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t3 • ·ı 1 ; Geçmiyen yazı gerı oerı mez 1 
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G Bi GORÜNMEMEK ICIN .. 7 O TAYYA E LIK BiR 
FiLOYU INGILTERE UZE iNDE UCU TTU 

en büyük Kröp silah FABRiKASI -ı 
TAHRiP EDiLDi 

vukubulan bir hava arasında 
onbir Alman tayyar si düşürüldii 

OLU VE YARALI ADEDi ÇOK FAZLADiA 

~. Açu~ 

!iti imparatorluktan biri 
~~~--.... ~~~~ 

•) Hitlerin yaptığı · ıon hitabe ile fngiliz matbuatı
ti llııı ona verdiği cevaplar r6steriyor ki Berlin ile 
~· •nlaıma1ına imkin kalmamııtır. lngiliz gazete
~ 1111 ıulhten ne anladığını takdir ettikleri için ve ,, ·ı · 1 e aı&tareke ve ıulhu kabul eden Fransanın na-
'' bir esaret boyuaduruğu altına girdiğini gördOk
•onuna kadar harp etmekten başka bir çare kal

lai batırıyorlar. Hatti bu gautelerden biri, Hitlerin 
"- r hıcamla bir imparatorluk mallTolacakhr,, dedi-

ı 

'' İngiltere 
zaferle 

selametini ancak 
temin edebilir ,, 

Londra - lagiliz gazeteleri Hitlerin nutkunu çok fena llzerio'de llçüş yaparlarken KruP. silib ve mühimmat fabri
kasına da bomba atarak hbrik~ntn birçk ktsımlaraaı tab
rip ve yakmışlardır. Zarar çoktur. 

Londra - Bu sabah çıkan blltün gazeteler Hitleria nut
kunu nefretle karşılamakta ve Çörçilin •Öylediti •efbil• 
Nazilik ve Faşistlik düoyaden kalkınctya kadar lngilizleria 
mücadeleye devam edeceklerini yazmaktadırlar. ~lı bir ifade ile tefsir ettikten sonra diyor ki : 

~ '1etbar Kresuı (Karun) bir barba girerken kahin· 
111 ıormuı. 

'ler ona harp vuku bulacak ve bir imparatorluk 
"'1.~'r, demeleri tlzerine fazla sevince dilşerek hemen 

~ •lfltaıiı ve ıonanda kendi imparatorluğunu kaybe
~iltlp tekilde kendisi de esir düşmilştlir. 

lkarşılamaktadarlar. Niüz Kronikl gazetesine göre, lngiltere 
Almanya ile normal vaziyette anlaıamaz. Çünkü Almanya
nıo bütün harici siyaseti kuvvete dayanmaktadır. (Daily 
Mail) gazetesi harbin yalnız lngiliz zaferiyle bitebileceğini 
yazdıktan sonra, lngilterenin büriyet ve selimetinhı ancak 
ba zaferde olduğunu söylemektedir. Daily Herald gazetesi 
Hitlerin bu nutku söylerken iki yol takip eitiğini bildir
mektedir. Biri lngiliz hükftmetini lngiliz halkından ayırmak 
•e ikincisi de kendi siya1etini Alman halkıoa tasvip et· 
tirmektir. 

D•ily Ekspres gazetesine göre de Hitler sulhçu görün
mek istiyor. lngiltereyi bir daha harbin devamından mes
ut tutmak istiyor. Amma bu nazariye Amerikada tebessüm· 
lerl.e karşılanmaktadır. 

"Deyli Telğraf,, diyor ki: Hitler onun diinyayi idili ihti
rasına kuvetle keni olduğumuzu takdir ederek s6z de bi
zimle bir sulh yapmak arzusunu gösteriyorsa da onun ıulbu 
her istediğinin kabulü demek olaca;ından mtlcade
leye devam olunacağı ıllpbsizdir. 

