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Bankanotları 
Ankara, (A.A) - lnrilte

re hükumeti tarafından it
tihaz edilen son karar mu
cibince ecnebi memleketler
de bulunan logiliz banknot
ları, çekler vesair evrakı 
nakdiye müstesna 24 Aitll
tos akşamına kadar banka· 
lara tevdi edilmediği tak
dirde tedavül etmiyece~tir. 

• ~ •• ay evvel ltal
'-dyoıu Atin• 'nıa 

i11ıi9 ribi Yunan 
•' · •, Yunaniıtan'da 

--~ bidlselere ve 
''iıtan'ın eskime· 
4-ir aaatlarca pro· 

il' lllıhiyetinde sayıla
d• ~~'triyat yapar ve 

Ankara - Dr. Refık Say

dam yanlarında Hariciye ve 
Iktisad vekilleri olduğu hal· 
de hususi trenle Aukaradan 
KarabOke hareket etmiş ve 

iarda merasimle uiurlan· 
mışbr. 

Karabük fabrika!ı] önünde Türk işçileri 

Bu sebeple elleı inde ln
giliz banknotları bulunanların 
azami 24 Ağustos Cumarte· 
si günü saat 11 e kadar~ 
Ankara veya diğer şebirler·I 
de merkez bankasına mu· 
kabilleri tahsH edilmek üze
re paralarını tevdi etmeleri 
icap ettiii merkez banka· 
sına mukabilleri tahsil edil
mek üzere paralarını tevdi 
etmeleri icap ettiii merkez 
bankasından bildirilmektetlir. 

~rtıı milli marşlarını 
~ dilckat ve ibti· 

terennnm ederek 
il bıkkında besle-
1llc duyrolarını her 

_...,._1•tifade ederek 
iten ltalyan mat-
\ir~nbire dilini 
~ • hazı ıiy•si ve 
\ı doıtluklara ne 

. "-ilamak ilzam 
tlıtermi ttir. 

larde milletlere, 
~hcak vey~ maddi 
't 'Y•ııınmıyan dip· 
~Patilerden ıiyade 

ttiae kudretlerine 

1 icaret Vekili· 
miz bu abah Ay· 
dından geldiler 

Yarın Istanbula Gidecekler 
Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoilu bugün sabahleyin 

saat 5,40 ta Aydın trenine bağlanan hususi salonla şehri· 
mize gelmiştir . 

Ticaret V ckilimiz öğleden eyvel Ticaret odasında tet
kikatatlarda ,f,ulunmuştur. 

Vekilimiz yarın "Tuban,, vapuru ile lstanbula 2idecektir. 

Vekiller Heyeti Toplandı 
Ankara - icra Vekilleri heyeti dün Başvekalette Başve

kil Dr. Refik Saydamıa riyasetinde toplanmıştır. 

Cenubi Dobri- 1 gilız toprak- --=------
cede Romen farına bir düzi- iKi lYOl 
hükumeti bir neden fazla 1002Alman 

beyanname .. b.. d .. t•• Tayyaresi 
tt• o us uş u 0 .. .. ··ıd·· 

neşre ı -.- uşuru 11 
Bükreş (A.A) - D. N. B. Londra ( A.A ) _ Dün Londra (A.A.) - 18 Ha-

bildiriyor : zırandan bogiine kadar 
R h k · b Fransız sahiller)nden aı· ır 

umen fi ümetı cenu i 1002 Alman tayyaresi dG· 
Dobricede Romence bir be- toplarla cenubi sahillerimize 

Yüz obüs atılmış bunlardan şürülmUştür. 
yanname neşrederek Romen D ı 
halkının şimdilik evlerinden on ikisi topraklarımıza düı- Londra (A.A.)- ün n-
ayrılmamaları ve tarlaların- müştür. ~ ltere üzerinde tekrar Al-
dakı mahsullerini kaldırma· man tayyareleri uçoı y,ap· 
ltlrını tavsiye etmektedir. Pkadukale hboğaıından geç- mışlar ve Londra mıntakaıı 

--o me üzere ulunan nakliye tizerine bombalar :dnımQ.ftJr. 

