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DiYO LAR Ki: 
~ 
~ Abidin Dat1•r 

~cıbtın her ıan bi
" 

1 
claba artan kıy-

,,GE~ÇLERiMiZIN AZM VE iMA L Al 
TIKBALINiN EN KIYMETLi M .. -JDESi 

1 TURK IS• 
YiYORUZ" 

tbe• . . . 1 lt il lllıyetlnı an a-
Çlbek için, ~aıGn 

~ha •aziyetine bak· 
• Yet eder. lnıiJtere 
•tıal •e iıtilldan 

0
'•• b d' . d ~I , • en lfeyı o· 

11•• ~aya orduıu-

''•, buıin bariai ka· 
~ lldaaa emin ibulunu
~, lınidi yaıataa, in· 
,,•,' ordusudur. 
~I •c:ilik, heniz 48 ıe-

111'Y•n kısa ömrijne 
~ lıırikulide bir in· 

terakkiye maıbır 
r B· · ır 40 ıene ı•nra I' • • ' 
ıçın uçmak, burnn 

' 
' llıotoıiklet otomo· ... , 

, b ot~rbot kullanmak 
llıt ve idi bir iş 

~r, ııçauyan insan kal
t '· Kuı insan devri 

~ lır. ivlerimize ıo-
:~•ı yerine damdan 

•catımız, Ankara, 
at'b· lı111ir arasında ol
"-

1 bu tehirlerin mub· 
lleri ve mahalleleri 
da tayyare ile do

, '-ıı devir yakındır. 
tof6rliik herkesin 

laatdit• b' ' h ı ır san attı, 
er kesesin" ıüvenen 
lbobil kullanıyor. Ya· 

-:•Yadaki köşktınden 
'-Ylk Millet Meclisi 

-·~· tayyaresile ıelen 
la, Kadık8y0ndeki 

• il !aıinönBndeki ya-
•ıae •1 ~ aynı vasıta ı • 

· d tacir, Karııyakada
•11 havalanıp lımir 

~ babf11ine konuve· 
\~,~•Jan ılreceiimiz 

• tır. Ştıphe ediyor· 
, •ııe hatırlatırım ki 

'tf '4• 30 ktiıur kilomet· 
,,'rıtı daradar ıeçtiği 

'1 Yalnız on aene ıon
~·ı lariliz tayyarecisi 

~t: 0111•tre ıenitlijinde · 
'' okyanusunu bir 

Ankara, (A.A) - Genç· 
lik kuHlb ve ırublarınıu 
otuz Aiuıtoı Zafer bayra•ı 
gllnü yapılan açılıı törenleri 
münasebetiyle Beden Ter~i
yesi Genel J;>irekt6rli Cemil 
Taner tarafından Reiıicüm· 
bur İsmet ln6oiye, çekilon 
telırafa Milli Şefimiz ıu ce· 
vabı vermiılerdir : 

"Beden terbiyesi mükelle-

fivetinio munffakiyetle tat
bike baılandıtıaı bildiren 
telırafımzı m emnun olarak 
aldım. Gençlik teıkilitının 
çah4ma11nı dikkatle takip 
ediyorum. Gençlerimizin azim ı 
ıwe imanlarını Tnrk istikba · 1 
l ı oin en kıymetli müjdesi 
sayıyoruz. 

Beden terbiyesinin değer
li çahıması için size çok 
teşekklir ederim.,, 

1 icaret vekilimı
beyanatı • 

zın 
Ankara - Ticaret Vekili lstanbuldan hareketinden ev

vel miihim beyanatta bulun•uştur. B. Nazmi Topçuoilu, 
Türk - Alman ticaret anlaşmasının esaslı şekild ~ meriyete 
girdiğini, ilk olarak Almanyaya tütün ihraç olunacağını, 
yalnız bu tütünlerin eYvelce satılmış mallardan olduiunu, 
yeni anlaşma mucibince Almanlara satacağımız malların 
tevıiine benftz baılandığını söylemiştir. 

