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şehr mıze geldıl r 
~'tusTos·Dahıliye Vekilımiz Mı ·---~ '11ıda11 18 yıl 6nce d 

11 :&rk orduları, dDt· sa an 
... 1 er ylnden Gstnn 

Cumhur ısınıız 
~~~~111111E1~~~~ 

lstanbul - Mitıi Şef İsmet İnönü dün Fforyadaki 
köşklerinde istirahat buyurmuşlardır. Akşama doj'ru ıebir~ 
de otomobille bir gezinti yapmıılardır • • , 'ri v 

b maılftp etmc.k Dahiliye Vekilimiz Bay 
lttdi~l'llo faaliyete ıeç- Faik Ôıtrak bua-Do sabahle-

'-•~taııı d yio saat 11 de trenle M•ni-
~l" 111 an MUSTAFA sadan lzmire ielmişlerdir. 
~ıa· •il: "Ordular, ilk Sayın Vekilimiz Basmaba- ~ 

• 
1
• Alı::d · d 0 ·ı ' f ' r. l•i •la enıı ır, 1 erı ,. ne istuyonunda Vali mua-

~ıı, bull kahr~man ?r~u- viui Emin, lelediye ReisiDı. 
· Yftce ışaretın ıs- Behçet Uz milstlbkem mevki 

''•ife · ff k ı, yı muva • ı- Komutanı iencral Mahmut 
•tarını t 'h' •• 1 •• arı ıo Berköz, Emniyen mildürü 

\lı1• Yfaluına yaı:ılao muauini lt•ail Kftatay er-
rlllır L 1_ ' 

, t, ••rı"HıDı yarat- kioı htikCiaıet ve askeriye 

''-•nı A ve rDzide bir halk kütlesi 
ltıt,11 ' f~oa ıırtlarıada tarafıodaa hararetle istikbal 
•lıy,ll' lıaur yoJ.larında edilmişler.lir. 
~ .. erıı,•e Akdenııe dö- Valimiz Bay Fuad Toksal 
lld •lsız zaafer, Türk ve Emniyet Mildilrü Ba S -

•rı ' f · · l'k Y a ' iaa·ı " e. ne erının çe ı it Ôzgür Dahiliye Vekılimiti 
',,enıl · · 

Dahiliye Vekilimiz 
Bay Faik Ôztrak t•c, me.ı azmını ve vilayet hududunda karııla-

~-~,.::ı~~r f~~ak:rlık mıt ve refakatlarında gel- Öğleyin Kültürpark gazı-
~ ''t• 11 1iı ır erre mişlerdir. nosunda Bele diye Reisi Beb-
' "Y• koymuıtur. V ekilimiı doA-ruca Viliyet ret Uz, Vekilimiz • refine 
~ 46 Av it bü Mk • T y 
. tııa b ıu os, yu makamına a-elmitlerdir. bir ziyafet vermişlerdir. 
•ıaı11 •tlanğıcı ve ıerefli ----------------

Ordu maliillerimiz bugü sa
~ 8'RRı sANLı ... bahleyin GLerasimle Atatürk 
, e askerı heykeline çe enk koydular 

. Parlak mOjdecisi-

'e depoları ------··-·---
,Yandı 

' (~.A. ) - Sebebi 
-.. ikalan bir yanııa 

BOgOk Zat erin Başlangıcı Olan 28 Aauıtoı Ordu 
MalOlleri Bauramıdır ______ .. ____ _ 

tt •lb· Pire eiva:ında 
1•e depoları dün 

t~l·a:rııııtır. Bir kişi 
1 - Bntün o. du malulle- t C - Hariç.ten iştirak ede-

ri (26 A(uatos) Pazartesi cek çelenkler 

~ ~'dir. tahkikat de•am itınft saat ' da ikinci Bey- Ç - Tüı k ve Mal6l Ga· 

~"""'~""-""-"'--"W 
ler sokaiı Parti merkezin- .ıiler srrubu (maltliyetlerine) 
deki birlik yuvasında top- ılre) 

~i,~cı Nebevi laamıt •e aaat 9,30 da top- E - Askeri mnfreze 

.~~ nebevinin 6aft
~ ,,' . Cuma ıftnü ak

taı Cumartesi r•· 
-~••thyacatını necih 

•• b 'ld' .. 