TÜRKİYE, YUNAN YE 
SOVYETLER ARASINOA 

kolları ağır top ateşine tu- ı 
Şimali lngiltereye yapı aa 

tutmuşsa da nakliye kolları akında bir Alman avcı tay-
ile harp gemilerine hiç bir yaresi ve dört bombardımap 
zarar olmamışt!r. tayyaresi düşüriilmUttlir. 

\. IGzumunu bir 
• hatırlatmıştır. 
"llRRI SANLI 

8. M. Meclisi Reisi lstanbulda A k ---;-M· .: k 
lstanbul - B. M. Meclisi Reisi Abdulhalik Renda bu S eri UZB e 

Bilahare ayni kafileye --o---
tayyarelcr de hllcum etmiş
se de bir düıman tayyaresi 
dfişürü im üş tür. 

AMERiKA 
il Macar 
kerıeler.i 
başlıyor 

. (~·A)- D. N. B. 

gün şehrimize geldi. istasyonda meruimle karşılanmıştır. relerin başla-

'~····~·····~···~······~~' 
İZMIR ASKERLiK ŞUBESi 
BAŞKANLIÖINDAN: 

1 - 335 ve bunlarla muameleye tabi doiumlu tam eh· 
liyetli olanlar. 

~•c:ar mllzakere
- Orıeverde başh-
'"•n heyeti reisi 

2 - 336 doiumlu ve bunlarla muameleye tabi ta• eh
liyetli olanlarla şimdiye kadar askerlik yapmamış olan ve 
bu sene tıp okulunu bitirmiş kısa hizmethlerin 26 8.940 
ıüoü behemehal şubede bulunmaları ilin olunur. 

'"• ritm ittir. , ... ~~~~~~·~·~·~~· . . .,, 

••alar, ıar•atan yaTuklular; 

•:•inde ayrıhtın iıi var. 
"cl•kları en derin bir 

heyecan! 
timdi: Fatma, Ayte, 

Kezi ban! 
altında bir kadın aih-

' -~ yordu: 
neyleyim! b11htım ka· 

~ ~· ra, diyordu. 
1 

)ole benim yollayacak bir 

~ otlom, 
Y~nden... kırık kanadım 

\ kolum! 11••i• de ridecek yavrum 
tg .ı .. , 

•.tereydim bainma basa 

(15) (Tfırk Kerlrutu/aMtu:) ---
Selimlar daiıtarak bir sağına, soluna ... 
. . . . . . . . . . . . . . . 
Kafil~, dar ufuktan ıüzülUp aktı, iitti; 
Ve ardında tozlardan bir iz bıraktı ıitti. 

Türk kahramanhiının bir kere daha 
taklatbiı ve deıtan yarattığı aziz yurt! 
ÇaDakkale! 
Bir akıamdı .. ufukta uğuldıyordu rlbiir, 
Köpürüyordu mavi dalgalarında sular .. 
Gece karanlığı indirince daK-lardan, 
Alaylar ilerledi yalçln sahilde yandan. 
Çanakkale bu diyar!... Ôlllmfin ıeıdiği 

yurt, 
Toprakları çelikten, barut kokusu bulut. 
Halinde dolaııyor rlriinmez iöklerini, 
En korkunç tehlikeler tutmuıtur her 

yerini ... 

~ basa ... 
-t' ~ 'lltunu, Türk anası olmanın 

l•ıi yahut ıebit olurdu 

Birkaç adım ötede düşman siperleri var, 
Gece gündOz oluyor çok kanlı boiuş-

malar ... 
Dayanabilmek için dünya cehennemine, 
Çelikten yaratılmış oheak çok ~zdı gene. 
Llkin lını tabammlllil kanında taşıyan 

,. 
~ yarın .. ,, 
~ırıldar boiuyorken Hsini; 

