:'-•tırı Buduan demiş-

~ '16atemleke imparator
~ tllQ 1buhafazaaını elimiz-
\p tldiii kadar temin 
L.. te .... h w H ... 
'"'«iti~ ... ıacagız. arıcı 

t ~ı~ •111•1: dahili politika-
., ~~ lcalkınınaıına bağlıdır. 
', ,.1

1111
• eıki basımlariyle 

ı ' ~ ld .. >,, 111 mütarekeyi har· 
~I 'te dlirDat olarak tat

ile laorıludur. 

him bir yazısı 
--o--

Moskova (A.A.}- Pravda 
gazetesi, "Londra muhare
besi,, başhklı yazısmda şöyle 
demektedir: 

"Alman hava lrnvvetle ri 
hakimiyetlerini takviyeye ve 
lngiliz bava müdafaa siste
mioi yarmağa muvaffak ol
madıkça lngiltere üzerindeki 
hava muharebeleri Alman 
hava kuvvetleri için Belçika 
ve Fransa muharebelerinden 
çok daha yorucudur. fogiliz 
başkumandanlığı Alman ih
raç teşebbüsünün Almanlar 
için daha az müsaid bir za
mana ataıağa ve bava mü· 
cadeleslni uıatmağa çahş

maktadır. 
Alman istila kuvvetlerinin 

9 asırdan b~ri logiltereyi 
bir kalkan gibi muhafaza 
etmiş olan 40 kilometrelik 
tehlikeli su sahasını geçme· 
ğe karar vermek mecburi
yetinde bulunacağı taat yak
laşıyor . 

---o,--

ROMANYA 
Almanuaua na kadar 

petrol veriuor 
BDkreı (A.A) - Alınan 

bir habere göre Romanya 
Almanyaya ayda 130 bin 
ton petrol ve rroeği taahhüt 
ettiği halde A lmr.nya yalnız 
85 bin tonda n daha az sa
tın almaktadır. 

20 Ağustosta açılan ve 
büyilk muyaffakıyetler, tak
dirler kazanmıı olan 1940 
lzmir Enternasyonal Fuarı 
dü gece saat 2 de kapan
mıştır. 

Diln gece ekıpozanlar şe
refine verilen ziyafette söy
lediği bir nutukta sayın be
lediye reisimiz Dr. Behçet 
Uz ezcümle demiıtir ki: 

- Muhterem misafirleri
miz, sevgili hemşeriler, 

Dünyanın üzüntü ve ıstı· 

rap fırtınaları içinde çal
kandığı bir zamanda sükun 
ve emniyet ile meıbu vataw 
nımızıo bu giizel şehrinde: 
bize çok eğlenceli ve ayni 
zamanda da istifadeli 
vakıt geçirmek fusahnı 
veren onuncu eoternasyonal 
fuarını bu gece kapıyoruz . 

Onuncu bmir enteruasyo· 
nal fua11, b&yle bir zamanda 
açılmış olması itibariyle, 
Cumhuriyet Türkiyesinin sul
ha ve milletler arasındaki 
samimi iş birliğine verdiği 
ehemmiyeti tebarüz ettirt.:n 
ve harici politikamızın dai
ma açık ve dürllst olan veç
hesini bir kerre daha gös· 
termeğe yarayan mühim bir 
vu:ife ifa etmiş bulunuyor. 

Fuarın açıldığı gün töre· 
ne başkan ık eden muhte· 
rem Ticaret Vekilimizin hu
zurlarmda da söylediğim gi
bi lımir enternasyonal fua· 
rınuı, bizim elimizde olmı· 
yarak, noksan kalan yegane 
tarafı, bilhassa hususi mahi
yetteki milli sanayicileıimi
zio ve büyük tüccarlarımızın 
alakasıdıklarından neş'et 
eden iştirak azlığıdu. Hal
buki bu fuar, her kesin be
ğenmekte ittifak ettiği şu 
cazip ve mükemmel dekor 
içinde milli varlığımızı bü
tün dünyaya çok daha zen
gin hakiki büviyetile tanıt
mağa müsait ve liyıktır. 

iştirak ve ziyaret edenl~r 
veya fuarı uıaktan takip 
edenler görmftşlerdir ki; 

K.. k .• b.k'' up, u ı .. 
MOşteri - Bu nasıl 

pantalon? 
Terzi - Siz benden 

kübik bir pantalon iste
mediniz mi? Ben de yap· 

tim. 
- Fakat bu kübik de· 

ğil, beni tamamen içine 
alan bir küp olmuı! 