lu bir halde luolaya ıi(~ile· F - Hariçten iltihak ar-
rek harekete h••ır ltulunan zusunda bulunanlar. 
asker1 mttfrezeye iltUaa:k Sırasile teıkil edilen alay 
etmiılerdir. ıaat tam 10 da kışledan ha-

2 - Meraıi• kelu : reketle birinci kordonu ta-
ı ırırım. 

lımir MüfttlıD 
R. Çelebiotlu 

A - Baa4• kiben Cümburiyet meydanı-
1 - Malll Gaziler çe- na i'elmitlerdir. 

~) 
N.1'arJı JCerJıut•lcmc~) 
~~-.. ~· 

' ~- •rlraç da yara ahyor. 
'ff,~l '•nada Tlrlı b61ilfll, ltaakı•ı 
l t~;tle yapmıt •• ldSy~ ıirmiıtir. 
''itil, lif bakın ki, kaybettili ka
) .. t\ kendinden reçmek illere 
'tltf) '•banın i•dadıaa TDrk asker· 

~ıı''tı:' •• ODU b•YilD bir halde 
ı' r. 
.>ot~'rı!ııuu k•cakhyırak ••İn• 
'c, 1-ralarıaı nrıp maeeraııaı 

~ ~'• •oruyor: 
f ~ t ı.... ku•anolanın OYiade iıi• 
' t\eab , t,..d, lQa ıu cevabı v.eriyeı·. 

\"ti~or ile aramış olduiumu anla
t~, '-n,~ beı adım ltedeki eve 
lllt ·~ Alil bllyllk bir merak •• 

;~ a,,Qd eli aibi koıarak, 616 nöbet
,. 'ı1ı 

6 
en atlayıp eve girince, kar

~l-.,1 Z~rinde niş•nhıının kuvvetli 
ı~ ıaa bın bir hamlede sıkıp boiclu-

or dn . 
· , I tınan zabitini ıörliyor ve 

la •Yarak HVİD~ ve iftihar 

[ De•amı 2 inei sayfada ] 

(1S) (Tllrk Kerkutulama~) 

ya9larıoı dökerek Kezb•na keşuycn. 
Onun alnınd o 6pcrek diyor ki: 
~nin ribi bir kızın Dlf anhsı elmak, 

bana ayrı bir ıuur ve iftihar p yı ve
riyor Kexban. 

Her Tilrk kadını b6yle deiil mi ı n
ki ? ... 

Kör Halil biraz durdu. V • ı6ı:il ge· 
•• urnamf harbın ıonuna intikal ettire
rek atır ağır de•am etti : 

IClye ıeldiği• •akıt a-ördüm ki her 
yer viran, 

Tlt•ez elmuf bacalar, sarmış evleri 
hicra11. 

Analar dövli~erek, durmadan kan 
ağhyor, 

Yavuklular, başına kara yazın• bağ

lıyor. 

Perişan bir haldeydi öksüz kalan 
çocuklar, 

Ne eski köyden bir iz, ne köylfiden 
haber var! 

lu cenkten dönebilen benim gibi 
yarımdı, 

\ İngiliz tayya
relerinin yap
tıkları h ·• cum 

Londra (A.A.)-Dün Lond
rada iki defa alarm işnı eti 
verilmiş ve atılan bombal 1 

oğultu ve korkunç ıslık se 
daları çıkarmışlardır. 

lngilizler bu ğibi bombar 
dımana alışkın oldulddrm
dan bunlarla meşgul oima · 
ğa lüzum görmüyorlardı. 
fogilterenin yalnız müdafi de 
ğil mütecaviz bir \'aziyete 
de geçt ği şununla da sabittir 
ki logili:ılerin Almanyaya en
öirdikleri darbelerden beş 
defa fazladır. 

lngiliz tayyarelerinin son 
15 hafta zarfında yaln1.ı iki 
gece Alman toprakları hil-
cumsu:ı kalmıştır. ---Mallarını 
ŞimdGden 

Götürecekle 
Bükreş (AA) - Romen -

Bulgar anlaşması nihayete 
ermiştir. Terkedil n vilayet
lerdeki Romenler şimdiden 
mallarını götürmekten men 
edilmiyecektir. 