hamlede kolayca aşıvermiş- uçuruyor: Süvari, otomobil 
leıdir. Önceleri 40-~9 kilo- meraklısı, pilot, Başvekil, ay· 
metre ıiiratle uçabilen tay- nı adamdır. Bugön onun •e 
yarelerin hızı şimdi 1000 birçoklarının yaptığını, ya· 
bin kilometreye yaklaşıyor. rın herkes yapacaktır. Mil· 
1909 da 155 metre irtifaa Jetler, tekerlekten, uskurdaa 
zor çıkabilen tayvare, 1936 ı.:iyade pervaneye kıymet ve-
da 15,230 metreye yüluel- recek ve uçaca klardır. 
miştir, 1940 da Stratosfer'de Harptan ° evvel Avrupada 
dolaşıyor. moda olmaia başhyan 

Hllllaa, insan zekasının olma "Hava Biti,, .tedikleri 
vücude ıetirdiii eserlerden - Buna niçin pire, sivrisinek, 
en çabuk terakki edeni ve arı veya kırlangıç değil de, 
istikbali en açık olanı tay· bit demişler bilemiyorum • 
yaredir. Ve insan oğlu, onun kilçieiik tayyareler, harpten 
sayesinde binlerce sene pe· ıonra, otomebilin de moto-
şinde koıtuğu bir hayali ta· sikletin de, motorb~tun da 
bakkuk ettirmif, kuılar sribi papucunu daaa athracaktn. 
uçmat• haşlamıştır. Buıiln, O halde dlin !tir fevkel-
nasıl, her ittiyen otomobili· beşer elan "Üçar adam,, hu 
nio şof6rlüğünü yapabiliyor· 

rtıo gıpta ve takdir edilen 
sa, yarın da her i!tiyen tay- bir meslek sahibi iken, ya-
yaresinin pilotluğunu yapa· 
bilecektir. ltalyan başvekili rm yanı~aşımııdan reçip ri· 
Sinyor Mussolini, ata biner ilen ı.;r yaya ıibi alelade 
gihi tayyareye biniyer, oto bir fani olacakhr. 
mobil kullanır iİbi tayyare -(Senu Yarın)-

(Tar it K•rlıutulamaz) (47) (Tirit Kerltutul11m11ı:) · 

i, eıeli ve ebedi ıafkat ve mer

~•yatın dile relmit hir ifadeıi 
0kuyacaksınıı. Dostuna doıt, 

~-, d&ıman ve blitün beşeriyete 
' inıan olan Tlirkün bu asil ve 
~lrtkterini memleketin yolunda 

4'_,iı. ihtiyar bir çavuş, bakın, nasıl 
~ "''Yetle hikiye ediyor. 

''• d B .... .. ~ YDtn onnun ur: en, gucumun 
'dar, ifadesini nazma çevirmeye 

~:· Yine konuşmayı bizim kahra-
1•ıcıya bırakıyorum: 

"f1ta1n neferiyle bir ıün çarpıtır· 
d ken ben, 
'1dtllı&ngümll bir vl!Nşla elimden 

't" t•yrı çare yok.. Atıldım tızeriae, 
~ lldık ikimiz istihkim siperine .•• 

'1tı devam eden bu müthiş bo-

d ğuımanıa 

' bayılmııız ... Kaybettiiimiıkanın 

Teairiyle yan yaaa ı•ce ta ıababa dele •. 
. . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . 
Uyandı•, baktım döıman neferi inle

yordu, 
Elite "bir yudu• su •erir misin?,, diyor

du. 
Actdıml.. Gavur amma, ne de olsa in-

sandı, 

Bu yalvaran haline birden yüreğim yandı. 
Çıkardım mataramı , su içirdiaı nefere 

Gözü yaşarıyordu minnet duyduğu ere .. 
Sonra işaret etti "göğsümü de aç!,, diye, 

Anladım ki kaptırmıı gönlünü bir se•-
giye ... 