- Ne yapahm? En 
son modaya uyabilmek 
için böyle kOpe de, fıçı
ya girineğe katlanacak
sınız! 

-

Belediye reisi Dr. Behçet Uz 

uyanık, basiretli bir idare 
ve her zamankinden daha 
kudretli bir orduya malik 
olan Türk milleti büyük ve 

neşeli bir disiplin ve buzu .
içind e; ; kendisi için olciuğu 

kadar başkalarına da faide-

li hareketler )"aratarak, me· 
deniyete ve insanlığa bir.· 
met etmek yolundaki azmin

de ve mesaiaiode muvaffa
kıyetle devam etmektedir. 

Bu sene de iştirak edt'n 
Büyük Britanya, Yunanistan, 
I ran, Yugoslavya, ltalya, Ma
cari~tan, Almanya devletle
rine ve bu devletlerin Tür
kiye sefirlerine ve lzmir 
ko ı.: solos!arına ayrı ayrı t e
sekkür ve enternasyonal fu
ann milli cephesini zengin-

leştiren iştiraklerioden do
layı bütün devlet müessese-

lerimize, Trakya umumi mü
fettişliğine, vilayetlerimize, 
ticaret odalarımıza kıymetli 

ve hamiyetli tüccarımıza ha
raretli teşekkürlerimizi su
narım. 

Geçen bütün bu uzuo se
ne zarfmda medeDi dünya
da yer yer vücuda gelen 

yangınlar, inhidamJar ve ıs
tıraplara rağmen biz burada 
bütiin bu elemli manzaralar
la gönlümllz mahzun, fakat 
vatan. mızın dokunulmaz, yan 
bakılmaz bütünlüğü içinde 
Türk miHi birliğinin kudret 
ve azameti ile mesut ve 
mağrur tekrar buluştuk.Şüp
hesiz 1941 in 20 Ağustosun
da da gene böyle bulaşa· 
cağır.. 

Hudutları damarlaraıdaki 
aail Türk kanı ile çizilmif 
öz yurdumuzun k apısında, 

bziim de bir inda saf 
lan arasma karışacağımı.ı 
kahraman Tüık ordu
su beklerken, başımır.da 
ismet lnönü iibi bir tek 
emri ile 20 miJyon Türkü 
birden ayaklandıracak kud
retli bir Şef, kahraman bir 
Başbuğ bulunınken 1941 
senesinde de arkadaşlar, lz
mirimizin güneşli, berrak 
seması altında ye milli saa
detimizin derin oeş'esi için
de yine burada bulunacağız. 

B. Atıf inanın nutku 
Sık sık ve şiddetli a1' ış

lar la kesilen bu nutuktan 
sonra parti başkanımız 8. 
Atıf inan irticalen şu veciz 
nutku söylemiştir: 

- Izınir belediyesinin 
muhterem misafirleri, sayın 
arkadaşlar. 

Belediye reisimizin yarat
tığı büyük bir eser karşısın
dayız. Bu derin beliğ ifade
sine ilAve edilecek biç bir · 
takdir sözü bulunamaz. Bü
yük eserin başanlmasında 
çalışkan reisimizin himmeti, 
ıahsi gayrdi birinci derece · 
de imildir, Reisi izi yilkıek 
huzurunuzda C. H. Partisi 
adına tebrik etmekte bilyllk 
bir has duyorum. 

Belediye reisimiz her ttlrlü 
çalışma sahasında idealist 
bir partilinin çahşmalrındaa 
beklenen ndiceleri en iyi 
bir şekilde teceUi ettiren 
ve tekemmül ettirdiği her 
eserle fahrimizi arttıran kıy
- Inamı ! ci sahifede -

oo~~~~~:~~~~~~~~~~···~~oo 

1~-~~=~~~-~~~~~~~~r~~J~I 
Ben de bu akışa tabi ol- irade ve metanetimi kaybet-

dum. Kalabalık bir kitle ile tim. Sonra bilmem ne o!du? 
kordona çıktım. Güneş gu- Çok cazip bir elektrik kuv-
rup etmiş ve yerinde ha 1. - vetioe mukavemet edemiye-
başka ateşiu bir kızıllık rek hemen birbirmize yak-
peyda olmuştu. laştık. 