"•una vurarak heybesini, ,.,ap dlftl UIUD )'Oluna; Türk, 

dıtı doğru 
değildir 

Moskova (A.A) - ııTas,, 

ajansı bildiriyor: 
Yabanci ajana ve 2u.ate· 

lerde Türkiye, Yunan ve 
Sovyetler arasında bir askeri 
müzakerelerin baıladığı hak· 
kında çıkan yazılar tamamen 
a11lsız ve uydurma olduğunu 
beyana .. Taa,, ajansı mezun
dur. --o,--
Iran -Sovyet 
·münasebeti 
Tahran, 22 (A.A) - Ste· 

fani ajanıı bildiriyor : 
Reımi gazete, Iranla Sov

yetler arasmdalhasmane bir 
hava yaratmaia çalışan ba
zı ecnebi gazeteler neıriya
tının beyhude ve lüzumsuz 
oldu§'u kaydedilmektedir. 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprahların-

dan haylr bekl•
meslnler 
-1-

Hava h•kimiyeti en kuv· 
vetli muvaff•kiyet unsuru 
olmuıtur. Havada da üstün 
olmak için elden geleni 
yapmak mecburiyetimizi 
unutmıyalım. Bu mecbu-
riyet biıi havacılıkla daha 
yakandan alakadar elmaia 
ve bava kurumuna aza ya
zılmağa r.orlamalıdır. 

Saat yirmiye doğru Fransa 
sahillerile Kale mıntakasında 
beyaz bir ziya ile aydınlan
dığa 2örülmüş ve akibinde 
müthiş bir gürültü işidil· 
miştir. 

lngiliz tayyareleri tarafın
dan burada Alman ağır top
larının olduiu teıbit edile
rek bombalandığı ve infilak
lar vukua ıcldiği tahmin 

1 
edilmektedir. 

--o-

Elli sene müd
detle iki ada 

kiraladı 
Nevyork (A.A)- Kantu• 

ada sile . diğer bir ada 50 H

ne mtiddetle lngiltere tara
tarafından Amerikaya kira
lanmıştır. Buralarda bava 
üsleri yapılacaktır. 

- Kııım boşuna böyle zayıflıyorsun. Erkekler daima 
tombul kadınlardan hoılanırlar. Şimdinkasap dükklnlarınan 
önünden ıeçiyordum, bütün kaaaplar: "Maıaallala, maıaal· 
lah ne de beıli,, diya arkamdan baka keldılar ... 



SAHiFE 2 

Ordumuz 
Generalı 

Hava Dört 
Kazanıyor 

ıfogiliz 

elçisi 
büyük i $EiiiR."'"H'iiE'RLEiii 1 f ıiif irji iurı 

So vy et Luıım11ıınaoımuunnommoıımııwoowııımıoıw llllDIUIRIJ i OLM Al 11 SIR 
1ticaret komi- Üzüm ve inciri lll 
~eri ile 2örüştü . piyasası !hagatta,~~r ·tJ 

--o--
An kar - 30 Austosta ilin edilece olan askeri terf Jiıtosi b• rllnlerde yilkıek taa- Moskova (A.A.) - Büyük 

lngiliz elçisi dün hariciye ti
caret komseri"İ ziyaret ede
rek 45 dakika görllşmüştür. 

ozam ve incir piyasaları- lfak Olabılır mı. 
nın açılma günleri henüz tes- 1 yazan: SIRIU 

dika arzoluoacaktır. 

Yeni terfi listesile ordumuz ilk defa 
ral de orgenerallığa terfi etmektedır. 

olarak d~rt hf.':ra generali kazanmakta, b:r ıene-
bit edilmedikten ba,ka fi- '-uıııın•nıınnııııını -60-
yatlar bakkmda biç birıey Bil Öj)ren Y• O 
söylenememektedir. Her iki ' .ı • 

y an 
Toprak b .. 
lüğünü v 

t• a 

n 
•• un-

• s-

Müdafaaga rar er i 
İtimada l yık ayn k-

tan öğrenildiğine göre, Yu
nanistan bitaraflığını id me 
etmek istiyor. F kat toprak 
bütilnlüğünü ve istikfBlini 
müdafaaya zmetnıiş bulun
maktadır. 