Havalarına hakim ol
mıyanlar toprakların .. 

dan hayır bekle .. 
meslnler 
-3-

0n binlerce t1çucu in-
san y•tiştirmek ihtiyacı 
önündeyiz. Bu ihtiyacı kar
şılamıya çahşan ha•a ku
rumuna yardım mecburi · 
yetimiz işte bundan doğu· 
yor. Hava !curumuna aza 
yazılan laer vatandaş bu 
ıayeye hizmet etmiş ol
makla övünebiliriz. 

!; 

1. Ve ~ilimizin 
Beyanatı 

lıtanbul - Ticaret Veki· 
!imiz beyaaatında, lzmirde 
Lord Gl~dcoonerle 2örilttü · 
ğünü, eaasen hükômetimizio 
logiltere ile temaa halinde 
buluoduğunu, ihracat için 
beoüz mikdar tayin edilme· 
diğin' söylemiştir. 

fstanbul - Ticaret Veki · 
li B. Nazmi Topçuoğlu İz
mirden mükemmel intibalar-
la döndüğünü ve lzmir Fu
arının muvaffak bir eser ol
duğunu ıöyliyerek demiş
tir ki: 

Almanların 
ıtle hali de ı 

hava hücumla-
1 

rı azaldı 
Londra (AA) - Alman

lar son günlerde kitle hi.ilin
dcki hücumları azalmıştır. 

Almanların mutad gayretleri 
düşünülürse tekrar bu kitle 
hücumlarana rucu etmeleri 
muhtemeldir. Bununla bera-

ber kitle hücumlarından uğ
radıldarı ağır zayiatından 

dolayı hava saldırışlarında 
bir aiırlama hissedilmiştir. 

--o--
Maltada aske

"İhracat mevıimia baııa.&a 
ihracat tüccarlarile '9ir kaç 
teaıaa yaptım. Irak tranıit 
yolu için Devlet Demiryella
rının lcnzilitlı bir tarife tat
biki düşüaülmektedir. Yapı
lacak tenzilat ne kadar faz
la olursa olsun, ticari ae•ki
yat yine pahallıya malela
cakttr. Amerika ile Ak.de
nizden geçmek üzere dotr• 
mtiaakalit inhisarına alına· 
cağı haberleri asılsızdır. iliz 
yaloız m6rakabe vaıifubai 
yapmaktayıı.,. 

Japonların 
Politikası 

Lonara (Jf.A) - Japoala· 
rın hazırladıkları ıon hilen• 
planında Şan-Kay-Şek'le na 
kozlarım oynayacak tekilde 
hücumu derbiş etmektedir .. 

ler: Japonya Avrupa ıiyase
tine ademi miidabale kara
rından vaıaeçmit ıörlal

yorlar. 

Franl'anın oralarda sıfıra 
inmiş varlıklarından ve la· 

giltereoin fazla meşa•liyetia
den istif adc ederek HoUaa .. 

da Hindiıtanına ıirmek te
şebbüsünde bulunacakları 
zannolunuyor. 

--o---

re al nacaklar Lord HalifPks 
Loadra (A.A.)-Maltalıla

rın 18-55 yaşında olanların 
askere alınmaları kararlaş· 
tırılmışhr. 

Londra (A.A.)- Hariciye 
Nazırı Lord Halifakı dl11 
sahil müdafaa tertibatnu 
tetkik etmiıtir. 

Harp mes'ulü aranıyor ? 
- Diyojenin vaktile 1tilpe gilndGz fener ile insan aradı&ı aibi devletler de ıimdi elle

rinde birer fener ıece aftndüz harp me1'ullerini arıyerlar. 



r• 

1. 
lı 

SAHiFE 2 (Halkın ... 1) ~At..~; 

Mukave eler·n Fe ·h ale bo- Izmir ulu b lng·ı ere ~ 
am0 mi ğazım z hak- d n m zu e xe rimizi ' 1 ne atı)aıı 

l kı da uydu ma tayin listesini neşrediyoruz lik ve Y 
Hakk d B ş il t _____ .. ____ _ 

8.-şYekilet, miicbir ebepler dol yısiyle kati teminahn 
iadesi vaziyetleriue dair olmak üzere Vekaletlere aşağıda
ki timimi göndermiştir : b• h b .. _____ bombal•~ 

lr 8 er Neriman Ôntanır, Muır;af- Pala, Muazzez Uıurer, HDs- ~ 
"Avrupa harbinden evvel akdedilen mukavelelerin mücbir 

•ebep maddelerindeki sarahate müsteniden akit dairelerce 
iki taraf ra:zasiyJe r.ısen aktin feshedilerek katı temiuatla· 
rın iade edildiğinin öğrenildiği Maaliye Vekilliğinin işarın
dan anlaşılmişhr. 

