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MHURREISiMiZ 
~t Uz'u kabul buyurdular 

il( REiSİ, İZMİRLiLEfflN DERİN BAÖ
IRINI VE TEHASSÜRLERINI ARZETTI t, 

~il - Dün Cümburreisimiı iz.mir B .. l, d iye Reisini 
·ı,f~rıııuılardır. Behçet Uz, Milli Şefe lzmirlilerin de
k larını ve tahassürlerini arıetmiş ve hmir Fuarı· 

t. buıurlarıle şereflendirmelerini lzmir liler adına ••r b kır lm etmiştir. Iımir Fuarını licaret Vekilimiz 
I •but etmişlerdir. Vekil bir de nutuk söyliyecek
k~ aıcraaiminde YuıoslaY Ticaret nazırı da hazır 

ır. 

P bu hafta 
etJenecek 
~iı! 

a. """"'-•.,. ... , . 
Ol tıone) adındaki 
· , raıeteıinio Berlin 
~tıden alıp neırettiği 
i re fÖre Bay Hitler 
' f 11' bütnn ordu şef 
te b •ıı nazırlar göriiş-
~ h ~ muhabirin fikri

lfta harbın en he
t'dbaıına şahit ola-

lngiliz emniyet 
nezaretinin 

tebliil 
Londra (A.A) -(Emniyet 

neıaretinin tebliği) lngiJiz 
sahili ri civarında 26 Alman 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Garp ve ıarkta diiımanın 
yaptığı yeni hücumlardan 
basar olmuş birkaç yaralı 
ile bir 610 vardır. 

Düşürülen 26 ltayyareden 
17 bombardıman 9 u avcı 
idi 4 tayyarcmiz üslerine 
dönmemiştir. 

"'-·ı. •on gilnler zarfın- • --
•-.tını okuduiumuz Alman tebliği 
~hava muharebeleri. Berlin (A.A.) - ( Alman 
Yecınıız ve ebem- orduları başkumandanhğının 
1 •ddetmek doQ'ru tebliği) Bir tayyaremız bir 

. ~ llgi~iz Harbiye na- lngiliz yardımcı kravazörünü 
deıun dediği gibi, batırmıştır. 

tde .. b' h en mut ış ve en Dün lngiltcre üzerinde 
~ lrba baıırlanmış yaptığımıı uçuşlar ve hü-
. t•dır. Hatti genç cumlarda büyük muvaffaki-

·ı: lngilız nazırına gö ı yet elde edilmiştir. Ve bir
~.~~e hakiki bir savaşa kaç elektrik santralı, istas-
~I .. ıııış bulunuyor. yonlar ve bir kilise harap 
~~fil ÖnümDıdeki haf· olmuştur. Düşmanın 28 tay-

t~t1te yeni olarak ne- yaresi düşürülmüş ve buo-
erebiJeccktir. lardan 22 havada 6sı ynde 

SIRRI SANLI imha edilmiştir. 12 tayyare-

~iiii-ş:;,;;:;;~~ 
~A.N ELÇiSiNi KABUL 
~. BUYURDULAR 
'~~ - Milli Şefimiz ismet loönü dün Çankaya köı
~ ~arıya büyük elçisi Foa Papeni kabul etmişlerdir. 
~ita' ır saattan fazla sürmüştilr. Mülakatta Hariciye 

•tde hazır bulunmuştur. 

,,tçe gayri! Londrada be-
' •a.vi bir 
flrote de 

llar bügük bir 
~~r kazandılar 
·~ tt:u (A.A)-200Alman 

t e karşılaşan 30 
~i 

1 
tayyaresi bu gayri 

-._ 2a'rtlara rağmen düş
~ Qı tayyaresini düıür
~~ ~r•ffak olmuşlardır. 
"Gtı, '!lan tayyarecileri 

111,,.d ınıne;e mecbur 
ır. 

~llsa.da işsiz-
11 •dedi pek 

~o•~i11 il arttı 
tıtı1~~·4.) - Fransız or

b 
1 
terhisi 4 ağustosta 

t tı aıuş ve 3,50 milyon 

şinci defa 
alarm 

Londra (A.A.) Dün 
Londrada beşinci defa ola
rak alirm işareti Yerilmiş 
ve halk sığnak lara iltica et
misse de •eaaiti nakliye dur
mamıştır. 

-o-

lngiltere ve 
Amerikada 
dua •• •• gunu 

Londra (A.A.) - logiliı 
kralının arzuıusile Eyliılün 

ilk pazar günü logilterede 
dua günü kabul edilmiş, ay-

r.::- - -ıı ---.ııı "'3' "ııııt • r.'!11-. 