Karıııom resmini çıkardım iç ceiılindeD, 
Neferdeki sevinci kimsede görmedim 

ben ... 
ôace slirilp yüzftne, gözOne resmi biraz, 

Sonradan ağlamağa başladı avaz avaz ... 
Gözüm bu manzaraya nedense daldı, 

kaldı, 

Ayiıecitin hayali beni yanına aldı: 

MALiYE 
VEKiLiMiZ 

Maliye Vekili B. Fuat 
Ağralı dün öğleden ıonra 
Vilayeti, Belediyeyi, •e Par
tiyi ziyaret ettikten ıonra 
defterdarlığa giderek tetki
katta buluomoştur. Vekilimiz 
ya rın saat on üçte lımir va
purule lstanbula gidecektir. 

Mısır kabine
sinde buhran 

kalmadı 
Kahire (A.A) - Geçen 

hafta Mısırda kabine buh
ranı başgöstermit ise de baş 
vekil tarafından bu buhran 
beı taraf edilmiştir. 

Vaft partiıi bu ieıkilittaa 
hariç kalmııtır. Baıvekil ay
nı zamanda hariciye •e tla
biliye nazırhklarıaı da ula· 
desine almıttır. 

Antil Adala
rında da 

Vişi hükümeti aıeuhin. 
de de [nümagişler 

başlamıştır 

!Sovyetler bir
iii orduları~ 

MANEVRA YAPACAK 

Maliye nazırı da va.ziyetia 
çok memnuniyet babı old•· 
ğunu ayrıca beyan etmiıtir. 

Avustralya 
Başvekilinin 
Beyanatı 

Londra (A.A) - Fransız 
Antil adalarında karışıklık
lar gün geçtikçe çoğalmak
tadır. Jandarma ve bahriye 
ile halk arasında müsademe· 
ler olmuştur. Halkın umumi 
hissiyatı Vişi hükumeti aley
hinde bulunmaktadır. 

Adaların şeker ve kurum 
istıbsalltı anbarlarda muha· 
faza edilmektedir. Memur ve 
askerlerin maaıları tedavil-
de kalmaktadır. 

Halk kıymetli eşyasını Ame
rikaya ve lngiliz müstemle-
kelerine göndermektedirler. 

--o--
Maltaya yapı

lan hücum 
Londra (A.A.) - Rayter 

bildiriyor: 
Dün öğleden sonra Malta

ya yaklaşmak istiyen dnı
man tayyareleri top ateıi 
ve rayyarelerimizin hiicumla
rile uzaklaştırılmıılardır. 

---o--
25 ALMAN 
TAYYARESi 
DUŞURULDU 

Loodra (A.A) - 25 Al
man tayyaresi düıilrilldfi. 7 
Avcı tayyaremiz kayıptır. 4 
pilotumuz saidır. Taymiı 

manıabında ikiidefa karşıla· 
şılmış ve muharebeye tutu· 
şulmuştur. Bazı şehirlere dü
şen bombalardan evler zarar 
rörmo,tür. Ölü ve yaralı ol
duju relen raporlarda bil
dirilmektedir, 

Mosl<0va (A.A.)- D.N.B. 
Sovyetler birliği orduları ya· 
kında Sibirya ve Odesada 
manevralar yapacaktır. 

42 Alman tay
yaresi daha 
düşürüldü 

Londra (A.A) - Bu gün 
bir hava muharebesinde 42 
Alman tayyaresi düşiirülmlit 
ve 13 lngiliz tayyarsi üsle
rine dönmemiştir. 

Londra (A.A)-Avuıtralya 
Başvekili Mendiyeı demit· 
tir ki: 

Avustralyanın emniyeti•• 
imparatorluiun hiiriyeti için 
herkes elinden gelen feda· 
kirlığı yapmak mecburiye· 
tindedir. Bizi imparatorlai• 
bağlıyan rabıtalar hiç bir za· 
man gevıemiyerek daima 
kuvvetlenecektir. 

Bereketli, mübarek toprakla
rın bulunduğu memleket •• 

-3-

- En bereketli, en mübart:k topraklar hansıi memlekette 
bulunur ? 

