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'VJuha·dri SIRRt SANU I 
r.ı 
~ idare: iz mir 1 inci B. sokağında Jll 
= (H Se!li) , Hı, ı odoı basılmıştır 1 

1 Geçmiyen yaza geri tıerilmez 1 
lmm•mıınmııı•lllllllm•••••••' 

ın_.Adiıye, Mı lıye ve Sıhhıye 
Vekill rı istan u da 1 

.. şvekilimiz 
re arasın

top düellosu 
la u---::n• büyük cihan 

harbinde görülen ina
•ı badise ve sürprizler 

1111da YlU Venı'in belki 

' lerini de geçecek kor
~ti~ Ye dev gibi topların 
'tere ile Fransa arasında 

1111erııt bir ateı düello
~~: hı,tı mış o1maaı cidden 
'· •t nazarıaı celbetmesi · 

ltar·ı· ~ • ız uzun menzilli milt-
toptarıo hemen bir gün 

I Franaız ııahillerine 
'ltiıilen kocaman Alman 

' 10• ateıli bir cevap 
~~ie baılayıveriıi lngil
ın b&yle büyük kara 

1 
tının ateşine de çoktan 
hııırlanmış olduğunu 't etmektedir. 

~~ llı6thiş harp ailibının, 
il bir an evyeJ nil-iayet 
tına ne derece yar· 

~ tdeceiini zaman ıls
~lctir. Fakat ıimdiden 

. tbilecek iki ıey var· . 
1 

...... Mnıavi bir ku•••tte 
!'il il bu topların tesirini 

ttlendirmek için aıker 
... yarıyacak lıarp sre-
1 • 
Ilı Ye nakliye vasıta-

•tı ftstOnlüğU ye bollaiu 
ı ıelecektir. 
~ Belki havalardaki çe· 
. •aıatların faaliyet ve ha
ttti bu dev topların 
t~celer kadar bir iş aör

•ııe mani olacaktır. 

SIRRI SANLI 

h~yet • lsveç 
'itilRi AILAŞMASI 
~ - . 
~lchelm (A.A.) - lsveç 
~•t ticaret aolıtmaıı 

' •afbadadır. Bu anlat· 
bir kaç ylb milyon 

llt '-le lderiag meaelui de ... 

A.Jliye Vekili 

FETHi OKYAR 

Istanbul (Hususi) - Adli
ye Vekili Fethi Okyar, Ma
liye Vekili Fuad Ağralı, 

Sıhhiye •ekili Hulusi AJataş 
şehrimize geldiler. ı 

Mcliy• Vekili 
FUAD ACRALI 

TÜRK - INGILIZ 
iŞ BIRLIGI 

TiCARİ 

---11111111111111---

Ioııiliz. imparatorluğu ti
caret birJiğioin cenubi şar
ki Avrvpaıı ve Balkanlar 
merkezi reisi tanınmış Ioıi • 
Jiı Lordlarından Lord Glen
coaner, refakahnde Lady 

Glenconner ve maiyeti bu- ' 
lunduiu halde dün gece İı
tanbuldao ıehrimiıe ielmiş
tir. 

Dost ve Müttefik Britan
ya htik6meti tarafnı.dau Ba!
kanlarda ve cenubi şarki 

Avrupada faaliyete geçen 
lngiliz imparatorluiu ticaret 
birliii, Türk-lngiJiı tieareti • 
ni i&ranti eden bt\yük bir 
m6e11e11 olarak TOrkiyedo 
teıkilU lnrmuı bulunnmak
tadar. 

"United Kingdom Com
mercial Corporation,, adı al
tında çalışan bu muaızam 

birlik, canlı tczahOrünil, hü
kumetimizin büynk bir ebem 
miyet \!erdiği hmir Enter
na1yo11al Fuarında iÖster
miş bulunmaktad,r. 
~~ ............... '-"'-'"""""-~""'"' ... 

MISIR 
Hücuma 
Uirarsa 

Lontlra (A.A.) - ltalya 
ıayed Mısıra bir bü&um yap
mak teşebbüsünde bulunur
sa laiiltcrenin bütün ku•· 
vatleri ~• bilhassa bombar
dıman tayyareleri derhal 
Trabluıiarp hududunda dllt· 
mana ıaldıracaklardır. 

(19) (T6rk K•rk•t•lamı .. ) - ---
İçin Kezbancık dııarı çıka•aı - Kimsiniz? Ne istiyorsunuı? 