i tt11 Loadra matbuatı mahvolacak imparatorluğun 
lbplratorlukları olmadı;ını iddia ederek zaferi elde 

.;. ltadar ıillbı elden terli etmiyeceklerini yazıyor ve 
~Orlar. Amerika ajansı da Inıilterenin yalnız bu kıı 

.. relecek kıt için de daha buıünden bazırlanmıt 
" •e Londranın Pariı ribi rafil avlanmıyacağını 

iddia ediyor. 

SIRRI SANLI 
........___----~~~~~~~~--~~~~~-! taı yan kruva~~rü bat~rıldı ı 

' - Diin öiledea sanra Gırıl açıklarında hır Avus· 1 
İ~· ttilı11 ile bir kaç torpitodan mürekkep bir deniz 

1 ltalyan kruvaz&rüae rast a-elerek barba tutuı-
" •e ltalyan kruvazörleriaden birisi batmıştır. Batan 
~tettebatından 250 kişi bir lngiliz destriyöri tara-
,'1rtarılmııtır. . . . . 

' ~l)e çok tiddeth olmuş Italyan gemılerı feliketı 
' lllaz kaçmak_ istemişlerdir. 
il ~ .. kravazör ltalyanın en yeni ve ılr'atli gemile
~~ •ıatte 40 mili yapmakta idi. 
~~ '''"'"""''''''""'""'~ 

11~:;r~ ;:;.~;:~ü1 INGIL TERE 1 

"'- "'"tt• umumi nüfus: G neraller·ınde· terfiler~ ·~'Pılacaktır. Milli ı B 1 l 
~ti· il •ayımda ıöyle ı Londra-Harbiye nezareti 

ııS\ · ı yararlıkları görülen dört in· 
--~- lbal6matı iberi· ı giliz generalinin terfilerini 
p "'lelcet dertlerini ı istemiş ve bu iıtek is'af 

'1a.a 'llı.ınak ve tedbir- : olunmuştur. 
~-.~it .1olandayız. Bu l MA_L_T_A-YA 
~t·'•ıı Ye ancak doğ· ı 

.. "tik1erıe mnmkun ! Yenı· Hücum r,,:.. : 
l ., 

/ h,klc Yıın bize nllfueu·I 
~t ~ 1llda doğru bil- ı 

trecekt• : ır. 

tfet11c8~ŞVEKALET : 
IDQm MllClilrlU;tıı 

Roma-Dün akıam ltalyan 
tayyareleri Maltaya yeni bir 
taarruz yapmışlardır. Birçok 
bomb• atılmıı ise de tah
ribat yapılmamııtır. Hasar-
da yoktur. 

"DeyJi Herald,, ise Hitler ile ıulb imkinı kabil deiildir. 

Times gazetesi Hitlerin Bay Ruzvelt tarafından daha 
dün sabah söylenen acı söılerine bir türlü cevap uydura
madıiını yazmaktadır. 

Londra - Hitler nutkunu söylerken sulhu dilenmiş gibi 
görümemek için 70 tayyarelik bir filoyu lngiltere üzerine 
yollamııtır. Bu filoyu 80 lngiliz tayyaresi karşılamıştır ve 
150 tayyare arasında çok şiddetli bir harp başlamıştır. 

Almanlar çok büyllk miktarda bomba atmışlarsa da çoğu 
denize düşmüş ve hasarat mühim değildir. Sivil baltan ölü 

Çünkü onun maksadı dünya sekeneıini esaret boyoa4ura· 
ğu altına ıokmaktır. 

, ..... TÜRK HUDUTLARI~, 
AŞILMAZ! 

~-.-.......--. 