_ Gökleri çelik kanatlarla emniyet altına· alıamıt .. , •• 

le kette ... 
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$ereflerine zi-
yafet verdiler ---Belediye Reisimiz Doktor 
lehçet Uz Ye refikaları ta
rafından dlin rece Fuar 
raainosunda or reneral Ab
durrahman Nafiz Giirman 
•• refikHı şerefine bir zi
yafet Yerilmittir. 

Ziyafette Valimiz i•neral-
ler parti batkanı 8. Atıf 
faan buJunmutlardır. 

--o-
Gelenler, 

Gidenler 
Er.aarum mebusu Bn. Na

kiye Elı6n, Edirne mebuıu 
Ba. Fatma Mimik, Manisa 

meb111a B. HüsoG Yaman 
ıe~rimize relmitlerdir. Kır

ıelair mebusu bay Harım 
Blrekçi, Tokat mebusu B. 

Galip Pekel, Bursa mebusu 

B. Fazlı Güleç, Ordu meb' -

uau 8. Hüseyin Ekşi, Kon~ 
ya mebuau 8. Ali Riza Tü · 
rel ıebrimizden ayrılmışlar· 

tlır. 

---o---
Tetkikat 
~apıyor 
Birkaç gDnden beri şeh

rimizde bulunan Devlet Ii
ma nlar mlıdtırtı Raufi Man
yas liman itleriai tetkik ey
le•ektedir. 

---o---

Fuar Tiyatrosu 
H•Yanın muhalefeti dola

yııfyle dOa abıaaı temsil 

••rmlyen Fuar açık hava 
tiyatruıu bu akşam temsille-

rine yeni proıramlarla de
Yam edeceği memnuniyetle 
haber ahnmııtır. 

Londrada 
;Alarm işareti 

---o--
loadra (A.A.)-Dün Lond

rada ikinci alarm işareti 

Yerilllitş ve saat on sekize 
kadar deYam etmiştir. 

Altın Damlası 

(llallr1n •MIJ 

~1AN •w,a ___,,, __ ..,..~-· - "' "'"' ' ,-mnıııımıınm1111A1111D• • 

~a rt t Z411T) H~Rl RI ! IHAYATTA MUI 
~---'-'-~~~··~~~~-

Trabıon (Hususi) - 60,000 lira kazanan 298454 No.nun 
bir parçuı U .l un sokakta kundrAcı AJi Riza Ya vuıda ol
duğu ve bu bileti altı yaıındaki oğlu namına aldığı çocu 
ğunun doğduğu sıln dükkAnda fazla ahı•eriı ettijini söy
lemektedir. 

1 
-~a~ısı e Kadıtı bıçakla j OLMANIN Sil 

130,000 köglü Alman ve tehdid edilmez! lbagatta,hırk 
' ltaıuan konsolosluk Çorakkapı Melez cadde- ~ k Ol b·ıı I?: 
1 • sinde Murad oğlu Ismail lfl 8 1 r m •" 
larına bOcum ettiler Hcıseyin kı:n 24 y~şında ~ Yazan: SIRRI ·~ 

BuğdPy ihraç fiyatları 
latanbul - Buj'day ihracat birliğioia tesbit ettiji ibra· 