~·· 
~, l'Grk iÜHlinin adını saidan, ıol· 

'd•Q dll1111an milfreseıiıain ku-
" lar, babasına haber gönderip kızı 

)'Qt, 

'~·· •ı, ~yle bir ıeyin imkinsıı oldut• 
Ilı veriyorlar. Kumandau, araya 

~"'••talar koymaia yelteniyor, fa· 
~ f,yda elde edemiyor. 

,'~.•thlıkla halledilemiyeceğini anla
il •r &'ece, siliblı d6rt neferinin 

i ,~'Q CYine ı 5ndcrip zorla getirme
~:ddetıe emrediyor. Dışarıda fır-
~,)~ 

" il tenha ıekaklarında klpelderin 
~i l lllunıalara duyulmakta. 

ç b' 
~- •r teyden haberi olmıyao bu 
~ t kapılarının rece geç vakit lıuz
'tı_ kluadıitnı duyunca telit• dü· 
._:

1 
•e sonra fırtınanın gtirültlbiln· 

~~i trini çıkarmıyorlar ... 
~ kapının dipçikle kırılmak. iı· 
t •nlayınca pencereyi açıp : 

Diye •oracak oluyorlar. Aaşaiıdaki 
dl7man neferlerinin hepsi : 

- Haydi çabuk açın! Kezbanı k11· 
mandan istiyor.Hemen alıp ıötürecetizl 

Cevabını veriyorlar ... 

. Bu feliket bütOn aileyi şaıkına , •• 
•iriyor, Kezban bir aralık du•ardaki a• 
tefeğini alıp berifJnin Uıerine atılmayı 
Ye kendini müdafaa etmeyi düşiinmüyor 
değil. 

Fakat birden, kafasında şimşek gibi 
çakan bir aüşünce ile bu fikrinden ••z
ıeçiyor, annsına, babasına : 

- Bırakın beni, gideceğim! 
Diye aşaiıya iniyor. Ve dilşman ne

ferleriyle biılikte gidiyor. 

Bu ıırad köyliilerden biri heyecanla 
H lifin sözünü kesti : 

- işte bu olmııdıl 
Kör Sazcı manalı bir ıekilde iülilm· 

aedi Ye : 
- Hele dur, acele etme 1 

-----.. -----
ARABUK TEN AN ARA-

~ YA DÖNDULER 
Ankara (A.A.) - Başvekilimiz Dr. Refik Saydım refa

katınd Hariciye vekili Şükrü Saraçoğlu ve lktisad Tekili 
li Hüsnü Çakır olduğu halde bugün sababltyin Karabük
deki ya ptıkları tetkikat 5eyahatlarından dönmüşlerdır. 

1 icare Vekili
miz lV. 1 opçoğlu 

Sıhhiye Vekili 

HULO~I ALA TAŞ 

Italya, Yuoa
nistana ültima
tom ve mediği
ni ilan ediyor 

-o--

Roma (A.A) - Stcfani 
aj•nsı, ltalyanın Yunanista
na logiliz ıarantisinden vaz 
geçmeıi için Yunıaiıtan• bir 
ültimatom ver.lifine dair 
Londranın yaydığı haberle
rin hayali elduğu ve esasen 
lnıilizlcrin verdikleri garan · 
tilerin kıymet ve manaıı ol· 
madığını bildirmiıtir. 

--o--

ISTıANBULA 
Ticaret Vekilimiz Nazmi 

Topçuoğlu bugün sabahleyin 
tctkıklerine tekrar d evam 
etmiş ve Ticaret odasında 

bazı tücculıırımızla görüştilk· 
ten sonra satış kooperatifine 
gitmif, oradada tetkikat 
y.ıpa rak İbracatçılar bir
liiine geçmiş ve borsacileria 
içtimaına riyaset etmiı ve 
bilibarada Inıiliz Lordu 
Glen Conner ile görütmiıtür.~ 
Sayın Vekilimiz saat 1 

de "Tırhan,, vapuriyle lstan
bula hareket etmiı Ye kor
donda başta valimiz B. Fuad 
Tuksal, belediye reisi Dr. 
Behçet Uz, müstahkem me•· 
ki kumandanı, emniyet mü
diirO, erkioı hliktımet, ban· 
ka müdürleri, tüccarlarımız 
ve güzide bir halk kitlesi 
tarafından lıararetle teşyi 

edilmiılerdir. 