1 \ esi 
IS Sabıb, Netriy•t Awui ve B•ı : 

Muharriri SIRRI SANLi I 1 ida re: l z mir Jinc!_!!· $okağıntla I 
~ (H. Se~i) ~~to.,.a_~~.'2.a basılmıştır 1 
ıs G . . ·ı 1 i eçmıyen yazı gerı uerı me~ 1 

HER GuN ÇIKAR SıYA&ı G AZ ETE 
lm1111111H111ı1ııııı:•••ıııı1111111•••••••• . 

iŞiınd ye kadar)B· Çörçilin iza
ya pı a n hava ı hatındansonra 

harp! inin en 
Ü hişi dün 

o) muştur 
- ~-~ =-----

Avam kamarası beı 
eglüle kadar ta

til gapacaktır 

.1000 Alman taggare. 
sinin iştirak ettiği bu 
hücumda düsman 144 
taggar e kagbetmiştir 

.. 

·, ( .. 

Londra (A . ..., ) - A lma n 
hava kuvvetleri dün yeniden 
lngiltereye büy k bir taarruz 
yapmışlardır. 1000 Alman 
t ayyaresinin iştirak ettiği bu 
yıldırım harbi yapılan harp
lerin en son baddiue var
mıştır. Fakat bu bin kilomet 
relik bir saha üzerinde ya· 
pılan bu görülmemiş harpte 
seyıüsrüsefer h ıı lindaki ge· 
milere yapılan hücum gibi 
akamete uğramıştır. 

Bu müthiş bava çarpışma· 
srnda düş;:nan en az 144 
tayyare haybetmiştir. Birçok 
düşman tayyareleri bomba 
atarak kaçmışlardır. 

Sanayi bölgelerinde bazı 
zararlar olmuş ve bu hare
ket halinde bulunan bir tre· 
ne de bomba parçaları isa
bet etmiş ve birkaç kişi ya· 
ralanmıştır. 

lngiliıler bu muharebede 
yalnız 27 tayyare kaybet-
mişlerdir . 

Londra ( A. A) - lngiliz 
Başvekili B. Çörçil önOmilz
deki Salı günii avam kama
rasında vaziyet hakklada 
izahat verecek ve arka1ın· 
dan avam kamaraıı aleni 
bir içtima yaptıktan ıoara 
beş eylüle kadar içtimala
rını tatil edecektir. 

, .......... ~ ...... ~ .... ~ .. 1!'11!.~.~-~-~~l!l!I~~~~ .. 

Dü1ürülen son sistem ·Alman tayyarelerinden biri ı ŞEHİT BİR BABANIN KAHRAMAN EJLAOI 
55 Al M . • VE 

man oskova Elçi- ıPARAŞUTÇU KIZ 
Tayyaresi miz Ankarada ı vazan: ' 16 ' Mı111 
Düşürüldü -m- t GönUI Emre ,- - ' Roman 

Ankara- Moskova büyük ...._ ........ ~ ........ ~~ ............ ••• • • ••• 
Londra (A.A) - SahilJe- elçimiz Ali Haydar Istanbul· ~ -

rimiz açlklarında yeniden d Türkanın vazifesi de paraşüt
çü kızın bu husustaki yar-

an şehrimize gelmiştir. Bü
düşman tayareleri görülmüş 
tür. Düşmanın bir mahalle yük elçimiz gazetecilere be-
attığı bombalardan bir kaç yanatında demiştir ki: "Se 
yaralı ile bir ölü vardır. Bir nelik meıuniyetimden istifade 
kaç tayyare meydanlarımız- ederek memleketime geldim 
da ufak tef~k basarlar ol- 15-.20 gün kaldıktan sonra 
muştur. tekrar vaıifeme döneceğim. 

Her. ne kadar mufassal Bulgar radyosu tarafından 
tafsilat gelmemişse~de alınan bir müddet evvel benim 
mevsuk habere göre 55 düş- Moskovadan har(.ketimin 
man tayyoresı düşürülmüş. Trentiyefin Ankaradan ayrı · 
Beş tayyaremizi kaybettik. hşı ile alakadar olduğu yo · 
Pilotlarımızdan dördü sağ· lunda bildirdiği haber tam . 
dır. men asılsızdır. 

L__ı_.......__ 

Hahim - Biletçi sana: Soldan ineceksin, sağdan yasak, 
demiş... Sen de: İlle Hğdan ineceğim, diye kavgaya tutu · 
şup adamcağızı dövmüısün .. Hiç bu mesele kavgaya değer 
mi? .. 

- dımını temin etmekti 
Tilrkinda da ha'facılık he

vesi iyiden iyiye başlamış 
bulunuyordu. Bu isteğini, 
biç olmazsa gençleri teşvik 
etmek ıuretiyle yerine getir
mek emelindeydi. Eusen bu 
hususta kocasınıa da büyük 
rolü vardı. Çünkü genç za
bit, Halkevinde verdiği as
kerlik derslerinde havacılığın 

ehemmiyetini her fırsatta teba· 
rüz ettiriyordu. 