cat fiyatları dtin ilin edilmiştir. Buna uauran buidayıu 
tonu baş dolar cenup sert buj'dayları 2-3 dolar, çavdarlı 
buğ'day bet dolar, arpa dört dolardır. 

~~~~llüllDımı~~~~ i 
Bükreşten. 1 MACARLAR 

Transi vanya
y 5 E lô e 
işg 1 decek 

--o--
Budape,te (A.A) - D. N. 

B. ajansı bildiriyor: 
Macar - Rumen heyetleri 

Macaristana terk edilecek 
arazi hakkmda 10 saat sü
ren bir mUzakeden soıu·a 

aşağıdaki maliimat elde edıl
miştir: 

Macar ordusu Transilvan
yanın işgaline 5 Fylôlde 

başlanılacak ve13Ey)ftldo hi
tam bulac:aktır. 
Buıün saat 14 de gümrOk 

karakolunda a-ayri askeri 
meselelerin müzakeresine baı
lanraıııtır. 

Alman başku
mandanlığının 

tebliği 
Beı lin (A.A) - Alınan 

başkumaadanlığının tebliği : 
Diia iki logiliz torpito muh
ribi batırılmışhr. Muharebe 
tayyarelerimiz lngilterede 
hava meydan ve tesisatları
na ve kamplara hücum ede
rek yakmışlardır. Liverpol 
limamoa bombalar atılmış 
ve bazı limanlara yeniden 
mayn dökülmüştür. 
Dilşman tayyareleri Berli · 

ne hücum ederek Büyük 
Berlio sahasına bomba at
mağa muvaffak olmamışlar

Trans~lvanya- i 
ya 50 kam- 1 

yon gitti 
--·---

Bükref (A.A.) - R•men 
hilk6wc:ti Tranıilvauyadaki 
evraklar •eaaireyi ıc:tirmek 
l\zere 510 kamyonu ıimali 
Tranıil•anyaya gönderaıiıtir. 

Transilvanyada sükinet 4e
vam etmektedir. Bittin da
ireler kapanmıştır. Lokanta
lar akşama doğru ancak iki 
saat açık bulunmaktadır. 
Burada Remon •e Macar
lardan mürekkep bir mitiı 

kuvyeti de teşkil edilmiştir. 

RUZVELT 
DiYOR Ki: 
"Bir tecavüze 
karşı hazır 
olalım'' 

Ncvyork (A.A) - Ruz
velt söylediği bir nutukta 
de iştir ki: "Tehlike yak· 
laşmaktadır. Bunun için muh· 
temel bir tecavüze karşı 
hazırlanmalıdır. Tehir edilir
se geç kalmış oluruz. Ayni 
zamanda dahildeki mevcut 
düşmanları da unutmamak 
IAzımdır.,. 

--o--
Münihte Hava 

Muharebesi 
dır. bombalar askeri hedd- Ankara (A.A) - Ameri-
lere isabet etmemiştir. 62 kan gazetelerinin Berlin mu· 
lngiliz tayyaresi diişlirülmüş hnbirlerine göre dün sabah 
bunun 52 si havad~ ve onu t;rkenden Münib üzerinde 80 
da yerde tahrip edilmiştir. dakika süren bir hava mu· 
9 Atman tayynrcsi kayıptır. harebesi olmuştur. 

" :: p r MIOI .. .. ~~~·-·····~·······' ı Bu9Un matinelerden ltlb•ren ı 

ı ELHAMRA 1940 - 1941 mevsimi-: 
ı nin iki bOyük filmi : 

it-BÜYUK ATEŞj 
: CHARLES LAUCHTON ı 

i 2 - MADAM ve ŞOFÖRÜ i 

Bükreş (A.A) - Rumen· 
ler. TransilYanyanın tahliye
sine dün başlamıılardır. Sa
kaklar kamyonlarla dolmuş
tur. Viyana kararı üzerine 
nümayişler yapılmış, ıillhlar 
utılmışsa da poliı halkı da-

Fatmayı bıçakla lebdıd et· \.ııı1D11uıınıııuıııauı1UD -64- -

ğıtmıştır. 
TransilYaoyada nizam elan 

Rumen belediyeıi g6aıtillüleri 
tuafından idare edilmekte-
dir. 

Bl1kreş (A.A) - Tamıu-
varda Alma• konıoloshaneai 
6nilode nt\maylıler yapılmıı 