GiTTiLER 
• 

Ticaret Vekilimiz 

NAZMİ TOPCOGL1f 

lnt:iliz 
işçisi zaman !~rfi ~den muaUimlerimizia 

lslmlerl •adyo ile necredilecek 
rekorunu kırdı " 'S' 

______ .. _____ _ 
Lendra (A.A.) - Inııilte· 

.re mühimmat nazırı beya
natında memiıtir ki : 

Bu ıece saat 22,30 da Ankara radyoıu terfi etmit ela• 
orta •e Jiae muallimlerinin iıimlerini neıredecektir. 

INGILTERE lngiliı iıçileri ı~ıterdik
leri ve faıla ıayret 11yeıin
de zaman rekorunu kırdık· 
larını ve bu gün ıillnma aa· 
nayiinde elde ettiiimiz ne
ticenin nç ay evvel kimse· 
nin inaamıyaeak kadar mll
him olduiunu söylemittir. 

--o--

Yunanistan& 
verdiği garan-. 
tiye her zaman 

sadıktır 
Jngiltereye ve• Londra (A.A) - Royter 

bildiriyor: 
rilecek elli lnglliır; garanti~i hakkında 

ltalyanın Yunanııtana nota 

torpido vardiği hakkında çıkan , •• 
N k (A A ) 

8 
yıalar teyid etmemiş olmakla 

e.v!or .. · · . ::: ura beraber logiltere hük6meti 
mabfılınde soylendıgıae rö- Yunanistan• vermiş olduğu 
re lngiltereye verilecek olan ıarantiy• her zaman sadık 
50 torpito muhribine pek kalmaktadır . 
yakında lngiliz bayraiı çe
kilecektir. 

Havalarına hakim ol
mı1anlar tepralllaruı

dan hayır laekle-
111eslnler 

-2-
Havacıhk sahasıada da

ha pek çok ıeyler başar· 
mak :Eorundayız. Bu baıa
nlar paraya dayanıyor; 

ve bu paranın bir kısmını 
Hava Kurumuna iıa ya· 
zılara\c Milletçe temin et
mek llzım reliyor. Bu ••· 
:ıife•izi ihmal etmiyelim. 

Rumen 
Kabinesinde 
Bnkreı (A.A.) - Stefaoi 

ajansı bileiriyor : önümüx
deki hafta içinde Remen 
kabinesinde bazı tebeddtili
bn yapılaceiı ı6ylenmekte
dir. 

25 Kişilik 
komite 

bir 

Tokyo (A.A.) Royter : Ja
pon baıvekili parlamentoda 
25 kiıiJik bir komite teı1'il 

etmiıtir. 

Macar - Romen 
meselesi 

Budapeıte (A.A.) - D. 
N. 8. bildiriyur : Hariciye 
nezareti namına ıiSz siyle· 
meje selibiyettar bir ı.at 
yabancı matbuat mtlmeuil· 
lerini kabul ederek Romen
Macar meselesinde rersrinli· 
iin de•am etmekte olduiu
nu ve bu vaziyet karııııada 
akalliyet mibadele meıele
ıinden ev••l TranıilYaDYa 
hudud meselesinin taaıiai 
llzım geldiğini ılylemittir. 

--------... 
Uzüm Piyasası 

-o-

Üzüm aalaıulOnln ihraç 
fiati tesbit edilmemitti. Ba· 
na sebep rekoltenin az o· 

luıu olarak r6ıteriliyordu. 
Birlik, aıağıdaki gCSsterÜen 

fiatlerin d6nunda olmamak 
ıartile alivre satıı teklifi ya· 
pılmasını muvafık g6rmllt· 
tiir : 

7 numara 18,S kuruı, 1 
numara 19 kuruı, 9 numara 
2Q kuruı, 10 numara 23 ku· 
ruı, 11 numara İH 26 ku· 
ruttur. Bu fiatler uıar1d!r. 
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Çı i er ya 

da t aarr za 
g·eç ce ler o 

--o--
ş 

Londra (A.A) - Çonğ • 
Kiniden bildiriliyor: 

Çin kumandanının bir be
yanntanda demiştir ki "Ya
kında Çin kuvvetlerinio ta· 
arruıa geçeceğini ve bir se
ne sonra da muzaffer ola
caklarını ıöylemiştir. ,, 

--o--
iman tebliği 
Berlio (A.A.) - Umumi 1 

karargahın tebliği Alman 
tayyareleri dört ticaret ge
misine hücum etmişlerdir. 
Ayni zamanda tayyareleri· 
111iı düşman topraklarındaki 
hava üslerine vesair askeri 
hedeflere bombala r atmış
lar ve lngiJiz limaolarıne 
yeniden bomba c.Hikmüşler· 
dir. lngiliı t2yyarelerinin 
tcıprakları ız üzerinde y p
tıkl rı hücumlar esnasında 
attıkları bombalardan hiç 
ıarar olmamıştır. 

