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lda11bul - Reisicüm
hur ismet lnönii dftn 
sabah Dolmabahçe sa · 
rayından otomobille ay· 
rıJmışlar, şehir içinde bir 
geıinti yaptı tan sonra 
Florya deniz köşküne g el· 
miş) rd ir. 

enera 
nesko 

Anto- Romanyanın 

be- uğradıtı felaun 
.....__oı--.-

rıa ıınir muha
llarsa bu mo. 

ı ininden ~a
k ~iz daiillz 
"--o--

lıPARAJORLU. 
Dahili 
ıat h 

mamu
kkında 

YILDlll IADARDA 
YlllLICAITIR 

~· (A.A) - Royter 
il~irtyor· 

~& A . 
vam kamara11 

•k lbere iken çan 
lıerine meclis dağıl-

._1•huz aalondaki sa-
1a1iye edilmiıtir. As'• . ııyet hakkında söı 

...::•k olan 8. Ç6rçiJ 
'1~da gelmit ye bara· 

•tlanmıttlr . 
reisi hava tehlike 

l'~rildiii • çin celseyi 
" •ilai ı6ylemipe de 
''• tehlike zail oldu

' İ~maa idevam edil· 

' 11 tözüne ş.>yle baola-
• 

11 İçtimada bir ıı cbıe 
ta. •it oldutum Ame

•nlaımam11; hitam 
Ve ba anlatma her 

fı memnun etmittir. 
'I bu miibadele ve 

lllemleketin birbirine ı 
'•ti haaılarını dliıün-

. Bu mBnakale biç 
lci Hitlerin botuna 

''tek •e bir çare tialur-
•iır l.ir ıurette &det· 
hcektir.,, 

•11r1 ba SQ clea
"'9alda pek memaa 

t " ~6ylemittittir. 
~'Pıde muhripleri za

•lc buıule ıelen bot· 
folduraeakbr. Bu ıe· 

)•ltla buluamaktadar. 
)ttl'tııeı derhal faali

' 'hcelderclir. 
''llailere menıup in-

giliz mlireltebatı da yolda 
lbulunuyor bu1 tesadüfün bir 
{HUüf ve cemiles!dir. 

Almanlar hiicumlarını ne 
kadar arttıracak olurlarsa 
eJsuoJar lngiliı milletinin 
ruh mukavemeti fevkinde ı 
olmayacaktır, Almanlarla si
nir muharebesi başlana bu 
mlicadelerıin önünden kaç
mıyacatıı. Alkıılar. 

Her zamankinden dab.t 
fııla kuv•etli buluomaktayız. 1 
Ramanyanın ujradığı feci 
akibet ma16mdur. Cenubi 
Dobricanın Buliarlara iadesi 
tlıım ıeliyordu Hitler impa· 
raforJutunun muharebe ne
ticeaine kadar ne kadar ge
Dİfliyeceii •al6m olmamakla 
beraber bu imparatorluk ya
yıldıiı kadar çabuk ta yıkı
lacaktır. Aiuıtos ayı içinde 
iyi harpler olmuıtur. 

Almanlar hava muharebe 
ii\erini kazanabilmek için bava 
ku;ovetlerimiıe ve dafi ba
taryalanmııa yaptakları iÜn
dtb hOcumlaranda tayyare 
kayıplara bire karşı öç, pilot 

• r 
iıe bire:..karşı alta bizim le- .. 
himiıdedir. 

EyHH ayında daha mnhim 
harpleri beklememiı lazımdır. 
Mukavemet kabiliyetimız hıç 
bir zaman eksilmiyecektir. 
Ağustos ayında nasıl hava
Jarda hakimiyetimizi isbat 
etmitıek eyini ayında başa
racağımıı işlerdeu deha 
eminiı, Almanlar, 1921 Ioıi
liz tayyaresinin tahrip edil
diğini iddia ediyorlar, bizim 
kayıbımız 558dir. Pılot zayi· 
atımız is ~ bundan çok aı ve 

şayanı şükrandır Hitlerin 
bile bu rakamlara inandıtı 
mal6m değildir. 

