
• syonu 
e (A.A) - Viya

~ kararı meselesi 
1.i .. •le ıçın bududları 

la tizere Romen 
'-i rdan mürekkep 
~on teıkil edilmiş 

leden sonra faali· 
llaiılerdir '-.... . 

0---

1i Afrıka-
iikônet 

(A.A) - Cephe.ot!' tayan hiı bir 
•ınııtır. 

~•lltip çağlamıyaıın 

ef ve a7 

1 esi 
, • • 

1 
111·. ir!_~~l_ S ı\NLi l 

- idare: lzmir fim•i. B. sckağmda a 
_ {H. Se..,i j ı ~ -·.· . ~ -:::' h:"-.iılmıştu 1 
= 1 
E G . . ·ı j eçmıyen yazı prı oerı mez 1 

l :E~ GuN ÇIKtl.R SıYASı GAZETE 
~ w• ,,.m lamn11m;ı;ır.:ı111111i•1111••••••••• 

Maarü Ve~il! M~l°ye ~e~ili- ROM~NYA l Dahiliye 
Istanbulagıttı .mızŞehrımızde .---;- \ Vekilimiz 

. ~-:--- : --o--- Harıcıye Nazı- --o--
Maanf Vekıh 8. Hatan Ayvalıktan şehrimize r•- R d d B D h't• v k'I. ""ı· - . . rının a yo a ursa - a ı ıye e 1 ı· 

A ı Yücel bugun sabaeley1n len Malıy~ Vekili B Fuat · F 'k ö t k b · · 
8 d 

. ~ .. · mız aı ı ra şe rımıze 

an ırma ekspresıyle Islan- Airalı bugun defterdarlıaa 8 t ı · t• V k'l' · 
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• • eyana ı ge mış ır. e ı ımız yarın 

' Şimali Transil
vanyadaki Ro
men kıtaları 

çekiliyor 
u a barekd etmıt ve Bas- gelerek Maliye isleri üzerin- t k ı t b ı dö kt" . . . ~ e rar s an u a nece ır. 

--o 
Bilkreş (A.A.) - Royter 

bildiriyor: 
mabane ıstaıyonunda vah B. de tetkıkatlarda bulunmuı- --o--
Fuad Tukaal. belediye reisi tur. V ckilimi.zin Çarşamba "Romanyaya tecavüz eJe-
Dr. Bebcet Uz, emniyet mü- a-ünii lstaı:ıbula ritmeleri cekl•r lıarfılarında Alman 
dllrü Said Öıgiir, maarif muhtemeldir. ordularını b•lacak/ardır.,, 
mlldürü ve erkinı blikftmet o-- Bükreş (A.A.) - Viyana-

tarafından tetyi edilmişlerdir. Bulgarlarla dan dönen Romanya harici-
--0 ye nazırı B. Manelesko dUn 

Dün 11 Alman Romnler gece radyoda beyanatta bu 
1 luoarak ezcümle demittir ki: 

Tayyaresi ı· Her Hususta "Vaziyet meydandadı r. Ha-
kem kararları üzniode mü-

DÜşÜrÜld ii ! Anlaştılar uakaşa edilm~z ClDcak ş i mali 
Londra (A,A) - Ingiliz 1 -- garbi hududunda imkan da· 

hava ve emniyet nezaretinin 1 Sofya (A.A) _ Dobrica- bilinde ehali mübadeJasi 
tebliği : l ıçm Sazburg ve Romada 

nın Bulgarlar tarafından iş- . h . 'k f k v· Dtın sabah mühim bir tay· 1 ıra etmıştı , a at ıyana 
gali tarihinin tesbitindeo d k k d yare kuvveti Manşı aşarak · a söz alma istemişse e 

lngiliz şehirlerine bü4:umlar başka Bulgar istarıla Roman- hakem keyeti maalesef ka-
yapmıştır. Muhtelif Maball~- ya arasrnda biç bir mesele bnl etmediler değiştiremiye· 
re atılan bombalardan bir kalmamıştır. Bu meseleyi ceğinıiz bir facia karşısın-
ıebirde dükkiıı ve evler ha- ' halletmek uzere Bulgiu mu- dayız Macaristaodaki Ro-
sare uğramışsa da zayiat rahassı bugün Romanyaya menlerin iyi muamele göre-
azdır. Bu hava · nıuharebele- gitmiştir. cekleri temin ediJmektedir. 
rinde 11 düşman tayyaresi o--- Mihver devletleri Romen 
dilıürülmüştür. ! N topraklarının muhafazası için evyork Tay 1az11ı bir ı•ranti vermi,ıer---o--- j • dir. Mihver devletleri şimdi-