Roma (A.A) - D. N. B. 
Ajansı bildiriyor : 

Yunan idareıindeki Ar
naYut ekalliyetinin vaziyeti 
ile iştiıal eden Giornalc 
d 'ltalia gazetesi diyor i : 

Arnavud uk ve bu sebep· 
le Italya vaziyetin kat't su
rette halini istemek hakkı

na maliktir. Yalnız Camura 
arazisi hakkında değil aynı 

ıamanda Arnavudların ek
ıeriyetle bulundukları bütün 
topraklar yani Yanyaoın bü
yük bir kısmı hakkında da 
muhakkak bir ıureti tesviye 
bulmak meselesi mevzuuba
laistır. - --+··------
lskenderiyede 
alarm işareti 

Kalaire (A.A) - Dün ls
kenderiyede alirm işareti 
Yerilmiş ve 35 dakika de
vam etmittir. Alçakt&n ıe
len tayyare iÜrilltüleri bau 
infillklardan aonra · tayyare 
aeıleri keıilmiş ve sükünet 
yeaiden tesis etmiştir. 
""""-"""""-~"' '""""""'' """""""" 

Fuar açık hava 
tigatrosunda 

Bu Akşam 
Kompozitör Muhlis Saba

haddin riyasetinde 3f) kişilik 

operet heyeti. 
Mulaa1ebeci Mutedıl Ef. operet 

Nadani kadın orkestrası 

Havada uçan kadm 
Hokkabaz 

Fiyatlar hususi 75 birinci 50 
ikinci 30 kuruştur. 
Açık hava tiyatrosu sergi 

sarayı arkasındadır. 

Altın Damlası 

lütüo Türki ·ede ço se· 
Yilerek kullanılmakta olao 
llu enfes kolaoyayı y lnız 

J. Ferid Eczacıbaıı y par. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isim dikk t : 

Depo: Şifa Eczanesi 

ANL R 
Uzun Menzilli 
opla~la Ateş 

çtı aı· 
Londra (AA) - O" o mu 

harebenio ilanmdanber· Hk 
defa Fransız sahılleri !d~ .ı 
uz:un menzilli toplar~a ME Jf 
deoızınden g çmt;ktc oum 

gem k flelcrioe ateş açılmışt r. 
Franşız. sahıllcrindcn gelen 

top sleri işıdilmiş Ye bu 
top ateşleri yarım dakikrı 

fasıla ile bir s at devam et
miş ve rittikçe ateı tid
detlenmiştir. 

32 kilometre uzakta olan 
Fr nsıı rıahillerinden ııe!en 
top mermileri gemi kafilele
rlne hiçbir zarar yapmamış, 
yalnız sahilde sarsıntılar bia 
edilmiştir. 

Gemilerimizin etrafı duman 
tabakası yapılarak yolJaru:a 
cesurane devam etmişlerdir. 
Almanların bu yeni tedbir
leri de bu suretle akim kal
mıştır. 

Kafile logiliıı; sahiline dUn
dükten ıonra arkadan şid
detli infillk ve dumanlar 
görülmüıtür. Dumanlar orta
dan kaltıktan sonra havada 

----o---
Türk - Yunan Baltık Memle
, ostl ğu h k- j ketleri eki 

kı da Amerikankon-
1940 Fuarımız hakkınca 

Yunan tanın eski millt 
iktisat nuırı ve Türlc:-Yun&n 
tıcaret ofiıi reiıi B. Pesma:ı 
oğlu t rafından Belediye Re-
İJiıniz Doktor Beb~et Uza 
bir telırafla ihtiıularını 

9ildirmiştir. Nazır telırafıo
da ezcilmle demiıtir ki: 

Kahraman Türk milletinin 
Medeniyet ve ıulh işlerini 
müdafaa etmek için sarfet
tiji 2ayretleri ıevinç ve gu
rurla mOşabade eden Tür~-

Yunan ticaret ofisi lzmir 
Enternasyonal Fuarının açı
h~ı münasebetiyle en sami
mi temenni ve tebriklerinin 
kabulunu rica eder. 

Belediye reiıimiıde şu 

cevabı vermiştir : 

Dost Elen devletinin bu 
sene de Fuarımıza İftirik 

soloslukları 
--o--

MoskoYa (A.A) - O. N. B. 
S Ey fılde Birleşik Amerika
nın Baltık memleketlerindeki 
konıuluılukluı tasfiye edile
cektir. 