Harbı müteakip bastaba
nelerimiıde yarahlaramıı için 
150 bin yatak baıarlamıştık 
bu yataklar bir senedir boş 
buluo maktadır. Alman la rın 
Bfiyüil Britanyaya attıkları 
bombalardan ölen sivillerin 
adedi 1075 ve yaralıların 
adedi ise bu rakamdan biraz 
fazladır. 

- D'fa1111 2 ci sahifede -

( Ttrlr Korlıutulama%) (69) (T.trk Kerkutulamaz) 

~'•ya inen~ akıam, bu naimele· 
~ biraz daha derinleıtiriyor •e 

•n, g&nBlden aardı. 

* • • 
i ıene ayni yerde bulunduk. 
~•rupa harbine intikal etti. Bir 

rkadaılarımııdan Fikret, bize 
"ol" üzerinde ıu izahatı werdi: 

t_ç,nlerde gazetelerde okuda
dlıe ıöre tiyle bir vak'a olıııuı: 

'-t aıemuru kaıketi baıka, kilolu 
. ıtnntakaıına dahil köylerden 

tidiyor. 

• yerinde çalıımakta olan 
' icadın, tanımadıjı ba ıabııtan 

''lJor. Zaten ıiinlerdenberi kulak
~hıaaa ha•adialerden .. paraılltçll· 

itti kol" ıibi dtııman elemanla
~da ıolda faaliyette bulundakla
~ ~"-"iti için hemen itini btrakı

lı-..n'k ahnıa batını tutup ıo-

Kimsin ve nereden g eliyoraun ?.,· 
Neye uiradığını anlamıyan ziraat 

memuru şaşırıyor ve kendini tanıtmağa 

~alışıyor. Likin ylbftnü yeni gördüğü bu 
şahsın ziraatçı olduğuna bir tiirlü kana· 
at getirmiyen köylü kadın, atın haşım 
bırakmıyor ve etrefına toplanan k~ylü-

lerden birini muhtara göndererek ha
ber salıyor. Muhtar gelince, ziraat me-

muru, huviyetini çıkarap gösteriyor ve 
bu suretle yakayı kurtarmış oluyor. 

Bu da gösteriyor ki, memleketin er
keği de kadını da, yurt müdafaası itin· 
de gayet hassas ve uyanıktırlar ... 

Söze Kör Ha lil karışh : 
- Evet hakikaten öyle .. Bu bikiyeyi 

ben de din!emiştim. Köye gelen gazete

lerden birinde bizim komfu!!un otlu 
ot umuş, aulatmıştı. 

Zaten başka çaresi yok beyim. Yur
dun mlldafaası da yücelmeai de elbirliği 
ile olur. Bu itte kadın, erkek, çoluk, 

--o---

Aokaı a 5 (A.A) - ikti
sat \ ekaletinden bildiril miş

tir : 
Türkiyede imal olunan 

yüzde .> irmi !.>eşten fazla yün 
ihtiva eden bilumum kumaş · 

lara, mamul ve gayri mamul 
derilere yün ve pamuk ip· 
tiklerine Türk m11h kelime· 
lerile fabrika veya imalat· 
hane isimlerinin konulması 

hakkındak i icra vekiller i 
h eyeti karara 8 Eylül 940 
tarihinden itibaren meriyete 
girecektir. 

---o--
K STENCE 
SOKA 
MUHAREBESi 

Bükreş (A.A) - Demir 
Mubafızlann yapmak iste
dikleri ihtilal karılmışbr. Al
tı saat !Üren bir muharebe
den sonra 45 ölü 70 yaralı 

vardır. Yüzlerce kişi tevkif 
edilmiştir. 