ve yaralıların adedi fazlacadır. ölüler150 yi geçtiği bildirim
ektedir. logilizler Almanların 14 tayyaresini düşilrmüşlerdir. 1 

Atamızın, inönümOzün, Fevzi Çakmaıı
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

Londra - Son dakikada neşredilen bir resmi tebliğde 
dün gece bir logiliz hava bombardıman filosu Almanya 

Hitler lvutkunu 
Söyledi 

Berlin-Hitler dün akşam 
Rayiıtagda bekleneD nutku
nu söylemiıtir. Fuhrer nut
kunda Alman ordularının 
Polonyada, Norveçte, FJan
drde ve bütün cephelerde 
gösterdikleri şecaat ve mu· 
•affakiyeti takdir ve ıükranla 
andıktan sonra lngiltere 
hakkında demiştir ki: 

8. Çörçil icap ederse Ka
nadaya giderek harbe de
vam edeceğini bildirmiıtir. 

Ben kendi hesabıma lngiliz 
milletinin Kanadaya gidece · 
gini zannetmiyorum. Bilikis 
ISyle ıanıyorum ki oraya gi-
decek olanlar yalnız harp 
muhtekirleridir. 

lngiliz milleti pek iyi tah
min ederim ki lngilterede 
kalmak mecburiyetinde ola
caktır ve şüphesiz bu millet 
harbi Kanadaya kaçacak 
sözde zimemdarlarandan bam 
başka bir ıözle görecektir. 

Ben bir peygamber deği
lim, fakat Çörçil bana inan
sın ki harekitımız netice
sinde Britanya imparatorlu-
ğu tahrip edilecektir. Öyle 
bir dünya imparatorluğu ki 
onu imha etmek ve batti 
zarara uğratmak asla niye· 
timiz dahilinde değildi. Bu 
mOcadelenin devamı artık 
Devami 2 inci sahifede ) 

IZMIR TA YY ARESINE 
• izmirin uf oklarında uçtuğu aon uızdmqtı • 

Milletimin mef küresi gibi yüksek uçtun sen. 
Kanadını göğsümdeki kalbim gibi çarparak. 
Bütlin iz mir çok yerinde bir gururla memnun, fen, 
Selamladı, alkııladı seni ıanki bir sancak. 

•*• 
Evet aziz sancağım1.1 senin ile yiikseldi. 
Ufkumuzda görllnOıün hilll kadar gllzeldi, 

*•* 
lzmir demek Türkçemizde yatan aıkı demektir. 
Bunun için emin ol ki sana bakan her nazar 
Minnet ile, hürmet ile, se•gİ ile dolu bir 
Mektuptur ki uçar sana onu Hde kalb yazar. 

••• 
lımir gibi TOrklln kalbi ıeni daim sevecek. 
Sen de Türk'e Izmir gibi yeni bir aıkaın gerçald 

•*• 
Tayyaresi göklerinde yükselaıiyen milletin 
Barınacak bir yeri var çok karanlık yer dibi 
Mahkumudur, esaretin, sefaletin, zilletin 
O milel ki yer altında yaıar köstebek gibi. 

••• 
Ey adına lzmir denen tayyaremiz uç, yliksel 
Sana puse göndererek selim diye her ıub el ... 

(Devamı v 

1 



SAHiFE 2 

Hitler Nutkunu 
Söyledi 
[Baıtrafı 1 inci sahifede] 

iki hasımdan birinin tam ı lunduklarını ve Türkiycde 
olarak imhasiyle neticelene- endişeler tevlid ederek bi-
cektir. Tahrip edilecek ~a- taraflığını ihlile çalııtıkları· 
rafın Almanya olacağına B. nı kaydetmiş, mahut vesi· 
Çörçil inanadursun .• Ben bi- kalardan bahseylemiştir. 