Portekİz 1 mis gazetesine ye kadar böyle yazılı bir 
•• garanti ancak Slovakyaya 

Hükumeti gore ve sonr• da bize vermiı bu-
• lunmaktadırlar. 

VB küçük Baltık 1. Amerika İehllkBUİ ilk Romanya hakomeu bu g•-

d8'18tl8rl
. rantiyi karşı başkalarına kul· 

1 defa aörmoıtür laamıyacak ve komşu mem-
' leketler de buna meydan Lizbon (A.A) - Portekiz 

bükimeti küçük Baltık dev
letlerinin Sovyetler Birli~ine 
ilhakını tanımamıştır. Porte 
kizle Estonya, Letonya ve 
Litvannya devletleri arasında 
siyaai ve konsolosluk müna- ı 
aebetleri kesilmiştir. ---·--
Protesto Etti 

Bilkreı (A.A) - 1. Ma
niu, Bay Hitler ve B. Mus
selioiye birer telgraf çeke
rek Tranvilyanyayı Macaris
tana veren Viyana mukar
reratına Rumen btık6metinin 
iÖsterdiii inkiyada muha. 
lefctini bildir•ittir. 

Ncvyo!'k (A.A)- Nevyork 
Taymis gazetesi harbın bir 
senelik blançosunu yaparak 
diyor ki : "Almanyanan bir 
sene zarfındaki zaferleri ve 

bu meyanda Fransanıo mai· 
liibiyeti demokrasi aleyhinde 
olanların dillerini bliyiitmüı 

ise de lorilterenin ıöıterdi
ii kahramanca mlidafaa ve 
elde ettiii muyaffakıyetler 

bu cereyana karşı bir cevab 
teşkil etmektedir. 

Almanyanın zaferleri pek 
saj'lam deiildir Amerika bu 
hadiselerden sonra tehlikeyi 
ilk defa görmüş buluunyor. 

(43) (Tıirlı Korlt.•t•lam•z) ·--·-..----

vermtyeceklerdir. Bu ıaran
tiden maksat Romanya top
rakları ufak bir taarruza 
maruz kalırsa karıılarında 
Alman ordularını bulacak
lardır. Öoümüzdeki hafta 
orduların terhisine başla
nacaktır.,, 

---o---
Çocukları 
Götüren Vapur 
Torpillendi 

Londra (A.A) - lngilte
reden Kanadaya çocuklar 
götiirülmekte olan bir lagi
liz vapuru bir Alman deniz
altısı tarafından torpillene
rek batırılmııtır. Royter 
ajansı çocukların kl~ilen 
kurtarıldığını bildiriyor. 

--o---

---o---
22 Alman tay
yaresi daha 
düşürüldü 

-o-

Londra (A.A) - Dün Al· 
man tayyareleri öğledeu sone 
ra lngiltere üzerinde uçuş
lar yaparak Londra müda
faa hattıoı yarmağa teşeb· 
büs etmişlerse de bunlar 
defedilmiş ve tekrar iki 
dalga hıdiode gelen Almao 
filolarile avcı tayyarelerimiz 
arasında on dakika kadar 
devam eden bir muharebe
den sonra bütün Al
man tayyareleri dağıtılmış

lardır. 

Bu muharebede 22 Alman 
tayyaresi düşürlllmüş ve 11 
tayyaremiz üılerioe dönme
mişlerdir. Pilotlarımızın bir 
kısmı sağdır. 