---o---
lngiltere 
Yunanistana 

--o,--

Her türlO gardım 
uapmaöa hazırdır 

--o--
Londra ( A.A ) - Lord 

Halifaks Yunanistanın ltalya 
tarafından uğradığı tazyikleri 
tebarüz ettirerek bu müşki · 
litın daha az cesur millet
leri korkutabilir. 

fakat herkese karşı ta
ma miyet ve istiklalini mu
hafaya azmetmiş Elenleri 
korkutamadığını beyan et 
tikten sonra demiştrr ki : 

"lngiltere Yunanistaaa 
karşı her türln yardımları 
yapmak vaıifesile bağhdar. 
Bunları da yakacakhr. 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprakların

dan hayır bekle
meslnler 

-12-

Kuvvet ve azamıtte eş · 
ıiz bir Türkiyeyi hakikat 
yapmak için ilıtlln kud
rette bir bava orduıu mey· 
dana getirmek icap edi-
yor, Hu•a kurumu da iıte 
bu gayeye emek veriyor. 
Hava Kurumuna Aza ya-

zılmakla bu ırayeye bir 
1 an eyvel kavuımak imkl· 
ı nını elde edeceiiı. 

• 
yannamesı 

---o---
Bükr~ş ( A.A ) - Royter 

jansı bildiriyor: 
Romanya hfl şvek ili geneal 

Aı::tenesko oeşrettiği bir 
beynnamede diyor k i: 
"Kralın hakimane hHeketi 

sayesinde devletin idaresini 
deruh~e ettir.o. O lv p bit n 
cıkh ahva için bir unutma 

p rd si değil, bir adale t p er
desi ç keceğim. Nıfa' ber
taraf ediimelı, g ençlik vazi· 
f c: s ini takdir etmelidir.,. 

Bitlerin Nutku 

" . . 
Ber lin ( A.A) Hitler 

dün akşam söylediği bir nu· 

tukta lngiltereye şiddetle 
hücum etmiş, harbe devam 

ve LJgilterenin istila edile· 
ceğini söylemiştir. 

Çorumda Şid
detli bir zelzele 

-o-

Çorum - Dün sabah ıa
at 8,5 de beş saniye süren 
şiddetli bir zelzele olmuş
tur. Hasar yoktur. 

ket h•kkında 
--o---

Loadra (A.A) - Lord Ha
lif aks beyanahnda Roman
yanan parçalanmasını icap 
ettiren iıgal ve mlldabale
lcrio tarihçesini y '1 ptıktan 
sonra lngiliı garantiıinden 
vazgeçerek mihvercilerin ku
cağana ahlmak sureliyle uğ
radığı felaketl eri tebarüz 
ettirmiş ve Romanyaya zor· 
la kabul ettirilen bazı acı 
kararlara lngiliı hükumetinin 
kabul edemiyeceğini Vf. harp· 
tan sonra da bu meseleler 
için idil bir hal şekli bu
lunacağtaı söylemiştir. 

---o--
Uydurma bir 

haber 
Atina (A.A.)- Bir Arna

vut ·gazetesinin Yuoaniıtan 
aleyhindeki iftiralara devam 
ettiği ve .. bu cnmleden ola
rak Yanya ~b•ı pıikopoaa
nun Arnavutlakta çeteler 
tesis ettiğine dair uydurdu
iu haberletin famamen ya
lan olduğunu Atina ajan11 
resmen tebliğ etmittir. 

--o--
Kral Karo( 

Tahtı terk mi 
edecek? 

Londra (A.A) - Royter 
a janıı bildiriyor : 

Bilkreıteki Milli :tiyabo 
meydanında Demir Muha
fızlar tarafından yeni teza
hürat yapılmıt mitraly6aler 
sokaklara taramııtar. Kral 

Karolun oğlu lehine tahtıa
dan çekileceii Btıkreıten 
bildiriliyor. 

--o---
Alman yadan 

Ticaret heyeti 
gelecek 

l..tanbul - Türkiye - Al
manya yeni ticaret anlatma-

sına istinaden mlbayaatta 
bulunmak &zere bir heyetin 
bugünlerde Almanyıda• ı•h · 
riıniıe gelmeleri beklenmek
tedir. 

Maıkemi beiendin mi ? 
- Aynaya bakmamak ıartile mllkemmel 1 
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Diyarbakır mebusu B. R-ş
tli Bekıt, lzmir it lyau Vı 
konsoln 8. Edvard Mafatı, 
General Şefik lıtanbuldau 
şehrimize gelmişlerdir. 