liyorum ki imha edilecek Diğer bir noktadan da 
olan lngilteredir. Almanya ile Sovyet Rusya 

Bu saatte bir daha aklı araıındaki münasebatı boz-
selime müracaat lüzumunu mak için lngiltere Ukranya-
Ticdant bir vazife olarak yı Almanyanın işgal niyetin· 
hiasediyorum. lngilterenin de bulunduiunu, Romanya· 

aklı_ıclimine müracaat ediyo- da gözü olduğunu, Balkan-
rum. Bunu yapabileceğimi lara müteveccih emeller bes• 
zannederim. Zira ben bu lenildiğini iddia ettiklerini 
aklıselimi mağlüp ııfatiyle tebarüz ettirdikten sonra 
rica ediyor değilim. Fa- Sovyet-Alman müoasebatı· 
kat galip ııfatiyle aklıselim- nın sarsılmaz bir melanette 
den bahsediyorum. Beni in- bulunduianu Sovyet toprak-
ıiltcreye karşı mücadeleye larında Almanların gözll ol-
devama icbar edecek hiçbir madığını iki memleket men· 
saik ıörmilyorum. faatlerinin ayrı ayrı tesbit 

Hitler harbin lngiliz siya· edildiğini, Romanyanın ye-
ıileri tarafından istenildiği- rinde durduğunu, ileri sü· 
ni kaydederek şöyle devam rülcn iddiaların hakikate 
etmiştir : tevafuk etmediğinin delili 

Beyanatımı istihkar etmek- olarak ileri sürmüştür. 
te ve bunu nihai zafer ima· FÜHRERlN NUTKUNUN 
nımın zaafına atfetmekte AKiSLERi 

(Halkın •e•I) 

Bir Alman gazete~ioe1 göre 1 

a!~ng~~!~!~~!?n c!!!~~1.~~r!,~! aı- l 
tında yazdığı makalesinde: Alman ordusu taarruz emrini . 
alanca Inıilterenin mukadderatı da taayyiln edecektir, lngil
tere Alman taarruzuna intizar vaziyette bulunuyor, ayni 
zamanda Alman baş kumandanlığı taarruz noktalarını tes· 
bit ediyor. Dedikten sonra ilave ediyor: Bu mukadderatı 
deniz kuvvetlerinden ziyade hava hücumları tayin ede
cektir. ______ .....,_ ___ _ 

MÜHiM BiR GÖRÜŞME 
Nevyork - Romadan öğrenildiğine göre, Almanya. Sov

yet Rusya ve ltalya aralarında bir konferans aktı • muta
savvurdur. Bu konferansta Berlinde yabud Mo.skovada 
Molotof, Ribbentrop ve Kont Ciaııo hazır buluaacaklardır. 
Bu kenferanstan maksad üç devlet arasında ıiyasi nüfuz 
m•ntakalarını ayır ..ı. aktır. _____ .. ___ _ 
KIYEF BAŞKUMANDANI 
Moskova - Kiyef baş kumandanhğına general Şokof 

tayin edilmiştir.' Evvelce bu mıntaka başkumandanı Mere· 
şal Timoşenko idi. 

Vişi - Fransa hükfımeti lngiltere ile diplomatik müna
sebetleri kesmiştir. 

Bren - Hollanda baş kumandanı Alman beyaz kitabı 
tenkit ettiğir.ıden tevkif edılmiştir. 

Çörçil ıerbeattir. Fakat bu- Roma - Bura siyasi mah-
nun böyle olmadığını ileri filleri Führerin nutkunu al- Alman 
de göstereceğ'im. kışlarla kaşılanmıştır. \ 

topraklarına taarru~ 
Demiıtir. Vaşington -Amerika mah· Londra - Dün akşam tayyarelerimiz Almanyanın işgal 
Adolf Hitler çok uzun ıü· filleri Hitlerin nutkunda bir ettiği yerlerdeki limanları muvaffakiyctle bomb.ardımaa et" 

ren nutku arasında lngilte· sulh emaresı mevcud olduğu rniş ve bir iki nakliye gemisi batırmışlardır. Üç layyare-
re Te Fransanın bir çok kü- gibi gelecek harbin de pek :ciz üslerine dönmemiştir. 
çük millelleri de harba sü- feci ve felaket aver olaca- -----·• .. •.--·----

rüklemek için tahrikatta bu- ğını ifade etmeldcd ırier. lngiltereye hava taarruz .. 
DIKKA TLER: 

Yemişlerimiz 
__._ 

Piyasada buruk erik, yam
ru yumru zerdali, mozalak 
ıeftali, kurtlu kiraz, yavşak 
nınm ... 