•• 30,000 kadar k6yl0 Al
••~ ve ltalyao konsolosluk
larına hncum ederek cam· 
ları kırmıtlar •• ltalyan kon
ıolosluğuuu yıkmak istemit-
lerdir. 

--o---
Italyan umumi 
Karargahının 

Tebliği 
Roma ( A.A ) - ltalyan 

umumi karargahından: 
Diln düşman tayyareleri 

Sardunya üzerinde u~auılar 
ve bombalarını kırlara at
mıılartlır. AYeılarımız 3 dDı
man tayyare!Iİ dftşilrmüş!er
dir. 

Daima lsviçre yoliie gelen 
düşman tayyareleri bına yer
lere bombalar atmışlar ve 
hiç bir zarar olmamıştır. 

Yalnız hava muharebesinde 
2 ltaJyan tayyaresi üssüne 
dönmemiştir.Bir düşman tay
yaresi daha düş.irülmüş ve 
tayyarelerdeki 3 kişi esir 
edilmiştir. 

83 numaralı tebliğde Ad-
ruvada düşmanla yapılan 
çarpışmada düşman 22 ilü 
ve bir ıırbh otomobil terk 
etmi1tir. 

---o--
Şimali 
Afrika da 

Kahire (A.A) - loiiliz u•u· 
mi karargihından-blitfta cep
helerde kayda değer hiç bit 
ş.ey olmam1ştlr. -

(48) 

tiği şikiyet edilmit Ye suçlu 
bıçağiyle birlikte yakalan
mıştır. 

Kamyon çarptı 
İkiçeşmclik caddesinde Ha

san oğlu şoför Iımail idare
sindeki kamyonu Hilseyio 
oğlu Mustafaya çarptırarak 
hafif surette bacağından ya· 
ralanMasıua ıebebiyet Yerdi
linden yakalanaaııtır. 

Havacılık ve 
spor mecmuası 

Türk Ha•a Kurumunun 
ıenel merkezi tarafından 
netredilen ~71 sayıh "HaYa
cıhk Ye spor,, mecmu•ıı çok 
zongin miloderecatla dolu 
olduiu halde satılığa çıka-

rılmıştır. 
Bu çok değerh ve faydalı 

mecmuayı bUtiin yurddaşlara 
tavsiye ederiz. 

---o--
Ordu Malülleri 
birli2inden: 

Her t6rend~ mal6l ıu:ile· 
rin şerefli ve mutena bir 
mevkii vardır. 9 Eyl61 lzmir 
kurtuluş bayramı yıld&nli
münde de Cumhuriyet Halk 
partisi ordu malullerine ön 
safta yer vermiştir. 

Birliğimize dahil olsun ol
masın lzmirde mevcut bilu
mum ordu malftlu erlerin ve 
subayların bu büyük bayra
iştiriklerini rica eyleriz. 

Otdu mahilleri birliii 
lzmir şube1i reiıi 

R•sih Tuna 

Zavi 
Kahramanlar ilk okulunun 

beıinci sınıfındın aldıtım 
şahadetnamemi zayi ettim. 
Yenisini alacağımdi'B eski· 
sinin h&kmü olmadıttnı ilin 
eylerim. 

3 üocn Kabrama~lar Bah
çevan sokak 6 numaralı 

hanede Mehmet kızı 
Nadide Hiçi{illmez 

(45) 

Kendini sadl 
muvaffak ılı~ 

laaolar tarafından ı• ·_..a. 
ve sayılmak biinerl•• 
öniinde ıelea bir , 
kıyetir. Nerede, baD~ 
lek Ye içtt• oluna• 0 

elini seYdirdin mi, • 11 

yet elinde demektir. 
Önce HY ki, dikkat 

ç6kilirae sonra s•Yl1 d• 
tar. Setilmiyea hlr••t 
meı. 

Bakanız Cenabı P• 
bir hldiılerind• a• ta•1 
yorlar: "a., ajndıjı zagaıa 
cesed nasıl muaııab 0 

. b'-1 MiiJIQmanl11r da bır •• 
kederiyle öylece • ı.tl 
olmalıdırlar, bu da ta 
rafeynio birbirini ıe~-
hasıl olur." . 

Çok güzel dejil • 1 

daı? Peygamberin ~ır 
aurlarca evYel yerildil' 
d-! bugliaiin mütefelı 
ve bayatta 11111Yaffak 
ve tanınmış blylkıer_i 