--'o---
Bir ltalyan av
cısı tahrip 

edildi 
-o-

Kahire ( A.A ) - lngiliz 
hava kuvvetleri dün Libyada 
hava meydanlarına hücumlar 
yapmışlardır. 

ltalyan ve lngiliz grup tay-
yareleri arasında şiddetli 
muharebeler ceryan etmit ve 
bir düşman avcısı tahrip 
edilmiştir. 

lngiliz tayyareler üslerine 
döom6ılerdir. 

Eritrede atılan bomalardan 
yanıınlar çıkarılmııtır. 

Romen askerleri ıimali 
Transilvanyadaa çekihaeğe 
başlamışlardır. 

Biikreşe gelen trenler mu
bacır taşımaktadırlar. Alman, 
ltalyan ve Macar elçilikleri 
muhafaza altındadır. Tran
silvaoya valisi neırettiii 
bir beyannamede halka ıl
kiiaet tavsiye etmekte ve 
ufak bir hareketin doğru 
olmıyac . ğını ve müıebbep
lerioin tecziye t;dileceklerini 
bildirmiştir. Rumen mektep
lerinin açılması bir ay daha 
tehir edilmiştir. 

---o---
Almanların· 

64 Hastahane 
gemisi hak

kında 
Loadra (A.A) - Almaa

ya hikiimetiaia laviçr• Ta· 
sıtasiyle lngiltereye veraif 
olduğu nota · hakkında H 
gün şu tebliğ netredilmiıtir : 
Almanyanıa Maaı deai· 

zinde Kızılhaç iıaretli haıta· 
hane gemisine dokunulma· 
ması hakkındaki ltalebi ma• 
harip Almaayanın l&zamuatla 
bu gemilerle aıkeri itler 
görmesı nazarı dikkate ab-
narak bo talebi redde•il· 
miştir. 

Yeni Bir 
Liralıkla1' 

•• 

Yeni bir liralıklar teclavl
le çıkarılmııtır. 

Baıılan kııua bir baçuk 
milyon liralıktır. 

Şeker fabrikalarımızda faali
yet devam ediyor 

Eekiıehir - Şeker fabrikalarımızda faaliyet deva• et· 
mektetlir. Eıkiıehir fabrikası güade 300 ton ıeker iıtilual 
etmektedir. 

~_, .·. 
lldan inerken slrü, 

Almanların 
Pilot Zayiaatı 

eye kadar çık yürü, 
ı o siyah znlfünü 

ribi bağlamayasın! ... 

Londra (A.A) - Evvelki 
gOnkü hava muharebesinde 
Almanların 85 t .. yyare kay
bina karşı 37 tayyare kay
bettik. Bunlardan 25 pilotu
muz sağdır. 

* • • 
•rdan emir alınır 

~, \loı borusu çalınır. 
\ 6lünür, ya kahnır. 

llıessem ağlamıyasın •.. 
* 

l CJ MEKTUP•:• 

~17•r dağların ardı 
~ ınan çevremizi sardı, 
" hllıektap yazsan ne vardı 

uyun beni öldürür. 

!.tat • *. 
Uı karlı dailar, eiil 
~ IGzele verdim 16nlU 
~'l~run kurşunu değH 

.. , haaretin öldllrür. 

iL ••• 
~ktar yayli tlıl ııl 

1 

Almanlar 212 pilot ve 
lnglizler ise 12 pilot kaybet
mişlerdir. Yukarıda görüldü
ğü veçhiyle aradaki fark çok 
büyüktür. 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır bakle
mealnler 
-9-

Bntün vatandaıların ha- 1 
va kurumuna aza yazıl- l Bayan. _ Doktor, nereye gider1em •ücudça iıtifacle ecle-
dıkları gnn bu memleket- bilirim. 
te ne hava tehlikesi, ne d b. k. J Doktor - Fuar a ır pavyon ıra arsanız, her baldı çok 
bava hakimiyeti kalacaktır istifadeniz olur. 