--o-~ fer Arıkaya, Fatma Gürbiiz- niye Tarcao, Mürşide Ônıa- , 
Moskova (A.A.) - Tas ol, Sabiha Oaat, Perihan lan NiJOfer Gezer Maniıa- Londra ( AA) 

1
, 

' 1 · dlin ajanıı tebliğ ediyor: Okay, Ltıtfiye Sezen, Mü- ya· Neriman Akoauı Kon- tayyare erı 
h k · · B 1 ' • h - d 200 111etr Sovyet ü ftmetının • - novYer Toskoparan, Huriye yaya; Saime .Tançığı, Muni- ucum 8 •• 'ofllf~ 

kan yarım adası mmtakasın- Ankaraya, Belkiı Ôzerdem iz. ıo Uyıur Tokat'a· Muzaf. sahaya ılu 1 

d b h h b l. d ' b · l • bazı yanl1° a ir arp zu uru 11 ın e mir'e; Hamide Çemen, Zeh- fer Gırırio ııra beklemek .aaıy e ·---..-----
s er il ele 

da Ü 

i e Yardım Hak SoYyet donanmasının Çanak- ra Pekin, Şükrüye Ercan, üzere Istanbula; ... Müzeyyen J~r~ ~ftş~üıtür. ~: 
kale boj'azından geçmesi Servet Taner, Aydına,· Hik- Ö bek Jale .. Balta Fatma bırıaı hır fabrı 

k T i atname 
z ' , Cl- . d• 

için Türkiyeoin riıasını ta- met Akılln Çorum'a; Müni- Alper, Zeyni Alhnoğlu lçel'e; uşmllş 118 • fr 

Dahiliye Vekaleti, asker ailelerine yardım 
lep etmit olduğuna dair bu- re Altaosoy, imine Dilman, Nazife Çailar Niideye; Me· zarar Yermemıf 1 

'
1
t, 

hakkında Yill- günlerde yabancı matbuatta Saliha Öıgelgen, A. Aksoy, ral Tüker Aotalyaya; Meli- bombalıırında~ ';,. 
yetlere bir tamim yapmıştır. 

Vekilet bu tamiminde tasdika arz dilmiı bulunan tali· 
matnamenin meriyet mevkiine konulmasına kadar asker 
ailelerine yapılacak yardımların mahalli icap ve şartlara 
uyıun olarak tesbit edilecek usul dairesinde yapılmasını 
bildirmiştir. Talimatname, biri köylü, diieri de şehir Ye 

haberler neşredilmiştir. Taı Remziye, Tilrkin Yılmaz, hat Gürle, Melek Dilmen mışıa da mObuıı 
ajanıı bu haberlerin sarf uy- Semibn Erülgen, Leman Alp- Yozıata; Sabahat Aktüziln, mııtar. 

lkıaabalı aıker ailelerine olmak üzere ikil kısmı ihtiva et· 
mektedir. · 

-------.+--·---
Hasta em lla 

Sonra Tekr 
Edi ec 

e 
ua 

vid :n 

Maliye Vekaleti, uzun müddet devam eden h stahk 
iıinlerindco avdet edenlerin te r r muay neye sovkedil· 
meJeri bakk•nda teşkilatınn birrtamimi a-öndermiştir. 

Bu tamimde haatalıkları a-eçnıiyenlcr tekrar vaıifelerine 
cleYam edemiyeceklerdir. 