Düımcnın 11 tayyaresi 2 
balonu dütüıülmn, ve iki 
tayyaremiz üılerine dönme 
miştir. 

Açık Muhabere 
---o--

Eşre7paşade B. Mehmed 
Uiural: 

Gazetemiz ve "Tilrk kor
kutulmaz!,, romanımız hak· 
kında yazdığınız teveccüh
kir mketubuuuzu aldık. Ala
kanıza teşekkür ederiz. 

Gazetemizde neşretmek 
iıtediğiniz yazılar üzerind e 
konuımak ve sizinle tanış
ın k üzere matbaamıu teşri
finizi dileriz, 

Alt Da Si 

Bütün Türkiyede çok se
vilerek kullanılmakta olan 
hu enfes kolanyayı yalnız 
S. Ferid Ec%acıha,ı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve isime dikkat : 

Depo : Şifa Eczaneai 

Zenith santları 
ve en hassasidir. 

lzmir satış yeri: 

Yol bedesteni 

en dakik 

No. 67 

. 
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= 
ın -
lhagatta, herkes ıuu, 
'ak_Ola~ 

tayya esi f akıyetli j Haçik Şöhret Salih 
Nevyo-rk,-( ~-.A-) - Los UÇUŞ)&rl yakalandı o)dU 

Ancelesde yapılan büyük bir 
bombardıman tayyaresinin 
uçuşunun tecrübesini yakında 
yapılacağı ve tayyare dur· 
madan Nevyorktan Avruya
ya a-idip gelebileceği ve bu
nun dünyadaki tayyarelerin 
en bOyü&'il olacaiı bildiril· 
mektedir. 

Bu tayyareda iki~or bin 
beygirlik 4 metörle müceh
hez ve kanatlarının renitliği 
69 metre olup uzunluğu da 
37 metre T e müretteoatı 12 
kiıidir. 

--o--
Kahire ( A.A) - Inıiliz 

b.ava kuvvetleri dün de şarki 
Afrikada muvaffakıyetli uçuı· I 
lar yaparak ltalyan Somali
siddeki askeri nakliye vaıı- f 
talarına, kıtla ve telıiz iıtaa· J 
yonunu ve bir bahriye kıt· 
laıını bombalamı,lar •• gene l 
Somalı ve Trabluıırap ün
rindo keşf uçuşları yapmıı

lardır. 

Italyanlarıo ilt tayyardsi i 
tahrip edilmiıtir. \ , ---o--

--o---
Beyoilunda tütün ve pi-

yanio bayiliği $yapan Kara· 
bet oilu Haçik isminde bir 
ıenç &lllviz kaçakçılığı yap 
tığı haber alınmıştır. Henüz 
18 yaşında hulunao Haçikin 
bu arada Merkez bankasının 
155 kuruşa bozdugu Ameri
kan dolarmı 195 kuruş top· 
ladığı lj'renilmittir. 

Derhal cUrmümcıhud ya· 
pılarak adJiyeyo verilmiş ve 
te~kif edilmiştir. _ ........... _ ...... __ 

On ıünden8eri Memleket 
hastanesinde yatmakta olan 
Sökeli 'öluet adındaki kıza 
dün muvaffakıyetle ameliyat 
yapılmış ve &meliyattan son ra 
Şöhret ku:hj'• veda ed~rek 
erkek olmuı ye kendiıine 

Salih iımi YerHmittir. 
Şöhret erkek elduktan 

sonra demittir ki: 

~ Yazan: SIRRI SAN 
uı1l!Ilnıımııııııınınıııo -61- ıııumuıııınuıııtl 

Peggamberlmiz ömrl~ -.. 
de bir defa bile hldd• e 
p!~~!!~~!~J•!'! 9~ " 

hayatından bahseden '~od• •ııı 
ıene husuıt hizmetleri ,. 'ti 
bulunan Malik oj"lu io te 
diyer ki: • lttd 