(llallun sesi) 

u rımız •Ay i 1 ft:a 2 t z11ırı HABERLERi i HArurA · ıu 
Sene Kalan 

u 

Dua ıab h n akşamıt 
kad r şehrimizd f ıla i e 
yağmur yağmış ve bugün 
aabab tekrar çi m ğe baş
lamış ve hav l r birdenbire 
soiumuştur. Bugün dereci 
hararet 2~ dir. 

Yağmurların dışarıl ra d 
yağdığı anlaşılmış. Salihli, 
Kasaba, Manisa, Alaşehir ve 
Kemalpaşada baıı üzüm ser .. 
iileri ıslaomışbr. 

Alikadar makamlardan 
yaptığımız tahkik tta yağ

murlardan s rgide bulunan 
iiziim, incir ve tütünler z -
rar görmüştür. R kam üze
rine mülhakattan malumat 
beklenmektedir. 

--o--
Milli Pıyango 

30 Ağustos Zafer piyan-
2osundan sonra Milli Pıv n-
ıooun 7 Eylül keşidesi de 
lsmirdt: Fuar gazi o u önün· 
de yapılacaktır. Bu hususta 
tertıbat alınnuştır. 

--o--
--o--

ıııkançlı güzünndon 
lir etm Hk Şerif Ali so

katıada Öm oğlu 33 y -
ıında .Ş rif kı k nçl k ai-
kaaıle Ali oğlu lbrahimi bı
çalda 4 yerinde ağır sur t
te yaralayarak firar etmiş ve 
yaralı hast neye kaldırılarak 
tahkikata başJ nmıştır. 

Bol çeşit, uygun fyat, 
temiz, katıkısız ve iyi mal. 

----llll!:'~!ll!:ı-----

Gö ül emiş Bir a abalık 
Cumartesi ve Pazar gün· 

leri Fu rda görülmemiş bir 
kalabalık n .zarı dikkati celb 
etmiştir. Şimdiye kadar Fua
rımızı genlerin adedi yarım 
milyona ya ındır. 

Fuara ecnebi memleket
lerden vo bilhass Ş rk Ol 
kelerinden ziy retçiler i i
m kte devam ediyor. Fuarı 
ziy ret eden bir Am rikalı 
gazetcıcı şunları ıöylemiıtir : 

"- Şu anda dünyanın hiç 
bir y riad Macar, Franıız, 

lngiliı, Alman, ltalyan, Ame-

Ba sak 
iltihP pları 

C11men sular ve mc.yvelcr 
ve fazla dondurmalar, kıs
men de ıoğukaliınhğı ncti
c si umum; inhirafı mine 
v ziy tlerini müteakip bir· 
denbire başhyan ishallere 
sık sık tesadüf ediyoruz. Bu 

rikah, Suriyeli ve Yunanlı 

ziyaretçilerin ayni salonlarda 
ve ayni masalcrıa etrafında 

bu kadar beşuı ve endiıe • 
siz eilendikleri ıörftlemez. 

Hatta Amcrik da bile böyle 
güzel ve kıskanılacak bir 

manzaraya şohit olamaısınıı. 
ÇDnkll biç olmazsa orada bu 

milletlerin fertleri ayrı ıazi
nolarda otururlar. 

Bunu ancak, emin ve ra
h•t Türkiye Avrupa kıtlsın
da temin edebilir." 

omen -Bulgar 
müzakereleri 

Sofya (A.A.)-Royter bil
diriyor: 

iki Bulgar delcgeıi buiün 
Sofyaya relmit ve delereler 
tekr r geriye dönmllşlerdir. 
Delegeler iki noktayı halle
decekler ir. Mali ve diieri
de Dobricenin iıgali tarih 
meselesidir. 

ishcııer veci ile müterafik- En Fazla Para 
tir. Ve günde bir çok deJa 
va ti oluı. 