----~ ...... ____ _ 

durma olduklarını beyan et· tekin, Melahat Drik, Emine Sabahat Şenel, Naime Kıhç, 
mej'e mezundur. Ereğli, Naciye Dengiz Sey- Tevhide Eti, Cemile Tübnao, 

--o-- hana; Sevim Salha, Rikkat Ayşe Ülük Afyona; Bahriye 

Macar heyeti 
Peşteye döndü 

--o--
Budapeşte (A.A) - Macar 

be yeti Sof ya yapuriyle Pet
teye döndüler. Müzakerele· 
rin telnar yeni.ien başlaması 
muhtemeldir. Macarlar y~ni 
müzakerelerin St: ged şehrin· 
de başlmasını istemişlerdir. 

------·---

Güçtilrk, Hikmet Vardalyıl- Mureo, Naciye Özal Muila· 
dııı, Sabiha Yukay, Jülide ya; Melahat Bacak, Remd-
Çiftçi, Halide Doj'uman Sam· ye KavH, Kütahyaya; Nuri-
ıuo'a; İffet İnce, Saliha Ben- ye Karaer Aydına; Hidiy• 
liler, Fetlaiye Aykan, Lami· Bozkurt Erzurum'a; Medilaa 
Hl Albotaç, Safiye Erıün, Biiyükalp Kırklarelioe; Pe-
Safiye Zeytio, N bide Kır- rıhan Yum Tokat'a; Reflka 
ır6:ı Aotalyaya; Nevin Tan· 
kut, Hikmet Tüıünliirk, Ha- Curna Muilaya; Fatma Eren 
nih Eren Hatay'e; Dürdaoo Zona-uld1ia; Mediha Erdo· 
Gülıiln Gireauna, R~hş ... n iao Burn'ya Naciye Ka-
Çullu SıYaa'a; Hikmet ôz- nnca Kütnhyaya tayin edil-
a-il1 Leman Akman, Klmran mitlerdir. 

=n 
{I 

ZI r p yango·~u Yunan Kralı 
Omdu ı111 lôller • miz bugün a-1 iDİ ateşemizi 
bahleyin merasim e Atatür kabu ettiler BÜYÜK GB .. T GÖRDU 
heyke)•ne elenk koydular . Atina (A.A.) - Yudnan Mı·ı ~ ı·· Pı'y ·rıaonun 30 Aau:ı- 600.000 liralık umumi ıatıı 

· Kralı Majeste Jorj ün .,, • • 
-(Baştarafı Birinci Sayfada)- selAmlanmışbr. I .1 tosta ,ehr mızde "~kHecelıc hasılatının 3,0.000 ı ikrami-

3 M · k l C 4 S ıft • t' d Türkiye! yeni atcşemi iterı e .,. Q 
- erası.pı o u üm- - e am vaı:ıye ın en olan fevkelade keşideıi llalk ye olarak dafııtllacak 180,00 

hutiyet meydanı"da yütüyüş sonra bondo İstiklal martını 1 Yunan kurmay başkanını lirası MillJ Müdafaa Vekl· 
v•ıiyetioi bozmadan Atatürk çalmış vo marşı müteakip kabul ederek ıörütmüştür. tarafından ltDyUlı bir rai· leti hava kıımına Vdilecek, 
heykelinin karşısrnda yer 26 ağustos harbinde bulun· betle kartılanmııtır. lu ke- 52.SOO liraıı bayitere ve Zi-
almışlardır. Yer alan mera- muş fstiklAI maJiilJcrinden ZABITADA şilte için '00 000 lirahk bi · raat baınkasına komisyon 

0
• 

ıim kolu müfreze komutanı- yedek subay Rasım Tuna let çıkaralmışh. lvvelki ak- larak daiıtılacak •e 7.500 
nın yerdği {dikkat) ku- ta:afında~ ~alftl ~aıilerin Alacak yÜzÜn· ıama kadar bu biletludea lirası de idarenin bu piyan-
mandan üzerine hazır, (se· gördüklerı bızmetlerı canlan~ I (97.385 liralıA"ı -.atılmıt bu· &'oya ait umumt masrafları-
lim) kumandası üzerine de dıran çok beli~ ve. harar.etle \ den ı•kİ kicİyİ lunuyordu. 