Gayı i ihtiyari de o iz kıyı- Aramızda şu muhavere 
sına kadar yü.rüdüm ve bu geçti, o, diyordu: 
güzel manzara karşısında - Küçük bayan, siz de 
bir müddet hayran ve müp ialıba benim gibi tabiatın 
hem kalmıştım. şu muhteşem levhasından 

Yanı başımda çok şık bir feYkalide miitehasaiı kaldı-
genç peyda oldu, o da be- nız ... 
nim gibi gurbu büyük bir Gayri ihtiyari hemen ce-
dikkat ve hayranhkla seyre- vap verdim: 
diyordu. Ayni his ve beye- - Hakikaten çok haşmetli 
canı taşıyan bu şık genci ve şairane ... 
yalnız güzle tetkik ediyor- işte bu kısa mubaYere ye 
dum. Onun hissiyat derece · duygu birliği bizi birimize 
sini ölçiiyordum. Birdenbire bağlıyyrt'erdi.Oracıkta beı on 
-ıibnime bu düşünce hakim dakika görüştük, iiç 1ıGn 
oldu: sonra da sinemada beıle altı 

arasında buluşmayı kararlat· 
t1rdak. 

Aceba bu gençte benim 
gibi tabiat ve hakikat mef 
tunu mu? O da benim gibi 
kendi duyuşlarına cereyan 
•erip temiz hisleriyle karşı 
karşıya mı bulunuyor ? 

işte bu sırada bir nu:an 
tesııdümü vukua geldi. Çok 
eminim ki benim gibi o da 
iliklerine varıncaya kadar 
bu müsademeden sarsıldı. 
Çünkü koyu mavi gözlerinin 
hadekalarından faşluran ateşli 
ve kıgılcımh naı:arlari pek 
yakıcı ve pek agdalı idi. 

Dalla bu ilk bakııta ben 

Hisleri ve hayalleri ve hele 
derin bakışlara ve ıözleri 
pek hoşuma giden bu gençle 
buluıınalarnnız bir kaç defa 
tekrarlandı. 

Her mülakatımızda çok 
idareli hareket eden bu de· 
~i~anlıya karşı son derece 
ıtımad peyda etmeğe başla
dım ve nihayet bir Paıar 
gUnü onun, beraberce ye 

yalnızca Bucaya kadar aeya
hat etmek teklifini kabul 
ettim. 

(DeYamı -.r) 

li 
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Gelenler, 
Gidenler 

, 
icinde Cıpandı 

GOlmağB slllhla muka-1 OLMAllN 
neşe 

' 
belede bulunmuı :hagatta,b 

--o--
Kütahya mebusu B. Besim 

Atalay Uşaktan, Bolu me· 
busu B. Emin Cemal Suda 
Ankaradan, Uşak belediye 
reisi 8. H•kkı Istaobuldan 
ıehrimiıe gelmişlerdir. 

Bilecik valisi B. Lütfi Şa· 
hin Baş Manisaya, Muğla 
mebusu B. Sadullah Güney 
Aydına gitmişlerdir. 

1 lıtanbul mebusu ve ik
dam gazetcai bat muharriri 
B. Abidin Oaver bugUn Tır
ban vapuriyle şehrimizden 
lstaobula iitmişlerdir. 

--o---

-(Baştarafı Birinci Sayfada)
metli arli:adaşımııdır. Onu 
tebrik ve takdir etmek ka· 
dirşines olmanın en tabii 
icabıdır. 

Görüyoruz ki lzmir eoter· 
n syon 1 fu rı Atatürk inkı· 
!abanın yüksek ruhundan il
ham almış olmanın bütün 
kudretlerini ve güzelliklerini 
t kdir göıleri önünde seren 
bedii bir Bstfiolük camiası 

olmuştur. 

AtatürkDn asil Türk mil· 
leline 11çtığı ilerlemeler yo
lunda hiç bir ıamau eksil
meyen hızla yftrürken ismet 
lnönü gibi büyük eserler 
yaratmak ve yaratılan es~r-

leri yaşatmali yolunda en 
feyiıli enerji kaynağı olan 
Şefin emrindeyiz. Şimdiye 
kadar yaratılan eserlerin ve 
kazanılan şereflerin daha 
büyüklerini yara'lmağa kadir 
bir milletin çocukları olma
nın gururu ve sururu için· 
deyiz. 
Atatürk idealinin sadıkları 

olarak Mi li Şef Iımet lnö 
nUoün emrinde yaıamak ba 
gü~kü TüTk çocuklarının eıi 
bulunmıyan bahtiyarhiıdır. 
Sinesinde Behçet Uz gibi 
enerjik, dürürst, samimi bin
lerce Türk evJidı yaşatan 

büyük milletimiz içine yapsak 
azdır. 