Defi tabiiler normal şek· 
tini kaybetmiş olup su gibi 
çıkar. Sazan da iş daha ile
'ye giderek dizanteriye mü
şabih bir ş kil alır. Derecei 
h r ret yükselir ve sık sık 
bur ntu ile beraber kan 
b Jg in çıkmağa başlar. Ve 
günde değil Raatte bir kaç 
defa büyük bir ıkıntı ve ıs· 
tırab ıle hasta mütemadiyen 
ka balgam ifraz eder. 

işte b5ylc vak'alarda has
trılrrın i hal kesen, ameli 
durduran iliçları alması as· 
la caiz değildir. Derhal sıkı 
bir perhize girmelidir. Yani 
süt yoğurt dahil olduğu hal
de yemek yemek memnudur. 
Yalnız pirinç suyu, nişasta 

peltesi, çay en muv•fık olan 
gıdalardır. Bu perhizle is
haller düzelmezse o zaman 
muhrkkak bir müshil lllmak 

aza nan 
Soytarı 

"Soytarı,, deyip geçeriz. 
Fakat soytarılığın bir ıanat 
olduğu ve bütOo dlinya sirk
lerinde yetitmiş soytarılar 

arasında serveti milyona va
ran soytarı düşilnmemişiz
dir, 

işte size bir lspanyol soy
tarısından bahsedeceğiz ki, 
bu adam haftada bizim pa-
ramızla 54,000 Jira kazan
maktadır. Carls Rivels adı-
nı taşıyan bu soytarı şimdi 
lnıilterede çahşaıaktadır. 

Yaptığı oyun, hepimizin 
bildiği Şarloyu, trapez üze
rinde taklid etmektir. 

Kendisi gayet iyi bir ak-
robat olduğu için Şarlö kı
yafetinde, ipler ve teller Ü· 

zerinde gösterdiği tehlikeli 
cambazlıklar, en yüksek bir 
ücret mukabilinde dahi ol-
sa, akın akın ahaliyi, ken-

lizımdır. di!lini seyrettirmeie koştur-
Bilhassa kan \ e balgam mı ktadır. 

gibi dizanteri irau görül- da ih-ti-ya_t_e_n_ bir iki lan 
dügw Ü zaman .. üratle müshil emetin iğ esi yapılmalıdır. 
hamalıdır. Ve ancak müs- Bötlece birkaç günde ishal-
hillerin en iyisi bind yağı- ler ve sancılar düzelir ve 
dır. Ayni zamanda hastaya şif'" da temin edilmiş olur. 

'~~···~·~·····~~········' ı Bu9Un m•tlnelerden itibaren ı Alışverişte saygı, doğruluk 
ve inan. Telefon :3882 30-1 f ELHAMRA !f:~ki ı~~~k°!7ı:~i-i 
Altın Damlası i t - B Ü Y U K A T E Şi 

: CHARLES LAU~HTON ı 

ADAM ve ŞOFÖ Ü i : f) : ~ -
ı CONSTANCE BENNETT : 
: ~ anı : Madam ve Şofôrü3 6 30-IOBüyllk Ateş8,45 8,lSteC 

1 

ı Cumartesi ve pazar gücleri 1.15 te Madam ve Şoförü : 
• f' . b ı • • ı ı aı r.. • 
,~ ~~·~·~~~···~~·······# 
.... •••o•••• •~•••••••••~~ .... ••'• .. •••••• ...... 
ı IZMIR - BUCA 2 
ı K z-E k •• t•• L• 6 Kız-Erk k ı 
: N h rt ll Ur JSeSI Leyli : 
: OR1 OKUL - LiSE SlNIFLARl VARDIR i 
ı 1· Ort o u l yli ücretı 200 n bari ücreti 60 ILc leyli 

Bütün Türki c ço • ucr t 210 bari ucretı 75 luadır. Üç tak itte alı ır. - . 
•ilerek kulla ılmakta la 
ltu enfes kolany yı y lnız 
l. Ferid Eczacıba~ı yP.par. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat : 

2-Büt l m fere 27 ağustosta baş! naca tır. ı 
: 3 Eski talebe 9 ylüle k r kayıtlarını yı-phrmazlarsaC 
ı y rl rine yenileri ahnac ktır. ~ 
ı 4-Yeoi kayd olunacak tal bet in kayıd işlerine bısşlan· ı 
ı mıştır Her gün Liseye milraca t olunabilir. Telefon: 2080t 
ı den 74 ranılac:ak. D.12-10 ı 

D•po: Şifa EczQneai •••• .. •••••••• ............ ~•••• .................... .. 