iyilerden ziyade bu kabil 
yemişler ... 

- E, ne yapılım, ucuz ... 
Parası az olan da bunları 
yeri 

Fakat ucuzun mutlaka fe
na olması icap etmcx. Fıan· 
sada en iyi şarabı en çok 
miktarda çıkararak demok
ratlaştırmanın çaresini bul· 
muşlard ı r. Merkezden idare 
olunan bir aşılama, diktirme 
sistemile bütün Türkiyenin 

yemişlerini, kurtsuz, leziz bi
çimli, rayihalı bir hale sok· 
mak kabildir. 

(Ak,am) 

RAVACILIK ve SPOR 
Bu faydalı derginin 1 Tem

muz sayı11 da çok kıymetli 
yazılarla dolu olarak çıkmış
tır. Okuyucularımıza tavsiye 
ederiz. 

~~--···--~ 

Açık luhabara: 
8. Ş. Sava,er ve Ihsan 

Y aşımmaz kıymetli mektup
l•nnı aldık. Destanımız ve 
gazetemiz neıriyatı hakkın
daki iltifatlarınıza te,ekkür 
ederiz. Gayemiz halkamızın 
beyecanlanna tercllman ol
maktar. 

Şimendifer kazası 
Evvelki gece Bandırma 

ek.ıpresi lzmire gelmekte 
iken Balıkesir civarında 
ekspresi çeken lokomotifler
den birinin tekerlekleri kı
rıldığmdan yoldan çıkmış 
ise de hiç bir kaza olma
mıştır. Tren beş saat tehirle 
baamabaneye gelmiştir. 

Adliye 
Yaz tatiline başladı 
Bugünden itibaren adliye 

daireleri yaz tatiliıae başla
mıştır. Nöbçtçiler şunlardar: 

Ağırceza ve Ticaret mah· 
kemeleriyle Sulh hukuk hi
bimi Müfid, Asliye ceza ha
kimi Kemal Aksüt. Sulh hu
kuk bakimi Naime, Adem, 
Sulh ceza hakimi Behçettir. 

Maliyede 
Izmir varidat müdür mu

avini B. Üzeyin 50 lira ma
aşla varidat kontrol memur
luğuna ve yerine de varıdat 
mümeyyizi Ekrem Çeliker 
tayin edilmiıtir. 

Antalya maliye tahakkuk 
ıefi Ahmed Gürkan lzmir 
tahakkuk ıefliiine tayin 
edilmiıtir. 

isabetli bir ıs olar 
Öğrendiğimize göre ticaret 

okullarının da orta okullar 

gibi dört senelik olan orta 
kısmının nç •eneye indiril
meıi düıünülmektedir. 

Ba alikanızdan kuvvet 
alarak daha oıran eserler 8. Ruzvelt 

Londra - bir Alman hava filosu lngilterenin şimaline 
taanuı: etmiştir. Muvaffakiyetsiz bombardımanlar yapmış
lardır. Hasar Te ölii yoktur. Dört düşman tayyaresi duıü
riilmüıtür. ____ ,.. ___ _ 

Panamerikan y onferansı 
Vaşington - Kübadan bildiriliyor: Panamerikan konfe. 

ransı bugün toplanacaktır. Amerika hariciye nazırı gelmiş
tir. Bugün toplacak ilk iş Avrupa harbinin soa vaziyeti 
tetkik edilec-k. askeri işler Ye müdafaa meseleleri görü
şülecektir. 

Ay çiçeği 
Ziraati 

Zamanımızda ekmek ima
line yarayaa hububatın zi· 
raatı kadar kendiainden yai 
çıkan taneleri yetiıtirmeğe 

de büyük ehemmiyet verili-
yor. 

Bu tanelerin başında pek 
ehemmiyet vermt.diğimiz ay 

çiçeii vardır. Halbuki bugün 
Rusyada ay çiçeği buğ'day 
kadar kıymettar bir zirai 
madde sayılmaktadar. 