Şereflerin lıer türlüsüne 
sa-bip olara'k Te her ıerefi 
yalnız kendi rtıeiyle temin 
etmit olarak dünya ınilJet· 
leri karşısında hem sevgi 
hem savK-ı toplamakta olan 
büyilk milletimiz çok yt şa· 
sın. 

Bundan sonra ürkiye t -
caret ve sanayi odalaı ı ko
mitesi azası B. Osman Cudi 
Gürsoy da bır nutuk irat 
etmiş, doktor Behçet Uı.'un 
fuara ittirak edenler ve r.ı~ 
yaretçiler hakkında söyledi
ği si>zlere el.:spozenlar namı 
na teşekkfir eylemış, fuarm 
cidden muvafıak bir eser 
olduğunu kaydl!ylemiıtir. 

-o-

Kemer Gaziler caddesinde 
Raj'ıp oğlu Ako~ah Vehbi, 

sarhoş olduğu halde evine 
giderken yoldan geçen Ka-
dir oğlu Rıza ve Ahmet oğ
lu Mustafanın gülmesinden 

muğber olarak hamil bulun · 
duğu tabancısını mağdurlara 

iki el ateı etmiş ve bu sıra
da tabaocasıoıo inkitaa uğ-

ramaslndan kurcalarken ateş 
aldırarak sağ' bacağından 

yaralanmış ve ıuçlu taban
caai e birlikte yakalanmışhr. 

---o--
Hırsızlık Parti 

Müfettişimiz 
-·-iz mir parti müfettişi B. 

Galip Bahtiyar Göker diln 

Cenubi. Dobri- DuçeRibentro-tJapon impara
ce yarın işgal pu bir kerre torunun riya· 

lkiçcşmelik Salih hanında 
Mc.hı.aet oğlıa Konyalı Ali 

Mehmet oğlu Mebmedio 
odasından bi 1 gömlek, 

ve bLr poıuıunu çrldığından 
yakalanmıştır. Bandırma ekapresile lstan· 

bula hareket etmiştir. 
edilecek daha kabul etti se·ıinde mühim 

--o--
lran Sefiri 
Kardeı fran büklmetiı:ıio 

Ankara büyük elçisi ekse
lin• KAzımi Han, dün sa-

bahki ekspresle Ankaraya 
d&nmDştür. 

o 

Yankesicilik 
Keçeciler Jsmetpaşa bul

varında Alimet oğlu Simavlı 
Ahmet, Halil oğlu Mebme

din cebinden 125 kuruş pa

raıını yankesicilik suretile 
çaldıjıadan para ile birlikte 
yakalanmııtır. 

Dr. Fahri Işık 
ı•mir Memleket Haataneıi 

Rontken Müteha11111 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokakl 

--o---
Sofya ( A.A ) - Cenubt 

Dobrice.yi işgal edecek olan 
Bulgar orduları hudud bo · 
yunca toplaDmışlardır. Bul
gar orduları cenubi Dobri
ceye dört yerden girecekler
dır. Yarın sabahleyin şafakla 
baıhyacak olan giriş öile
dcn sonra saat 14 te niba-
yete erecektir. 

---o---
Fransa ile Ja
ponya arasında 

--o--
Vazıuet çok naziktir 

Tokyo (A.A) - Hindiçini 
i~in Japonya ile Fransa ara-
11nda cereyan etmel<te olan 
müzakereler kat'i •surette 
iokitaa uğ'ramıfhr. V aEİyd 
çok naziktir. 

---o---
29 No. TELEFON 2542 

........................ ~ ltalyan tebliği 
i Karşıyaka i --0

--

ı U 1 k s· e t Roma (A.A.) -Bir ltalyan 
ı .a 8 ın ması ı tayyaresi bir düşman deai-
ı Yeni tamir ve tezyin edi- ı zaltııını batırmııtır. Düıman 
ı )erek yeni mevsime giriyor ı bava kuvvetleri Derne, Ji
ı Bugünkü programımız ı manıle Tobruk ve Sollum 
ı 1 All 8 b 1 ı mıntakalarına hücum yapmış 
ı . a anın m rası ı ve hücum neticesinde hafif 
ı Tllrkçe ıözlü şarkılı btiytlk ı maddi hasar vardır. 
ı ıark filmi ı 

. ı ~ 2- Tarzın Adası i 
ı B&yllk macera romanı ı 
ı birinci safhası ı .......................... 