1 

Italya ların 1 Hayva 
2 deniza t s bir ihraca 

DOKTOR 

"Artık ıöriiyorsunuı erke
iim, ismim do SAiihtir. Bon· 
dan çok memnunum, hem 
en ziyade kız iken asku
liğ'e çok heYe•im vardı. Şimdi 
bu mukaddea vazifeyi iGi
süıaü ıere ger• yapac:aj'ıa ,, 

'
10a ıene Resulü iktt~~ '-•t 

bi:ımd ettim, tabii in••'~~ ~ı\ 
hali olarak ı,ir çok ek•', ~fi11 
işler de yaphm. fakat 

0~ tiııj 
Küçü 
Çoc la a 

uhtelif Aıııar 
K çük çocuklcl rı tif ' d if-

teri ve tata oz cıub"elıt e· 
şı ları : G erek Alman YC ıa · 

rekse Fransız mü'ltahzaratıc 
d an el arak kullauı lan bu 
aşılarıu küçük çocuklara 
tatbikini tavsiye ederiz. Tııt
bikinde sıhhi b'r m11.h:1ur 
yoktur. Pek nadir olarak ba· 
zı çocuklarda faıla reakıi· 

yon yapaua da umumiyotfo 
umumi aksülimelin derecei 
elae ıaiyctli değildir. 

Derecei hararet 3i o ka -
dar çıktyor. Bu da bira:ı 
lAııaıdır. Fakat yirmi dlrt 
aaat ı rfmda zail oluyor. 

torpido ve bir 
o 1 • 

1 e g Si 

a edil i • m 
Kahire (A..A.) - Diln in· 

ıiliz deniı •e hava kuY••t· 
lerj tarafından iki ltalyan 
denizalbıı, bir lerpide •• 
bir iate ıemisi imha edil
miştir. 

--·--

1 
i 
f 

1 

1 
1 

lngilizlerin 1 

Uzun Menzılli 1 

Topları mani 
yaya Cevap 

Verdi ' 
Berlin ( A A ) - lniiliı 

uzun aı•nziHi topları dün 
Franıız 1&billerini döYmllf· 
tür. Bu bembardımandan 
hiç 9ir haacr yoktur. 

• Fah i Işık 
ızmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rentken ve Elektrik tedavisi 

Yunanistana motörlü vası
talarla ıon ırllnlorde hor cio11 
hayTan ihracata artmıştır. 

Haftada Hd, üç mot6rle 
HYkiyat yapılmaktadır. Fi
atler müıaıttir. 

--·---
Zeytinyağı 
Rekoltesi 

Yapılan t ... tkiklerde 940 
'41 mabıul yılı Eıe zeytin
Y•iı rekelte1i 25 bin ten 
olaca~tır. . . .., . 

ş ıgn =sı 

asıl yap.Jır ? 
Dikiı iğnesi yapılan ma

kineler çok h111astırlar. Bu 
makineler çelik çubuklan 
incetirler, ince çubukl.:ır iki 
iğne boyund• kesilir. Gene 
hasaas bir makinede her iki 
ucu sivriltilir ve ortası yas· 
sılatılır. Y assıJtılan kısımda 
iki delik açılır ve bunlar 
ib iye ayrılarak iki iğne 
olur. 

--·--
Mal ııtiuarıar 

Ceno-.adan bir firma ti· 
caret edasına mftrac:at ede
re<' :eyticy•i'•, kitre, keçi 
kıh, koyun ylinü Ye pamuk 
ıatın almak iatedi~ini .-bil 
dirıniftir . 

--·----
Spor Haberler 

Aydın mubteliti bazı se
beplerden dolayı pazar iÜDÜ 

lzmir4e buluoamıyacaktar. 
Bu sebeple pazar ıDnü 

Altay takımı ile rene muh
telit araıında bir maç yapı
lacaktır. 

--o--

İki hırsızlık 
vak'ası 

lkiçeşmelik 624 üncli ıo· 
kakta Hasan oğlu Haydar, 
Muahafa eıilu lbrahimin ev· 
de bu1unmadıiı sırada açık 
9ulunan kapısından içeri a-i ~ 

rerek 'O kuruş kıymetinde 
bulunan bir çaketini çaldı

imdan yakalanmıştır. 