selam; vaziyetine geçerek cltuşlan n bır bıtabe ırad 1 Y Evvelce de haber verdi- nı kar~şılıyac~~ı~--
bir dakika heykeli ihtiramla .... et-miştir. 1 yaraladı p g. ettı• 

_ ğimiz ıibi Zafer piyaorosu rot St..O 
M ALTAY~A •ce UbAJ obrı•• Karantina ti' ıncı sokak~ 3Q0.000 numara üzerine ter- I f '1. Bren (A.A.) - sviçrc e-

l 1 ta manav Ali alacak mese- tip cdilmittir. Butıların yü:ı- deral medisi, lnriliz tayya-
-HÜCUm Yap ldı cenin t hli vesi leıinden Mustafa oğlu Ah- de ~1.1 yani 63J45 bilet mu- relerinin Jsviçre toprakları 

Londra (A.A) _ Maltadan Bükreş (A.A) _ Romen. •et ve. mdreai Haceri bı· hakkak surette ikramiye ka- üzerinden reçmeleri dolayi-
bildiıiliyor· Bulgar aulaşmasına göre, çakla baldırlarından yarala- ıanacaktır. lu piyana-enun aile enerjik surette proteıto 

· Romenler 10 biriociteşrinde 1 dıjıodan-yak0alamııtır. ,,Kay.f Başla~ .d.ı" etmiştir. 
Düımanın avcı tayyareleri cenubi Dobriceyi taaliye ı 

ref.ıkatlarlnda l:>ombardımnn edec ktir. d f. hrı Jc k 
tayyareleri oldugv u halde 1 Ta~ıa ba~ın an l 11.1t.11.ı. Katlalt - Bi,tci • y ~ 

B b 'lr Y f ıamir Memleket Haatanosi 
Maltaya hücum yapmışlar ve ra Y Ve 1 d J Dilıif Yurtlu Rentken Müteha11m 

cı • 1 vara 80 J AtirH: Ci•ici hamam clvarıntia Sa Rentken n Elektrik tedavili attıkları bombalardan hük6 bokOVJDy.adakl 'J karya e'kulu arkaaı•tla Turaa tık· 
U G l dd ' d R ı yapılır. ikinci Beyler .iokak met konağ'nıda bnzı hasar a%i r ca esın e ama- •Hı•tia: i•lılak tll No. il 2t Ne. TELiFOl"C lH! 

lerinin birisi düılirlllmüş ve kızı 40 yAfıodr Alıye çocuk 
Bükreş (A.A.) - Sovyet 

Alman B• 
mandanlıjı 

' ~ebliğ1 
0-----, 

Bertin ( A.A ) _. t 
başkumandanhfı0101J Alman hava ku•••t 
liz adalarına b11kıO 
hücumlar yapmıtl•'1 
çok tayyare meyd•" 
lalar ve bahriye t•f 
ateı vermişlerdir. ,J 

Y•' Muharebe tay 
1 depo ve hangarları 

lar ve çok basar Y'-'. 
dır. lngiliz limaolafl 
den mayın d61ilih•1 

Yam edilmiıtir. ~ 

lngilizlerin ID 11~~ t 

takları hücumlard• 
man tayyereleri 111 

ara~ilere bomba • 
Bu mu hare belerd• 
rin kaybı '4 taY1 J 

Bunlardan 54 t•0 

muharebesinde dl•' 
çularımıı tarafıod•' 
mütlerdir. lO Ah• 
resi üslerine d&ll 

--·_.,/ 

AtinaA • 

BildiriY 
--·_,.,,;r 

Atina (A.A) _. 
tanda ArnaYud • 1 
ıuHım yapmak IJ~ 
t~tkil edi1dij'i Ja• 
karılan liaberle ııt 
durma.dır. Zira b~ 
Yuaaniıtanda ,ok 
otaıuler. 

ölmuttur. Düşman tayy.ır<!- Almanlar zan oj'lu Mustaf~ ve Ali ,, 

pilotu esir edilmiştir. Besarabyası ve şimali Bo- mselesinden lbrahhn oilu 
kovinyayı terketmiş olan 90 Raıımı taşla başından yara- ! 

, 'A)tın Damlası bin Alman memleketlerine ladıj'ından yakalanmışlardır. ı' (21) (Tılrk Kerlı•t•l~ --- ----- ~ 
(24) 

ft sevkedilrnektedirler. o--

cele devren ' Sandalya 
satılık tuhafi- 1 Çalmış 

e a v azas lkiçeşmelik caddcıiocle 
Y m g 1 Mehmet oğlu Hasan Nuri 

lzmir Kemeraltı Küçük oğlu Refiğia kahvesinden bir 
Sa!epç((!ğlu hanı altında 90 d 1 l "t- .. k 
uumııralı Yavuz tuh2fiye pa- sau 8 ya ~a ıp go urur en 
za rı acele sabhktır. 0:3 2 yakalanmııtır. 