G 

Roma ( A.A ) - Stef •ni 
ajanıi bildiriyor: 

Duçe Alman hariciye na
zırı 8. Ribeotropu bir kerre 
daha kubul etmittir. Kont 

Cianor.un bazır buluaduiu 
bu toplantı ıaat 17 de bat
lamıı ve 18 de aibayete er
miştir. 

---,o---
Meşhur bir 
ilim öldü 

--o---
lstanbu1 (A.A.) - Şark 

alimleri pı oft:sörfi Sir Den· 

sisseon Ros Amerikan has· 
tabanesinde yefat etmittir. 

FAYDALI BiLGiLER 
Tırnak eiltı.ı 

Yazın tırnaklarına nefe1 
aldırmak •e dinlendirmek is

tiycnler cill kullanmıyarak, 

evde yapılan ıu pomatla 
tırnakları pat latabilirler : 10 

gram magneaie içeriıine 25 
ıantiaram kırmızı (carme) 

Ye 5 rram fJiıerin karııtı· 
rara~ yumuıak bir pomat 

yapmalı Tırnaklara slirerek 
deri pelisuarla parlatmalı. 

Altın Damlası 

bir toplantı 
--o--

Tokyo (A.A) - Dün im .. 
paratorun reisliğinde yapı

lan çok mllbim bir toplantı 
3 saat sürmüş Ye re1mi teb
liğe nazaran mllhim milli 
itler röriişülmüıtür. 

Kadın 
Çarpıntıları 

Genç kadınlarda zahiri 
bir sebep olmaksızın sık sık 
glrfllen çarpıntılarda, asabi 
lıallerde, ruhi tebeyyDcat 
vaziyetlerinde mutlaka ayba
tı halini tetkik etmek llr.ım
dır. 

Pek çek defalar gerek 
fenç kızlarda Ye rerek:ıe 
l(enç kadınlarda lUİ Ye luı• 
bi bazı ıebeblerle aybaıı ha
li çok az vaki olur. Ve bu 
günlerde kadının umumi ra
hatsızlıkları, ııhrabı daha 
ziyade tiddet kesbetmiştir. 
HayızJarın az ıelmesi yu
murtalıkların faaliyetinin na
ta111amiyeti her ay çıkarma· 
il 11%ım relen kllçllk beyza
DID borucunu ıeciktirdij'i 
ribi ayni zamanda rene yu 
murtahkların dahili ifraz Ya
zifeainin de rayri muntazam 
bir surette •ukuunu intaç 
eder. 

--o--
Kahvenın cam

larını kırdı 
Kemerde SGrmeli soka· 

ğında Osman oğlu Roman· 

yala Enver sarhoş olduğu 
halde kahvenin camlarını 

kırmak auretiyle rezalet çı· 

kardıiından yakalanmıştır. 

Ve o zaman kadınlarda 
yukarada saydıiımız umumi 
ve asabi terahürat g6rt11Br. 

Bu asabi halleri gidermek 
için dahilen illçlar Yermek 

hiç bir netice temin etmez. 
Beyhude yere mideyi ve 

barsakları yormuı oluruı. 

Doğrudan d•ruya ıebebi 

teda'fiye koımalıdır. Yumur
talıkların natamam olarak 

cereyan etlen bu faaliyetini 
(Opotrapik) yani teda•i bil· 
uıuYlar ile ikmal etmek il· 
ıımdır. 

O zaman ıüratle büyDk 
bir tabavvüle ıahid oluruı : 
Hayız düzelir Ye umumi a-

ıabi tebeyyicat ve diğer 
ruhi bozukluklar da der hal 

zail olur. Bu noktaya çok 
dikkat etmek lizımdır. Çiln

kli birçok defa baıit bir 
natamamiyeti mebiz vak'ası 

birçok ailevi ve içtimai sar· 
smtılara sebep olmaktadır. 