940 senesi zarfrnda bütün 
Rusyada kendisinden yağ 
çıkan tanelerin 2iraati için 
dört milyon altı yüz bin 

Valimiz 
Dahiliye Vekaleti müste-

1 

şarhğına tayin edilen sayın 
Valimiz B. Ethem Aykut 
önümüzdeki hafta Ankaraya 
giderek yeni vazifesine baş
layacaktır. 

6,500 Sterlin kıume
tinde gerdanlık 

Bu gerdanlık otuz üç İn· 
ciden mürekkeptir. Ortada 
bulunan inci en büyüğü ve 
en iyisidir. 

Sağdan başlamak üzere 
her incinin, fiatı 10 lngi!iz 

hektar arazi ayralmııtır. Bun· 
dan üç milyon yüz otuz bin 

değerinde olarak artmakta, 
öblir taraftan da her incinin 

hektarı münhasıran ay çiçe· 
ii zürraına tahsis edilmiş
tir. 

değeri 15 lngiliz lirası azal· 
maktadır. Bütün incinin kıy· 
meti 6500 lagiliz liraııdır. 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 harikulade fil• birden 

1- Lorel Hardi 
HOVARDALIK TA 

TÜRKÇE SÔZLO 

2- HATA 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

Seanslar: Hata 4.30-8.00 De .• L. Hardi3.00-6.30-10da 

20 TEMM~ 
>' 

1 fıtiiii'iiMUYA" 
i OLMAHIH SIRLA• 
~---------

Milli Şefimiz İhagatta,herkesl 
lstanb-;;;-;;-- Mili! Şef iıak Olabilir ml?-E 

ismet lnönünün bu gün şeh· i Yazan: SIRRI S~ 
rimizi şereflendirmeleri muh- '1ıuımmmnnmııııııı -47- ıııımıı11911.,.. 

temeldir. Maksadını labll 
Liselerin askeri kampı Ettirmek içla 

Liseler son sınıfların as- ,a 
- Bilmiyorum, Iıte 

keri kampları dün bitmiştir. . 
hyorum, çilnkü benılll 

Bugün sabahleyin 1 inci ve kadar fedakirlıgy ıma dit 
ikinci liselerle Kültür lisesi 

lüğüme karşı onlar 
kamp talebeleri saat onbu- t 

zerre kadar ehemmiye 
çukta Atatürk heykeli öoün

miyorlar ve bir mektup 
de and içerek çelenkler koy- ·b· ıdı madıkları aı ı, ya 
muşlardır. mektuplara bile ayda 

Sivrisinek ı ellketı 
Son günlerde Üçkuyular, 

Gilzelyalı ve Göztepede siv
risinekler o kadar çoğalmış· 

tar ki geceleri evlerde otu· 
rulmak rayri kabil bir vazi
yete gelmişfr. 

Haber aldığımıza göre bazı 
okuyucularımız akşam ye
meklerini cibinlik içinde 
yiyorlarmış allab beterinden 
!lak lasın. .... -

BELEVi MOZOLESi 
Selçuk harabeleri ve Bel

evi mozolesi işlerini ve ya
pılmakta olan Trustik yol
lar ci•arında çıkan eski me
zarları incelemek üzere ma· 
halline gitmiş olan İzmir 
Müzeler Müdürü Salibcddin 
Kantar şehrimize dönmüştür. 

Ayrıca haber aldığımıza 
göre, Maarif Vekaleti bu se· 
ne Bclevi mozelesini tamir 
ettirecektir. Mozoleye buse· 
neden itibaren bir de bek-

bir cevap yermiyorlar, 
müteessir olmam. 

Karneci kendisini t 
ettı: 

- Ben de kendilerio• 
mektup yazayım, bak 
derhal cevap alırım. 

Dedi ve hemen bir 111 

tup yazdı ve cevabıstl 
acele aldı. Çünkü o . 
alaka ve dikkatlerio• 
menfaatlerini çekmişti. 