·~·········· ....................... ~ ............. .. 
: IZMIR - BUCA ı 
ı Ktz-Erkek •• ·t•• L• • Kız-Erkek ı 
: N elııari U Ur ISeSI Leyli ı 
: ORTA OKUL - LiSE SINIFLARI VARDIR ı 

t 
J 
ı 

ı 1-0rtaokul leyli ücreti 200 nehari ücreti 60 lise leyli ı 
lntün Türkiyede çok se· : ilcreti210 nehari ücreti 75 liradır. Üç takıitte alıııır. ı , 

•ilerek kullanılm kta olan ~ 2-BütüıJlomelere 27 ağustosta başlanacaktır. ı 
lau enfes kolany yı yalnız: 

J. Ferid Ec%cıcrbaıı yapar. 
Taklitlerini almamak için 
etiket ve iıime dikkat : 

ı 3-Eıki talebe 9 eyhile kadar kayıtlarını yaptırmaz:larsaı 
ı yerlerine yenileri nlıaacaktır. ı 
ı 4-Yeni kayd olunacak talebenin kayıd işlerine başlan- : 
ı mışhr. Her iÜn Liseye milracıat olunabilir. Telefon: 2080t 
ı den 74 uamlacak. D. 12-5 ı 

D11po: Şifa Ec:..aneai ..................................................... .. 
j 

Mil ip yan2onun A ::ıos e· etler"nizi (\SA DeT). 
ld .. •lnden allnız)Çor kkap:ı Polis :n ril:eıd • rıun No- 864Haıa• Tahıin ÔadeıTelefoa3497 

Son rftolerde cephede tek tük bul
duklarımdı. 

Halilin yanık ifade~ini dinledikten ıonra 
ben de faİr Mehmet Akifiıı "Çanakkale 
şehitlerine,, yaıdıiı şaheser şiirden bu 
mısraları hatırladım: 

"Ey bu topraklar için topr•ia dOş
müş asker, 

"Gökten ecdat inerek öpıe o pak 
alnı değer, 

"Sana dar gelmiyecek makberi kim
ler kanın?,, 

HGöınelim, gel, seni hrihe l ,, De-
sam ıığmassın. 

"Hercümerc ettiğin edvarda y~tmeır; 
o kitap, 

"Seni ancak ebediyetler eder is\iap.,, 
Gene, bizim Kör Sa%cının heyecanlı 

hikiyesine devam ediyor ve ıözii ken· 
disine ~ırakıyorum! 

Anladım seferberlik harap etmit biz
leri, 

Çökertmi~ ovaları, kurutmuş debiı:leri. 
Artık toplanmıyordu köylüler bu 

meydana, 

yası:aaaını •i•ına takıyer, .,,r 
boğazını sıkıyor ... • l ., 

Can acuıile kendine ıe ',1 
müfre:ıesiain zabiti, du•ard: ~j 
casıoa sarılmak içio btıyii ı•'· 
hucıyarak yerinden . fı~,ı\İ 
miıso de, Kexbanın felık tP'-J 
şiddetli mukabelesine r•i 1' 
ve namus kaygusiJe saY•t•., " 
"gık!,, bile denı..,den eaoı 

reberiyor... ıl 
ob•'rJJ 

Soğuk kanlıhiını ,. ,r"' 
K~zban bu s-efer erk• p••~ 
yıp kaçmayı dütUntıyor... 1 41 

~ . ı•e T eaaclufe bakın kı, o . ~' 
Alinin bö!üiil bu köye bır t'' 
mak vazif~sini almıştır, .,e 

d 'ır· ~ 
ralarda köyiia civarın ao jt1P 

Keıban pençeredell ..,1 1··· 
dUşman uef~rine çatma-''* • 

Beiuşmağa başlıyorl•'· b'~ 
Keluoa rli•eneo Keı .. •" ...-~ 
bitirmefı• atraflrkea, 