---·---
MISIR 

-o--

TecayÜze Uğ
l rarsa Harp ilin 

Edecek 
-o-

Kahire ( A.A ) Mısır 
meclisi tarafıoden düa ak
şam aldedilen gizli celsede 
baıvekil Hasatl Sabri paşa, 
ltalyan kıtaatı Mısıra teca

etmiş olmasına iki millet vüz ettiği takdirde Mısırın 
arasındaki samimt rabıtanın f Italyaya harp ilAn edeceiini 

canlı bir tezahtırll olarak 

1
. bildir.miıtir._0_ telakki etmekteyiz. ----

... 1-

piyasanın Eylftlün ilk hafta- -DUnktı nllıba••• 
sı sonlarında açılması muh- çalııma bil, oku111• biJ. 
temel görülmektedir. tomatik bil, ki111J• f• 

--o--- met .. il, kendini bil, 

Müteselcil 
Kefalet 

bil, nHaket Ye ter~ 
it bil, inHnlar• celp bilı 
et•eyi bil, yaıa•• __ ,,-... 

deoiyet itil, ktUI•• ,,-~ 
Gümrük anbar memurla- ye lıer akli ve ki \tilt 

rından müteselıil kefalet ai- JI Lfl 
datı keıilmemeeine karar Ye· 
rilmiıtir. 

Şimdiye kadar kHilen 
aidat sahiplerine iade ohı

aacaktır. 

--··--
ZABIT ADA 

Turanda bir 
çocuk bo2uldu 

Turan Menmen caddesinde 
Ahmet oğlu 6 yaşında Ab
dullıhm deniz kenarında 
oynarken her nasılsa denize 
düşerek boiulmak suretiyle 
6lmüştür. 

Hadise müddeiumumilij-e 
haber verilmekle beraber 
yapılan tahkikatta çocuğun 
ufak bulunması ebeveyninin 
ihmali yüıünden bu hldise
ain vukua ıeldiii •nlaşılmıı 
ve çoc11j-un anaıı Huriye 
hakkıda kanuni muamele 
yapımıştır. 

11mıa u ... 

Ondan sonra 
Yeriyorlar: 

"Ôiren; ne IA••; 
yatta neye ibtiyaÇ ~ 
seni kurtaracak, reft 
mes'udiyet için D~ ,
öiren, biç bir dakık 
ieçirme, her halde 
&iren, l:aepıi 1111111~ 
manı Ye mekin• , .... ..., 
öiren, Atıl ve miskid~t' 
her halde öireDlll1 ıı'_ 

1 1 Y . b•• vam ı o .. ,, ıne 

yiden: Dinle buyur01 

Evet, dinle. Y•~~ 
nuolarının, marif•tıll" 
sırlarını ortaya d ,ı 
yayan büyük adaıo~ 
rübeli jnsanlar o• 
ler, ne söylüyorl•' 
onların iittikleri fi 

ettikleri yollardaD 
onluın eamiml fi ._,_._ ..... 
söılerini ve ı;a 
yaıdıkları kitapl~rt~ 

1 "Ka yt Başladı" 1 Dün Altı 
12 Alman tayyaresine ayci- M«l«bul• Katlrı"lt. - Biç"lt.i man tayyaresi 
larımız hücum etmif ve çetin Dilııif Y•rdu 1 

Tehdid etmiş 
Çorakkapıda Altın parkta 

lbrahiaı oilu kömürcü Meh
met Said, bili sebep Nıhad 
c:ıj-lu Mustafaya çakı tetbir 
ve sarkıntılıkta lıtuluntlugu 

tı ldarı eserleri d•'
1 

cele. Hayatın ıaad•_. 
tiyarlık aaahtarlart 

du •• şu·· ru·· ıdu·· bir hava muharebesinden AtlrH: Çivici hamam çinrıntla Sa 
1 

sonra bu tayyarelerden ikiıi karya ekulu arkuıatla Turna tık· ı 
denize yuvarlanmıştır. mazında: iekak Hl No. 18 Lendra ( AA ) - (H;av.a 
...-.------------- - 1 ye emniyet nezaretlerinin 
lzmlr defterllarlllınllan: tebliii) Dan ründüı Ya re-

Satıt Mulaam•H a. l ee InıiJtere üıerioe dOşman 
No. lira K. tayyareleri hücum yapmıtlar 

'4 3:rac!K.Tat Mmrh ead."9a11a:.l7parHlN.117" •·•·ana 151 ff h d l b d f 
• • • • _J ı ve ava mey an arı e e 55 OOulyalı •Üstecalııınde 1 ve 2 ıneı Şeref ••katın•• 