Karnecinin mcktubd 
içindeki şu s&zleri çocO~ 
büyülemişti: 

"Ben, kendimden çolıı. 
lcri düşünüyorom, itleri. 
yolunda gitmediği eo 
beni harap ediyor, 111 

fih ikinize de ayrı, a1'1 

şer dolar gönderiyoroll' 
daima sizi hatırlıyac• 

da söz veriyorum.,, 
Fakat beşer dolar g& 

riyorum, djye yazdıj'ı 
parayı göndermemittİ· 

Çocuklar dakika f . 
den hemen güzel ve il 
cevaplar yazdılar ve e 
lerine içli teşekkür ye 

nuniylerini bildirdiler, 1 
çilik ihdas olunmuştur. mektuplarının bir k6f 

Miliddan evvel 111 üncü de şu cümleyi ya:ım•Y' 
asra ait olan ve mıntıkamı
zın tarihi ve Turistik ser
vetlerinden birini teşkil eden 
bu kıymetli ve muazzam abi
denin muhafaza ve bakımı 
yolunda gösterilen bu alika 
cidden takdire şayandır. 

Çamlıkta bulunan altı par
ça güzel eser de Selçuk Mü· 
zesine nakledilmiştir. Bunla
rın arasında Miliddan evvel 
1 inci asır Elenistik devrine 
ait bir de büyük mermer 
güneş saati vardır ki emsali 
içinde en güzelidir. 
Zamanımızda da kullanıl-

mak ve ziyaretçilere göste · 
rilmek üzere Selçuk Müze
sine ve mükemmel bir kaide 
üzerine konulacaktır. 

Bunların incinmeksizin nak· 
li hususunda Selçuk Müzesi 
memuru Bay Halil Orcan'ın 
gösterdiği gayret ve itina 
takdire llyiktir. 

madılar: 
"Sevgili eniıtemiz g31l 

dim buyurduğunuz bete' 
lan almadık. Acaba bit 
lık olarak onutuldu mllı 
sa posta havalesi mi f 

niz?" if 
Bunlar tecrübe edil09 

neticesi müsbet zuhur d 
hayat ve muvaffakiyet 
larıdır. 

Her kadın bnmıl 
Ellerin kızarması d• 

cereyanının bozuklu" 
ileri gelir. Bunun içiP 
herşeyden evvel umu1111 J 
lığı yoluna koyma çar' 
aramalıdır. Mümküot' 
zersiz yapmalıdır. He! 
dının yapabileceği bil 
de ıudur : iki eli kr 
parmak uçlarından 
rak bileklere doğra 

Dr F h • J ık turmak. 
• 8 rl Ş Bu basit muajuı fi 

ızmir Memleket Hutaneai pek biiyüktnr ve hiçbit 
Rontken MütebaHı•ı 

Rontken ve Elektrik tedaviıi lüğ& yoktur. 
yapılır. ikinci Beyler Sokak Alcol camphre il• 

29 No. TELEFON 2542 k k · ·d·r ıurma ta pe ıyı ı · d .. 
")d Üçüncü ve en faf,Ji ' Egelilere mu e : çare de ıudur = iki 

lzmirin en pzel aay- den, önce, içine bir•• 
fiyeai ( Çeıme Plajları) de moutarde kartf 

1 mükemmel tefkilcitla ye· çok sıcak suya, ıoor' 

Milli Piyango Biletleri--ni-zi- ( SAADeT )· Kişesinden A~ 
Çorakkapa Poli• merkui kufi•• No. 864 Hua• Tahıin Ô•deıTelefoa1497 

•ereceğimizi ıöyler ve ıizleri Nevyork _ Amerika Bir-
matbaamızda görmekle bn- lik h&kümetleri Cumhurresi 
ylk ıeref duyaca;ımııı arz Ru.zvelt tekrar ıeçilmeyi ka-
ecleriı. 

l niden açıldı. 6-6 suya batırmalı. 

-----------bul etmittir. 