Hatay Vali muaYini B. 
Ataf lıtanbula; Siaop mebu u 
B. Cemil Atay "Ye Malatya 
meba•u Bu. Mihri Bektoş 

lıtaabnla gitmişlerdir. 

--o--

Gençlik 
Kulüpleri 
lzmirdt kurulan ıı nçlik 

kulüplerinin fa11Jiyetl ri art 
mıt •e her kulllbün üç biner 
lıaıı bulunacatı anlaıılm k
tadır. 

--oı--

Fuar Yüzme 
Müsabakaları 

Fuar müoasebetiyle Eylfı
Hln 14 üncii ve 15 inci gün
leri lzmirde 9 spor bölgesi 
yllı6clllerinin ittirakiyle yüz· 
•• ••alaakaları yapılacak
tır. 

--o--
Borsa heyeti 

toplandı 
BoHa idare heyeti bu ıa · 

baı.. bir toplantı yaparak 
incir •e Dılm piyaıalarınm 

açılıt tarihlerini tetkik ve 

teıbit etmiıtir. Nu:iıli, Ger· 
mencik ve Aydından ıalı ve 
çarşamba gftntl trenle Izm·rc 
İDcir ıelecektir. 

MüJDE! 
Mıısım sonu dolauıslle 

ucuzluk 
Biriaci korduocla "YILDIJ,, 

( Etki Slmet J a-•zinoıunda 
ltltla rakılar ucuz ve meıe 
ıiyledir. Arı.u edenler m ıe 
•i• de alabilirler. Porsiyon
ları•ız temiz Ye çok ucuz
dur. Ayni ı manda ~ üzde 10 
karaoniya dahi yoktur. Kor
do11un temiz havasını ve 
Egenin ]Atıf grup manz r • 
)arından isttfade etmek, gü· 
nDn yorgunluğunu gedirmek 
ancak burada kabi dir. Ga
ziaomuıu kıtınd" açık bu
luaduracaj-ımızı sayın müş· 
h~ri•• miljdelerim. 

Yıldız gaıınosu müsteciri 
Muharrem Ôzkardeşler 

1enith 11ctları en 
•• ea bassasidir. 

bmi.r aataı yeri: 

dakik 

Yol bede teni No 67 

(Halkın ••I) 

K M UATI _____ .. ____ _ 
"ULUS., ta Palih Rıfkı Atı1y "Amerika harbe girmiye· 

cektir.,. Ahmet Ştıkrü Esmer ise '·Amerika harpteclir. 11 

Diyor, 

f B. ÇÖ ÇiL 
DIVO Ki: 

Hü eyin Cahid Yalçına 6Öra, Alman propagandası 

lngi/terenin kuvvetini g6d•rm.Ji• yaramalıtadır. 
"TAN,, gazeteai Beıinci lıolun ıimdi de Romanyada 

faaliyete geçtiğini ya~ıyor. 

'iKDAM., /ngıli~ - Amerikan ittiftılunı bir emri vtıki 
gibi göderiyor. 

RAD O GAZETESiNDEN: 
Dünya matbuatını l en çok mtıiul oldağu hldise Ameri· 

kanıu lngiltereden kıraladığ'ı baıı adalara muk bil verditi 
50 destroyer mesele idir. 

"ULUS,, ta Fa1ih Rıfkı Atay, "Amerika harbe iİre.::ek 
midir?,. Sualine k rşı "~anoetm\yorum,. cey,,bını •e mekte· 
dir. Çüakü Arnerika ve Inırilterenin Uzakşarkta mlldafaa 
edilecek müşterek ınenfaatleri •ardır. Bu ylbden Aml rika-
nıu bugünkü durumda kalmuı •o Inıiltereoin bu vaziıl'tte 
Amerı a ı Uz ı ş.ırktak' mua11am menfaatlori iç· teminat 
ol ra bu ı: "durma uaar. 