174 atla 21, 3, 15, 36 panelinde aukayyet 1'16t aiaaetle tutulmuş.tur, bava .meydan-
462 hazine laiaaHİ, ulııu lııahfHi •5t ff larında ınsanea zayıat var· 

56 Gizlep• Ülker ... ası atla 1 panel N. 201 m.a. 'N. ana 41 Ot sa da fehirlerde de bazı bi-
57 ,, ,, ,, ,, ., 5 ,, PC. 20,7' ,, ,, 1 N. ana 48 ?5 nalarda hasara uiramışhr. 
58 ,, Nuretin P .... US a1la ı:ı N. -'J,51 111·•·' N. ana 1 U avcılarımı.ı daha altı Alman 
5' ,, Nevzatlltey 141 atla 1 N. 121 m.M. 21N. ana 101 Ot b b d t . d. " om ar ıman ayyaruı u-
"~ ,, ~ahia 11 93C) ,, ~ N. 187,Ha.m.1811,, ana 37 ff j 
61 ,, Şafak ,, 934 

11 
8 N. 12,51 M.m. 2 N. ana 1' H j şürmüşlerdir. 

62 ,, Şahia ,, tın ,, '2 N. lSt M ••• 16 N. ana lff to 

1

_ ........ _________ _ 
,3 ,, Şelaitfethi it 143 ,, 11 N. lH •· 111•• N. ana '~ • 0 nr Fahrı· Jcık 
64 ıf Trara. eul. 11: ,, J3 N. 13' •.•. 791N. ana 451 ff 

1 
U • y 

61 ,, Halit ıiya ,, 142 ,, t N. 17'4 m.a. 1 N. arsa 321 ff aı;mir Memleket Hastanesi 
/ tSt ff Rontken Mütehassısı 

" ,, Turı•treiı " 841 n 7 N. lH •·•·2 lN. ana Rontlun ve Elektrik tedavisi 
'7 ,, Nevzadbey " 841 ıı 4 N. Ut •.m. 19 N. arsa Ut ot yoıpıhr. İkinci Beyler Sokak 
68 ,, ,, ,, 8'1 " 9 N. Ti •.m. lt N. araa 41 to lt No. TELEFON 2542 
69 İkin,,i karantiaa Mısırlı catlciui H,50 •· 111. 1752 ada 1 

parsel sayıh l•I numaralı hana Jff ff 
7e Gödep• Şelaitfethi1tey Hka1r 143 ada 7 panel N. 131 

m.m. 13 numaralı arsa t7 51 

şiklyet edilmit ve ıutlu ya
kalanmıştır. 

.. ,1 .... ~·· ... , ........ .. 

ı Nüfus aayımı ıonunda ı 1 
ı toplanacak maltımat hiç : 
ı bi' kimseye hiçbir miikel- ı 
ı lefiyet tahmiline ıebep ol· ı 
ı mıyacaktır. Hatti nüfuı ı 
ı sayımının nüfu kayıtlariyle ı 
f nüfus cüzdanlariye bile ı 
ı ali kası yok tur. Y eılne ı 
1 gaye ferdler ve hüviyetler ı 
ı mevzuu behis olmakıııız ı 
ı sadece rakam nalinde nn- ı 
ı fusun sayısını ve vuıfla- ı 
ı rını teabit etmektir. ı 

ı BAŞVEKALET ı 
ı istatistik Umum Müdürlüğü: .......................... , 

ç:rinia. • 

Bu emirlerde• 
ıl~brile de aı• 

t• 
sırlarını ketf •• ." 
mek için biıi t•t'' 

yarlar: ti~ 
"Veyahud bual•" 'IG 

bal ve iıtikbalioİtl lt',if 
~ahş ve bunf ard•ll ff 
mamai• dikkat tJI" 
et ki belik oJ,.ı)'• 

Cüıel deiil .. i f• 
Bir din ve o diff 

blyle emreden• 
o diaia ıaliki eld ıt' 
baıka bir bala••'. 1 
iddia edebilir aıi•1' 

(De'~ 

f1 Göztepe Şafak ıokak 93S ada 14 parnl no. 121,25 m. 
16 .. 