ıene iibi uaun bir ~·111~. ~ıt, 
içind~ lair gün bile hır ~ i 
surumdan delayı ceo• • ı, 

. be• 
Pey2amber benı mu8 

11 
etmedi ye bir t&k aaır •.,, 
söylemediği iibi hep eoı;İ' 
terini tebessü.mıü! •erın' b• 
lor. Ben de canla, başlı 
ulu zata biımet ettim. 

b•'' O uun Mr defa bile • ,ı 
deiil, hiç kimseye kııd•I',. 
ve sert söylediğini g~rlPo~ 
dim. Medinede iken bı~ ~fi' 
Yahudi alimleri keodı•ıb•' 
g6rüşmek ve diot mub• ur 
selerde bulunmak için ~e t• 
lerdi. Çok nıüoasebeUl• ,. 

t' il•' yavao suallerle hazre l a•' 
ler ve saatlarca, hatta 'ur 
Jerce bir biri ardı sıra 1~0, 
ler, mülakat talebinde •' 
Junurlardı. Hiç bir def ·~~1' 
da en küçlik bir harek•t'~v 
kim1eyi incitmemif '' 
•iır söı söylememiştir. ~ 

Bunu göre o bazı Y ıb\l J 
ilimleri: 41Sen ya MuhaP'ıll t' 

o~' cidden ahlikların en Y ,,,o· 'tt 
iile mütehalliksin, seıı 1 ~ 
hakkak beklenilen ibir •• r ~ 
Peygamberi ve Peyf'r0b' ~ ''~t 

Üç muhtelit aııoın tatbik 
günleri on beıer günifaıılah 
dır. Bu ıuretle bir buçuk 
ayda hitam bulur. Ve böy
lece çocuk uzunca bir müd
det bir kaç seneler bu Dç 
ha talıia karıı muafiyet ka· 
:ıanır: Ve beyhude yere va
kit vakit her defa dUşunce 
tatanoz ıeromu yapılmaya 

mecburiyet kalm•yacaiı gibi 
bilhassa kuş palazı yani dif. 
teri ve tifo sirayeti de çok 
kuvvetle bir iht mal ile 
menedilmiş olur. Bütün aile 
rei!!lerhıe bnau taniye ede
riz. Dikkgtli bir aile dokto
ru bunu biJimahıur muyaf
fakiyetle tatbik edebilir. 

Yapılır. İkinci Beyler Sokak 
2f No. TELEFON :Ji42 ------------

K t B ı d 
,, Acele devren 

§ lkiçeımelik Sülüklü so· 
kaiında Mahmut oğlu Hü · 
seyio, lsmail oilu Mehmtdin 
evde bulunmadıiı sırada ka
pu ma11dalını kırmak aure
tile içed iİreı ek ınuht•lif 
cin ı ef yaaıoı çaldıiı şiklye.t 
edilmiı ve ıuçıu yakalana
rak çaldıiı etyaları itiraf et· 
mittir. 

lerin soouncususun"d•rl•' , 

" ay aşa ı 1 k t h f. 
Makbul• Kutlak - Biflti 58 1 1 U 8 • 

Diltif Yurdu ye magv BZ&Sı 
AdrH: ÇiYid hamam elYarımla la . . 
karya okulu arkaaıatla Turna tık· bwır Kemtralh Küçük 
mazında: iekak 911 No. 38 Salepçıoğlu hanı alhnd:ı 90 

Uşak Mal Müdürlüğünden : 
Uşakta Yılancı Oğulları mensucat fabrakaınnm hazineye 

olan borçlarından dolayı zirde cins ve mikdıırı yazıh ku
maşlar tahsiJi emval kanununa göre satışa vazedilmiş oldu· 
ğundan taliplerin 29 8·940 günü akşamına kadar Uşak hü
kumet konağında mtiteıekkil tahıilit komiıyonuna müra
caatları lüzumu ilin oluour. 