Yi e "ULTJS,, t Ahmet Şiikrft Esmer aksine olarak bi
· ıeyi hu1 u! i bak.mJan tahlil etmeKtedir. 
Muhar·, d) ... ı: 11 De•letler hakukuna ıöre, rayri muha

rip bi devletin harpte bulu::ıao bir devlete bir aıembin: 
ve ırse o devlet harbe girmiş ıayıhr. Alııerikanın bu ~aıi
yetı bir muvazaa olarak .el,kki edilebilir,, de.nektedir. 

YENi SABAH: 
Gazetesinde H61Qyİn Cı · id Yalçın ; Almazı devlet adam

larının (hesap gUnU yakl•ttı) dtmekte oldukluını 9,, hesap 
günündeki gecikmeyi A iman pr paıandaıının bir tGrHl bab 
edemediğini, bu sebebin ise lr..giltereoln ç•k kuvHtli ol
duğunu tebarüz ettiriyor. 

TASViRi EFKAR: 

--o--
- Baştarafı 1 inci sahıfede -

Ingi!tercd 13 milyon e• 
vardır. Bu evlerden yalnız 

800 zil tamir görmiyeceıt 

derecede hasara uğramııtır. 
Ana vatanın müdafaası için 

iaaıırlıklanmıza mütemadiyen 
devam ediyoruz. 

Şarki Akdenizde filomuzu 
takviye ederek iki mi•line 
çıkardık. Bu takviyeden ltal
yanlar haberdar oldukları 
h•lde iı'ac etmeğe cuaret 
edememiılerdir. BByük ge· 
lerimiz Maltaya ujramıılar

dır. 
Pek yakında Orta ıarkta 

şiddetli muharebeler bekle· 
niyor. 

Akdenizln ıark v• ıarp 
haYzHıoda da kavvetlerimlri 
çotaltıyor11z. B. Ç6rçil nut
kunu ıu ı6ılerle bitirmiıtir: 

Aaa vatanda Y• hariçte 
rilzilrlar nereden eser1e ea
ıin biz daima yerimizde Hp· 
aatiam duracağız. 

dığı için gakalandı 
Keçeciler F evzipaşa bul

varında Hüseyin kızı 50 ya· 
ıında Şerafet, 7 senedenbe
ri evinde oturmakta olan 
B. Zeki Şanlıgenc'in mahi
ye altı lira verdiği kirayı 
8 liraya iblli etmek veya
hud evden çıkmaıını talep 
etmiı •e alınan tertibat tlze· 
rine 6 lira lberiaden ya· 
pılan konturat e.snaıında 

on iki aylıiın fazlalığı olan 
14 lira tembit edilmiı •• mu· 
kavele ııuııDda meıhuden 
yakalanmııtır. 

Hırsızlık Yap
mak istemiş 

Alsancakta 1379 uncu so
kakta maronıoı Mustafa 
Bn. Sllreyyanıa evine ıirip 
hırsızlık yapacatı 11rada ya-
kalaamııtır. 

Yaraladı 
Ikiçeımelik kahraman ıo· 

kağında Sefer otlu 30 ya· 
Kemalpaşa ıında Nuri taka y1lz&nden 

Hüseyin oilu 17 yaılarıada 

---o----

Yolunda Bir ıamuon Kemali hafif surette bıçak· 

'~haga tta, herkesi 
if ak Olabilir 117 
L Yana: SIRRI 

ım111ım11• -66- .......... 

11111uat ıı iti 
Oç llatl 

Iallm eden Amir, 
eıki devir.le v• --
glnleriade halkın 
muıallat olan yaliler " 
m11rlardı. 

Hele lçlncti afet pek 
bittir. O da cahil •• 
&ardır. Adamın k.f ... 
kabajı ıibi itot, elif 
ten, muhakeme •• • 
ıe etmekten aciı, 
anadan do;ıoa ,aı.ı 
daima kapalı •• kalı• 
deli bu •uretl• bit 
bakikatları 1öremi1°'• 
dan sonra da ae J•P1 

bittabi bilemiyor •• 
ıemiıi ylrlıtemiyor. 

deiil mi? 
itte bualarda mu• 

yeti darbeliyen •• 
k&kilndco kazıyan •• 
rin en mühimidir. 