bu düıturu ileri ılr•1 

mı? 

Bir evin ve yuva1111ı 
leri, bir köylin v• 
halkı ve bir milleti• -4 
birbirhı tutrr, ıever 

yarsa öyle insani•'• 
banıi fekil vo sureti• 
sa olsun, hariçten t• 
bir tecaYÜz ve taarrU::., 
Aekviicud olarak k 
rabilirler ve teblik• 
dar büyük olsa yi•• 
kendilerinde kalır. ti' 
Öyle ise bis TDrkl•' 

ı:amaodaıi ziyade bi • 
ıarılaaamız •• bir 

f 
(D•••lll• 

&r. Fahri 
ızmir Memleket H 

Rontken Milteb \ 
Rentken Y• Elektrilı 
yapılır. ikinci B•1f1(;lf 
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Gördftm gene yolda<lır ve omuzunda 
mermi, 

Bir kağnmıu ardından yarıyordu cepheyi. 
Duygum alkışladı da onu candan ıö

nülden, 

O ıabah erken uyaadım. 
ardından ~ıpkızıl bir rilaeı yok• • 
ve karşı yamaçlarda çahtan k&Y1 

ların Ttirkli sesleri ıoliyordD: 
ı CONST ANCE BEN~ETT : 
ı Stanslar: Madam ve Şoförü 3-6.30-1 OBüyük Ateş8,45 8,15teı 

ı 
ı Cumaı tesi ve pazar güoleri 1.15 te Madam ve Şoförü ı 
ı filmi ile başlar.. ı , ... ~~···~·····~···~~·~ 

Zaferin mUjdesini getirdi sandımdı ben .. 

Düşman erinin gözü, birden kapandı 

gitti, 
Son bakış, r.on hareket.. Ne varsa hep

si bitti. 

"Suya indim kamıta · 
Su neylesin yanmışa 
MevlAaı sabırlar ••re 
Yiından ayrılmışa ... 

ltH8n Tilrkiyede çok se
•ilerek kullanılmakta olan 'u enfes kolanyayı yalnız 
~. /l'erid Eczacıba,ı. yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat : 

Depo : Şila Eczanesi 

............ ~ ......... •4 "··· ... ~ .................... " ••• 

i lzmir Enternasyonal Fuarın- i 
i da Lo.u.dr Radyosu n .. riyatı i 
ı Londradan Türkçe haberler Resmi İngiliz Pavyonundan ı 
ı her gün 21.15 de verileceldir. ı 
ı İngilizceyi bilenlerin de Iniilizce haber zamanlarını ı 

bilmek istiyeceklerini düşünerek Londradan lngiliıce ha- ı 
ı beri rin Resmi lngiliz Pavyonundan 14,30, 16,00, 19,00 ı 
ı ve 21 00 de verileceğini bildiririz. ı 

: 3-10-18 ı 
ffff~ ~ffff ff .. ff .... ~~ .. MH .. H-H .. ~ .. M 

Mitli Piyangonun AA::ıoa Biletlerınizi ( A DeT) 
11 ... elnden •llnıa)Çorak.kapu Polıımukeıi kA11111No.864HHaD Tahain ÔndeıTe1efonl497 

Bea, çok ağır yaramla tutarken uzun yolu 

imdadıma yetişti bizim nakliye kolu .. 
. . . . . . . . . . . 

Durdu. ~e. karşı sırtlardan gelen rnz

garı derin derin kokakladı. 

O günlerin heyecamnı yaşadığı belli 
idi, yüzünün çizgilerinde vazifesini yap

mlŞ insanların asil guru'tu glllilmsiyordu. 

Sordum: 

- Yaraların çabuk iyileşti mi ? 
- Nerede, d edi, tam d6rt b•çak ay 

Çuha yelek ekli olur, 
Çirkin seven dertli olur. 
Seveceksen glbel sev 
Güzl merhametli olur ..• 

. . . . " 
ıt 

Çınar altı11da oturuyorduk···ıı'' 
serio, serin esiyordu. Sazcı -· 
gene her biri koca bir deıta0 tal 
olmıya hak kazanan heycanb b• 
anlata yordu. bit 

Bu canlı tarihin ı'ze, batlı• 
fa1ıaı açıybrum. Bu ıabrlai41' 