Metre Sa. Cinsi .......... 
4095 li Şayak 
1993 30 Çula ki 
41,0 70 Paltoluk 
4114 20 Nopa Çula ki 

14393 3l) Ye~6n 
......................... '° .......... . ........ . ..... . 
ı IZMlR - BUCA : 
ı Kız-Erkek K••ıt•• L• • Kız-Erkek : 
ı Nelıari U Ur ISeSI Leyli ı 
ı ORT ı OKUL - LiSE SINIFLARI VAltDIR ı 
ı 1-0rtaokul leyli ücreti 200 nehari ücreti 60 lise leyli ı 
C iicr ti210 n~hui ücreti 75 liradır. Üç taksitte alınır. ı 
t 2-Büt0ıılt1:melere 27 Bğustosta bışlanaeakhr. ı 
l 3 - Eski talebe 9 eylüle kadar kayıtlarını yaptırmazlarsaı 
ı yerlerine yenileri lınac ktır. ı 
ı 4-Y eni kayd olunacak t alebenin kayıd işlerine baılan· ı 
ı mıştır. Her iÜn Liseye mü racaat olunabilir. Telefon: 2080: 
ı den 74 ranılacak. D. 12-4 ı .......................... ~ ........................... . 

numaralı Yavuz tuhafiye pa
zarı acele satılıktır. D: 3 

(2G) 

Dedi ve hikiyeıine devam etti : 
- Kezban içeriye iirdii'i zaman, 

düıman kumandanını ıofrayı kurmuş iç
ki içerken buluyor. 

Herif Kezbana : u oasılıa çantada 
kekJikdir ,, deyi önce kibarlık iÖsteri
yor ve karşısıaa oturmayı söylüyor. 

Kezban, odaya şöyle bir sıö:ı gezdi
rince dınara iyi bir tabancanın asılmıt 

olduiunu a-örüyor. 
Dilşmao kumandanı, bu rüzel kızın 

keodisine h\zmet etme ııi n i iıtiyor. I 
Kezban işina yarayac•ğı için bu 

teklıfi memnuniyetle k e. bul ediyor va 
lradeh\43ri doldurup doldurup herife içi· 
riyor ... 

Onu, adam akıllı sıtt hoş edince 0 ar
tak yatalı m!,, diye kaldırıyor ve köşede
ki karyolasına götürüyor. 

ellerine sarılırlardı. ff' lt 
Ben kendisine baıaı> ı~' ~İt 

saret eder de ııy a Re•" ~,J h d, 
lala,, derdim, ıiz n• ~~ıd' "-~' 1 
sabırla ve y1ıuauıak hUY t' ~ıı '' 

t ' 'tı ouı, hiç kimaeye biddcı ~' 
miyor ve ıiıi mahıu••" 

f,r) 
(DeYamı 

J Ilı) 
( Ttr/c K•rk•tulcrm11z) / 

------ ----- -- t ~f \~ 

Dllşouına eliao ıe9mif.. memlelı~_,r ~t,' 

(lf) 

t- ,J -~ diY:r ' 
Kan ailıyordu blltün •ahipıiz kal~ll ç•~ 't, 
Sazcı Halil, durdu. Uzuo bir ıç ~'•it 
şindeo sonra dedi ki: b"I; ' '~ 
- Silahımızı t emizlemeyo vakıl )'li 
dııu da istiklal harbine katıl~ık· ;ııtif~ ~ ~) 

Bu aavaşta kızımız kızanıuııı, ~- lı, 
renç demeden Türk, en yi\kse1' ·~ ~ti) 
ramonlığı röıterdi. ,,tt'ı )ı~ 

Kadınlarımız, biıimle yarış ,~Jı ~ ~ 
adeta . kadınlarımız, dedim de ~ 1 ~ 
geldi. . 111161~,. ~i 

Siıe, Menkamdaki Alinin oıŞ~ fi~ \ ~ 
başınden geçen çok heyecanlı .:' i,. 
yı, sıras ı gelmişken anlatıver~Y1 ,~ .,,f ~, tı 

Sıiarasını yakta ve bırl< '( t 
aldıktan sonra devam etti: k61ooll~~- ili 

Düşmanlar, bizim Alinin çd'e ~lı all 
gal ediyorlar. Aradan çok ~e 1,Pd' ,. -ııı 
ğavur Hker lerii çeşme baf :,t•f"' ~I 

o 
llD AAustos 

Bu arada pençerli,:de ı:ı dışarı bakar
ken kapı önündelti nöb.:tçinin uyumuş 

olduğunu farkediyo•. 
Fedak6r Keıbao, bir hamlede dtıı-

maD kumandanının üıerine atılarak 

harman yerlerindeki kadınlar• ~1$ı ~, 
ta baılamıyerlar mı? F elik•t"; o•'' ~>i 

Alinin niıanlııı, köyiln eo I 
ltlfeslnden ahnız) Çor kk pız PoH 