Romanyadao Beaarabya, Cimftli Buko•İaıa, Tranıilvauya 

ve Dobricanın ıitmesi A Jm nyan n senelerden beri takip 
ettiği ıiyaıcjin bir neticesidir, diyor. 

TAN: 
Gazetesinde Zekeriya Sertel, naıi istila uıullerinio biç 

ı•ımadığnn, bu 1efer de Romanyada "eıiuci kolun faali
yette bulanclutan• yazıyor Ye Romaayadaki karıııklıkları 
ileri ıürfiyor. 

ı OBYrlldl la bacağından yaraladıiıa-
dan yakalanmıştır. I d I BR -I 

Denizlinin Yeşilova belf· • • a lft arın 
diyesine kayıtlı ve ıoför ı Izmir Askeri ık kocasına tazlı 

iKDAM: 
Gazeteıindo Abidin Daver; Amerikanın, lniillerenin ta· 

bil bır mtıttefıki olduiuou ve ıon loiiliı·Amerikan anlaı
maıı ile bu:iki devletin arasında ııkı ve tabii bir ittifak ı 
buluaduj'unun anlaııldıj'ını kaydediyor. t 

ASKEAAILELEAI E 1 

Htıseyin Çimenin idaresin- d 
deki kamyon Gerdeme köyn 1 Şu besin en : llllUall~lr 
civarıod• bir hendeğe yu· Verd'ıklerl bagvanların 
varl.ınar k Acıpayam kaza· 

suıı.ı Yeşilova köyünden 1 paralarını aımıuantar Ram zan oğlu Mustafa Kılcı 
He ayni köyden Mustafa Şubece hayvanları saba 
otlu Mehmet Pamuk kam- alınıp paralarını alamıyanla-
yonun altında kalarak ölmOş- rın paralarını almak i1zere 
ler ve diler sekiz yolcu da şubeye mftracaatları ilin o· 

Y AADIM yaralanmııdır. Juaar. 

'··············· ··········' 

Halka kendini ıef 
ve herkesten Hyğı to 
ıtıpheıiz bayattaki ID lif 
kıyetlerin baıında ı• 
aı da bu dllltura ail• 
larımısa teımil ecle,..ı 
dalı olur dltlnceıdJle 
reti Muhammedin fll 
daki hidulerini f 
"Kadınları• ujılrlaı11 ff 
demliıi ve en slyad:,. 
lıaı ye bereketliti .. 
rine f aala ylk 0111111-
,. ebate1i kelay oı. 

Ankara - Haıarde ve 
:seferde 45 rüaden fazla 
askere gidenlerin muhtaç 
ailelerine yapılacak yardım 

şekli hakkında Dalailiye Ye· 
kilctinin baaırladıiı talimat
nam Heyeti Vckilcden ge· 
çerek buılin netredilmiıtir. 

Bu esaslar a asında fab
rika v~ imalathanelerde ça

lışan amele •• de•air ve 
m essesatta çalııın kapıcı, 

bekçi odacı gibi eşhas as
kerliğe gidince buolar boş 
kalan yerlere gidenlerin ia-

şeleriyle mükellef bulunduk· 
ları a rabsları içinde ebil 
varsa onların alınmaıı kaydı 
vc.rdır. 

! Güreşler Yarın
1 i ELHAMAA SINEIASllDI i 

B J 1 ı BugUn matinelerden itibaren ı 
1 

aş ıyor ıı FeYkalide nefis iki büyOk film birden ı 
Fuar ve Kilıtilrpark açık 1 ı 1 - SKALA operaııoın 120 kitilik m~ıbur orkemtra•ınıa 1 

ha•a tiyatruıuada yarın ıa- ! ı ittirakiyle dahi bestekar PUÇÇINl'Din &lmez eHrİ 1 
at 17 de baılıyacak olan ': M d BUTTERFLAY ı 
TOrkiye serbest glir~ı mu· : 8 ftm . ı 
aabakaları b6yl.k bır allka ı 2 _ Büttin gönülleri coşturacak şaheıer bir komedı ı 
toplamııtır. bmır mDlbaka- d ı 
tından binlerce ınreı me- ıf Göriinmiyen adam aramız a ı 
raklısı otobüslerle ıehrimize ı 
gelmektedir. \ı Seanı1ar: Görtıaiyen adam 3-6 J0-10 da. 