Milli Piyaneonun Aa!:ıo• Biletler·nizi (SA DeT) 
111 ... e lnden •ltnıa)Çoralrlraı a PoJi• merkul le"''"' Ne 1~41-f ııaa Tualn .lJ • T.Jdul497 

Talebeler 
--o---

Oıtliıte ayni sınıfta kalan 
taleb•ler hakkında Maarif 
V ekiloti yeni bir tamim 
yapmıştır. 

Bu tamimde ı6ı.ü ıeçen 
talebelerin 3 ilncii yıl sonun
da resmi okullarda geçir
dikleri imtihanlann netice· 
leri bu okullarca, taleblerin 
hem üstOıte iki yıl aynı ıı · 
nıflarında kaldıkları resmt 
okullara bom de 3 Oncil 
yılı aynı aınıflarda reçirmek 
Uıere girdikleri buıusi okul
lara bildirilecektir. 

Üçüncü yıl ıonuna resmi 
okulda imtihana rirceek ta. 
leltelcrden reamt doktor ra
poru ile snbit olan bir has-

talıj'ı dolayııiyle imtihana 
sıi remiyecek lerin, imtihanla-

ra başlanmadan nihayet bir 
glin evvel okul idaresi vası-

tasjyle maarrif müdürlükle
rine müracaat etmeleri şar-

tiyle imtihanların Eylul dev· 
resit?e bırakılması caizdir. - - ı 

Kedi -;:Köpek 
Dostluğu 

--o---
Birbiriyle ıeçinemiycnler 

için uKedi köpek ... gibi" de-

diklerini biliriz. Hayva1Jlar 
&rBSll ~ a bir tü lii bağdaşa · 

mıyanlar buulardır. Fakat is

tisoaları de vardu. Bilhassa 

küçükken beraber büyiltü
lürlerse, lıiç kavıa etmeden 
yaşarlar. 

Anlatacağımız vak'a 
riste geçmiştir : 

Pa-

Bir hayvan meraklısı bir 
Ankara kedisile, foks köpe
ğini birlikte büyütür. Bun
lar iyi geçiniyorlar. Ankara 

kedisine bir gün sokakta 

otomobil çarpıyor. Kedi ölü

yor. Köpek büyük bir tees
sür içinde kediyi evin bah

çesine taşıyor, Bir müddet 
başıuda bekliyor, miıteessir 

sesler çıltarıyor. Ve öldüiü
nc kat'iyen emin olunca a
yaklarile hir çukur knııyc.r 

ve arkadaşı kediyi oraya gö· 
mü yor. 

Feci bir kaza 
-Kemer tren köprüsl1nde 
Ali oğlu lokomotif makinisti 
Stileyman ve ateşçi Mehmet 
oflu Abbas idaresinde bu
lundurdukları lokomtifi ma
nevra eınasıada köpriiden 
geçerlerken karşı taraftan 
gelmekte olan lsmail oğlu 
dondurmacı lbrahime çarp· 
tırarak kol ve bacaklarından 
yaralanmuına sebebiyet ver
diklerinden yakalanmış ve 
yaralı hastaneye kaldırılmış
ıe de bir mtıddet ıonra öl
mliı ve tahkikata baılanmış-
tır. 

Bıçak Teşhir 
Edenler 

Çorakkapı Gaziler cadde· 
ıiode Ali ojlu Ömer bir 
kavga neticesinde Mustafa 
oğlu Sıtkıya bıçıık teşhir et
tiiinden yakaleomışhr. 

§ Çorakkapı Gaziler ma
hallesinda Mehmet oğlu Yu
suf Ziya kızı Sabriyeye bı
çok teşhir ettiğinden yaka· 
lanmıştır. 

§ Çorakkapı Basmahane· 
de Cemal oğlu Halim bir 
alacak meselesinden Musta· 
fa oğlu Hüıeyine bıçak teş
hir ettiğinden yakalaamııtır. 