(16) (Türk Korkutufomas) 
m. arsa 

7l Goztebe Şebitfethibey ıokak 141 aaa 1 parael N. 41,h 
m. m. 27-25 N. lu arsa 16 iO 

73 Geztepe Abdülezel va Nurettin paşa sekak ISJ ada 4 
parsel sayılı 169 Metre mu?abbaı !4 numarala arsa 121 eg 
Yukarıda yazılı emv.lio m :ilkiyetlori pefİD para ile ve açık 

arttırma usulile 17-S-94t tar:l•oinden itibaren 1T rtn müddetle 
müzayedeye konulmuştur. 
ihaleleri 2-9-941 tarihine möıadıf Pazartul rin6 ıaat 1i tedir. 
Taliplerin muhammen bed•lleri {' iıu••a yGıtia 7,5 depe:ıı:ito ak· 
çesi yatırarak muk~r rilacl• Milıı .Mli.k MltllrlOtCiıuie mfite-
şekkil sabt komiıyonua miracaııtir.u il'll olunur. (3293) 

........ ••••• ••••••••••~•o 4>+•• ................ .. 
ı lZMIR - BUCA ı 

J K1NchE_:~ek K Ü tür Lises • KıLe;ı~kı.k f 
: ORTA OKUL - LiSE SINIFLARI VARDIR ı 
ı 1-0rtnokul Jeyli ücreti ~00 ı chui ücreti 60 lise leyli : 
ı ücreti210 oehui ücreti 75 li iıt. Üç takıitte alınır. : 

2-Bntn l mclere 'l7 ağus ost ra aş •nacaktır. ı 
ı 3- Et• i talebe 9 eylCıle k :tdn kayıtl rıuı yaptırmazlarsat 
ı yerlerin yenileri alınac khr. ı 
ı 4-Yeni yd olunacak tal benin kayıd işlerine başlan- ı 
ı mıştır. Her güo Liseye müraea.at olunabilir. Telefon: 2080: 
ı d n 74 a ranılacak. O. 12-3 ı .................................................. ~ 

Yer gök sarsıldı fakat, kudretini eıı 

büyük 
Bir sabır a iÖsterdi cihan ordularına, 
Bu şeref yetecektir bugüne ve yarına ... 
Türk, her iklim.itn ıcJen askere göğüs 

ierdi, 
Yurdu kurtarmak için eziz ~anını verdi, 
Bu çetin savaşı da zurla kazanmak 

KuYvetioe 

Sonsuz bir 

ıllvenen 

diretmeyi 

demek, 
Türke inanmak 

demek! 
vatan bekledi 

bizdeu, 
Düş•nn 1aldırıyorken karadan •e de

nizden. 
Boiuştuk ölesiye, döiüttük aslan gibi, 
Tattık nehirler iibi, tutuıtuk volkan 

ıibi... 
Ru çok zorlu savaşın kanlı sonunda 

Olacaktır mutl~ka kaderci• 

Gidip te ielmemek yar, •.., .,,, 
. G6z0m\izl açmadık aeD•" 
Cihan bilir ezelden Ttırk 

Uzun ılze ne hacet ! b••" 
Şu dakikada bizler, 

el 
Haytli ııireyim sizi, y•lll::ı.ıo. 
Çoc•j'uyla yarııan ie11ı. 191P1 

Yolunuz açıktır. biliP ',~·
Tanrı en ba•ta ıeleP 1 

' y -k'' lı~Iİ# Daj'ıldı kalabalık.: h~'. _,,, ... 
Kimiıi anasına, kı•111 

•*• 

Milli Piyangonun AA~:to• Bıletlerinizi (SA DeT\ 
lklt••lnden alanız) Çorak kas a Pohs cncrkeı:i kArıııı No. 864 f-taaaa T abıia Ôadeı T elefoal49~ 

bir rlin 
Düşman, gemilerini, erini çekti bütün ... 
Ben ıöisümde on yara... muzaffer dön

düm ııeri, 
fakat vatan matltptu: Tlrklll llirçek 

illeri 

ErtHi rthı röreydiD 

..... 
HerkH ıe,tyerdu, I 