'··············· ··········' l ELHAMRA SINEIASINDA i 
ı BugUn matln•l•rllen itibaren ı 
ı Franıı.1ca ıl::dft lki filim birden ı 

l 1 - Vatan Kuran Adam i 
ı Baırollerde: Heory Fonda - Alice Brady ı 

1 2 - Kafe Dö Pari i 
ı Baırollerde: Vera Kortne - Juleı Berry ı 
tSeanılar: Vatan kuran ı dam: 3,3~ • ,,4S - 19 da ı 
ı k.afe D6 Pari: 2,lS - S,lJ 8,38 da ı 
:Dikkat: Cumartesi ve pazar l lde ' e hafta arası her giln ı 
t ilk seans ucuzdur. 20-~5-~0 k 'ruı. ı 

Blltln Ttirkiyede çok ae· '•••••••a=~ .. . ••,·~~·•••••••.1 
vilerelc kullanılmakta olan - - ---

Bol f bu enfes kolanyayı yalnııı .... ı ................ IZM IR ...................... ı çeıit, uygun. • iyat, 
dakik temiz, katıkısız ve iyi mal. S. Ferid Ec•acıbaıı yapar. i Ki! N'h . ı Zenith saatları en 

•• ea ba11asidir. 
bmir aatıı _yeri: 

Al . t d w 1 k Taklitlerini almamak için ERKEK Kültür Lisesi Lıeyalrı·1: ı 
ııverJt e saygı, ogru u • . . d'kk 

. etık.et ve ısı~e . 1 at. • ı Orta okul ve Liıe sınıfü· •ı vardır. Ciddi bir tahsil ve ı 
ve ınan. Telefon :3882 30-lı Depo· Şıla Ee•an•aı ı terbiye yuvasıdır. loriliıce; 1 uıııra, Almanca derslerine: 

: ehemmiyet verilmittir. Leyli "'"J nibar 75 liradır. Üç ı 
~··- p· anno eı·ıetlenn· ız· i (SAADe T) ı taksitte alınır. Memur ~oc~kla.·ından ytizde 10, ıehit ço- ı 
lt'&llll IY ~ : caklarından y6ıde 40 teeıallt yapılır.. ı 
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pat Olabilir 
fi -v-.;;;;sı 
-~-7 

Fasıtıara, ahi 
ve iki uızrı t 
lltif at et mı 
Vatan ve milJelİ 

cibad etmek en 
en ulvi meziyeti 
lır Her ulaı v 
ve milleti için tatlı 
vermekten biç bir 
kinmez. Peygaınb 
hidislerinde ıöyle 
yorlar: 

"lyiliği iltizam, f 
ictinap etmek, bel 
suretle hareketi 
bulunmak, sabır 
iktiza eden yerde 
sebattan ayrılmam' 
lara, abJik dütkO•• 
re ve ara bozaalırt 
tifat röstermemelıı 
dört haslet cibad k 
kaddea ve onda• 

Ne güıel dejil 
daı? Bir dinin 1 
tikten ayrılmam•P 
10 fenalıklarda• 
ve bunu da berk 
etmej'i, sab1r clı 
bele fasılrları, • 
Ye birinden dijei" 
taııyan gammas18" 
ylblü insanlmra · 
rlstermemeji c 
ıerefli ve mukadci" 
onun gCSsterdi;i 
Ye aydın yoldan 
ne kadar faydalı 
ol•ca~nı dlltlbl 

Her milletia • 
ıi de bunları tid 
eder. Bu riW la• 
inaanları llofrp 
mek için sarfedif• 
retlerde ayrıca t 
yandır. 

Hayatta ne 111 
de bliyliklerin y 
lut11 ve himaf 
biç bir Yarlık çı 
a.1mın yerini t 
ylık bir b6k6met 
{Lenkoleo)e gayet 
kardeşi mllracaat 
ko)e., ona şu s6 

- Kardeıim, 
rıldı ise bir bat 
rım. Fakat ıeni 
Jır bir adam Y' 
yüksek bir m• 
iktidarında dej'l 
ıeni çiftçi bulcl 
çiftçi kalmalı11D 
en iyi yoldur. 

Stirli11r te : " 
ve çaJıımakta 
tanımadıj'ı bir 
ktn bulacaksını• 

itini sevenler 
duydukları için 
od hissetmezler• 
uğraıanlar ve iti 
madan çahıanlatı 
esen sert bir r 
karakterlerini 
mit olurlar. (it 
ııa.6ıdır.) Atalar 

ıeldir. "' (D• 