Tabanca Çekti 
Çorakkapı Abdullahefendi 

mahallesinde Ahmet oğlu 
Şerefettin, Mehmet oğlu 

Mehmet ve Nuri oğlu Ali 
öledeoberi araları açık bu· 
lunan Abdullah oilu Vaha
ba hakaret ve tabanca da 
teşhir ettikleri şikiyet edil
miş ve suçlular yakalanmıı
lardır. 

Hırsızlık 
lkiçeşmelik Kestetlli cad

desinde Ahmet oğlu Ali, 
Ali oğlu Osman açık bulu
nan odasından bir çaket 6 
çuval bir aaabnı çaldıitndan 
yakalanmıştır. 

Yaralamak 
Mustafa oğlu Şevki ahı 

veriş yüzünden Şevki oğlu 
Ali Rizayı falçata ile sol ya
nından yaraladığrndan ya· 
kalanmıştır. 

(44) (Tirk Kerkatuf,,unas) (41) 
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KOçOk bir muk 
hakikat ma 
"Raatladığınıı ve 111 

bette bulanduğuDUI 
rıfk ve mllllyimetl•• 
yülle •namele ecli 
ıaylemeyiniz; uof •• 
izharından ıetinab 

işte bu badiıi ıeril 
küıur sene ev•el ıl 
halde buıiia iılAmiy•t 
nun ıirmediği AOJ 
bazı buyük ve •• 
şehirlerinde dünyaya 
ıalan Karneci, R 
saire ıibi bir çok • 
ve milyarderlerin ve 
çok mütefekkirlerin 

hayat saadeti, yat•lll 
muvaffak olmanın •• 

sırrının bu ohluğ11Dll 
meleri ve ileri ı 

Peygamberimizin bl,a 
nü ve tam kimil bir 
olduğunu ıöıtermeı 

Halbuki o tariblercl• 

bistan yarim adaıı . et 
parlıyan bu •edeaııJ 

esnasıada, ıimdiki 
ve Anupada otura• 
kü milletler a-öçıb• 
idiler ve yarı vabtl 

kilde yaşıyorlar, ayıl 
!ek.etler ve 6lkelercl• 

insanlar deiil, bir 
ve batti bir yuvada 

ana ve bba bir ıı... 
birbirlerini öldtırlJ 
birbirlerini• mal, ca• 
)arına saldırıyorlarcb· 

Tarih bugln f 
öntinde canlı bir OJ 

ve miıal olarak. dur 

işte kü~Gk bir ... 

Dr. Fahri 
ı:ı.mir Memleket 

Rontken Müteb 
Rontken ve Elektrİ"., 
yapılır. ikinci Bef} 
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Baağışla acı sözümü 
Helbet şu aolğun yüzilmü 
Mektup gelir, glildürür ... 

Akşam olmuıtu, ağır ağır " 

* • • 
ÜÇÜNCÜ MEKTUP: 

" ~ektubun aldım, sevindim 
Ölenler jçin dövündüm 

Sevgilim zaten senindim 
Saua gönül snnulmu9tur ... 

*"* 
YUrU üm yağmurda, karda 
Bahar geçer uzaklarda 

Saçına düıen aklarda 
Gönül tahtanı bulmuıtur. 

* • • 
Üzülme hayat kısadır, 
Her ölüm aıkı susatır, 
Harp dinlemez göniıl hatır 

Filiz Haıan vurulmuıtur, 
Murat suyu durulmuştur ... ,, 

muhtarın evine gittik. ;j 
Gece, yalnız kalınca defteri 

genç bir şairin yazdığı "Cepla 
toplar,, adlı bir şiiri doya doy• 
siz de bu deyişi olduiu ıibi 1 

CEPHEDE 
M;KTUPL 

VEDA: 
"Elveda ıevğilim, gün ajar 
Yiğit yoldaılara ulaşmahy•d., 
Sınırler;mize düıman v"rm• _.
Şu sıra dağları ben aımahY' 

•*• 
BiRiNCi MEKTUP : 

"Cepheden selim cderİlllı 

iyi haberler söyJerim, 
Senıiz cihanı neylerim, 