Y d .,
1 

ı Butterflay: 4,45-8,15 de başlar. ı emen or usunun BSı ı Cumartesi ve paıar 11.30 da ve hafta arasınde her ı 
erkanı harbiye. reisi ı . . . gün 3 de UCUZ HALK seansları 29-15-30 ı 

ı fılmı ıle başlar.. ı 
Yemen ordusu 11 abık er- ...._~•••~ .... ••• •••••••••••••~ 

Vasfi Mustaffl Fuarı ziyaret 

Kadın aile 
kocasının kaaaacı•• 
de tut mı yarak k•• 

servetçe yllk.ek ol•ll~ 
karek onlar ıibi ı• .J 

(Devaaa• 
kanı harbiye reisi ge.ıeral ,, ,. ....... ~ ı.:;ıı;:~..,_ 

için şehrimize gelmiştir. _________________ ...., ______ .._ __ .,,,..._,. __ ..,;;. __ .-_ ____ _ 
t Altın Damlası (60) (Türk K•rluıtul11ma:ı) (57) (Tar le Korlcutulamas) 

Bol çeiİt, uygun fiyat, 
temiz, kntıkısız ve iyi mal. 

Alışveriıte say~., dC\ğı ıluk 

ve i arı. Tet"fon :388'l 30-1 
IERWC 

Bütün Tür ki~ e :le ç">lI ae· 
vilerek kul anılmakta olan 
bu enfes kuluaynyı yalnız 
S. Ferid Eczacıbaıı ya">ar. 
Taklitlerini almaml\k ıçin 
etiket ve isime diklrAt : 

Depo: Şifa Ec~an••; 

çocuk yoktur. Hepsi bir ... 

Genç köyl ılerdcn Hüseyin Korkmaz. 
Fikrete bu suali sordu : 

- Nasıl ıu paraşütçü dedikleri kök
ten yağan adamlar bir iş görebiliyorlar 

mı? 

Fikret izah t..tlİ : 

- Harbın ilk günlerinde oldul:ça 
birşeyler yaptılar. Esasen paraılltçlllerin 

en büyük tesiri, halkı korkutmak, deh

şet vermek •e manevt kuvyetlerini ıars
makbr. 

Gerçe yanıın çıkardıkları, bazı k&p· 

rüleri yıktıkları da olmadı değil .. Likia 

blittln bunlar, ikinci derecede şeylerdir. 

Artık iÖDiıl a&zftyle ıörliyorull' ti. 
Her yanındaa Hadet fııkıraa b' 
Bir çoiu aldanarak dedi: "EY' 

Halbuki en ylce bir zaferi 

Bu toprağın evlidı ezelden kalat 
Kadını eri kadar yurd1everdir, 

Kağnı gıcırtııına b&tOa &mrOol 
Çalıftı, çapaladl ve maradıaa 

Kahraman olmak için Tirk o 

TlrkDn ıui her zaman afuk 

Kalbimizde yanıyor en ateıli b• 
iıir 7a1amamııtır Tlrk etl• 

. . . . . . . . . 
• 

Milli Piyangonun Ao::.o. B"letlerinizi (SAADeT) 
1 

Sıra11 ıelmiıken ı&yliyeyim ki, bizim 
memlekette ae betinci kol, ne yirmiac 

kol, ne de parRtiitçüler bir halt karıth· 
ramazlar. 

Halkımız bu buımtaki vazifeaini 

Sa~ta·. ~e~im;•i'.~r~D ~.;orf 
riai çoialtmak makıadiyle ola 
1&zı eline aldı ve Anadolu11a• .. 
kop•p r•l•n i91i bir tlrk••• ld .. elnden altnız)Çoraklsapu PoU.muk ıi Jrarı111No.864t'aa11a Taltıla ÔadeıTelefoal497 

mldrlktir. Yapılacak t•J : Şlpbeleadi-