Onun en büyük hususiyeti, 
yalnıı bazı kaideler içinde 
mahpus kalmamak ve canlı 
örnekler göstermesi idi. Her 
dersinde geçmiş· muharebe
lerden Miıaller anlatır ve 
bunları heyecanlı bir ifade 
ile gençlerin gözü önüne 
sererdi. 

O akşam Türklnla yap
tıkları bir konuşmada şuna 
karar verdiler: . 

"Haftanın muayyen gün
lerinde gentleri paraşötçü 
kızın çalışma sabasına götü
recekler ve onlara plinörler, 
atlama şekilleri üzerince ver
dikleri izahatın tatbikatını 

! göstereceklerdi. 
Türkinın vaıifesi de para

şütçü kızın bu buıaıtaki 
yardımını temin etmeltti. 

* • • 
Bir akşam, tatbikattan 

sonra Mes'ud Uçak birden
bire hastalandı. Her halde 
bir soğuk algıalıit neticeıi 

olacaktı bu... Gece geç va
kite kadar ateşler içinde 
kıvrandı. Annesi biricik oi
lunun bu ini haıtalığına çok 
öıülmOı ve tclişlanmıştı. 

Onu çok seven arkacl•ı-
' ları, baıta paraştırç& kıı ol-

duğu halde, etrafını almıı, 

doktorun taasiyelerini yerine 
getirmeğe çalıtıyorlardi. 

Mes'ud Uçağa karıı gh· 
terilen bu derin alika, ken· 

diıini arkadaşlarına ne ka· 
dar çok sevdirdiiini g6ıte
reo canlı bir delildir. Bir 

aralık paraşlltın kııın iti 
burkuldu. 

(Devamı var) 

lzmir Askerlik Şubesi Baş
kanlığından: 

1 -. 85. Maddeye ta.bi yoklama kaçaklann 86 ıncı maddeye 
tabı bakaya 316 dabıl 335 dahile kadar biç aakerlik yap-ı, eFbis edilmiştir. Bu 

"t,d. '•nıadaki işsiıle-
1 Pek çok artmııtır. 

ni günde de Amerikada dua 
günO olduğundan iki de· 
mokrasi millet o giln dua 
edeceklerdir. 

Suçlu - Ne söylüyorsunuz, bay bakim, dünya bu yüz
f den birbirini kırıp geçiriyor: Sağ - sol meselesi bu! .. 

mamış olan yabancı mükelleflerin kefaleti olsun ol.naııa 
f acele şubeye müracaatları menfaatları icabıdır, ilin olunur. 

• 



SAHiFE 2 (Halkın •••il 
TURK SOVYET ı,-ıııııınuıınııııııı ıaıınıın a aııı"ııı nnmııllklnıımıııııııuıımmnıın, ı Bombalar 

Amele mahal
lesinde patladı 

Transilvanya 
Vapuru 
Batırıldı 

_·_.. 1 ŞEHiR HABERLERi 1 
Ticaret Müzakeljesi Neticelendi l.ııııımııuıınmıııın ııınıınıınuınınınıımuııınınııııııuınınıımın.I 

Istanbul - Sovyet ticari mümessilleriyle yapılan müza- K. S. K. 

t6ACU~ 

Başvekilioal' 
lstanbuld~_. 

Istanbul - Başvek .... • 1-~ 

--o---
Londra (A.A) - 56 düş· 

man tayyaresi Ioıilterenin 

şimali şarkisi üzerinde uç· 
mu,lar ve bir şehre attıkları 
bombalar bir amelel mahal
lesine düşmllş ve bazı evle
rin üzerinde alevler görül
müştilr. Zarar vardır burada 
düşman tayyyareleri huara 
uiratılmıştır. 

--o--
Sarı ırmak 

taştı binlerce 
Çinli öldü 

Tokyo ( A.A ) - Çin den 
gelen haberlere göre, Sarı 
ırmak taşmış ve binlerce 
Çinli ölmüştür. Zarar çok 
mühimdir. 

--o,--
Londra (A.A) - [Bahriye 

nezaretinin tebliği:] Topla 
mücehhez 16,900 t~nluk 
Transilvanya ticaret gemtsı 
dün Atlantik denizinde torr 
pillenerek batmıştır. 

Vapur çok dalgalı ve ka
ranlık bir havada seyretmekte 
iai. Vapurda bulunanlardan 
300 kişi gemiler ve balıkçı 
gemileriyle kurtarılarak lori~ 
liz sabiUerine çıkarılmıştır . 

Boğulanların adedi 30 ile 40 
arasında dar. 
Yolcuların kurtarılması es~ 

nasındl\ hava büsbütün bo
zulmuş ve dalgalarm ş dde
tindeu bir motör de deline
rek batmıştır. 

--o---

YUNAN 

--o-kereler neticelenmiştir. Akdedilen anlaşmaya g6re Sovyet
ler memleketimizden dört bin to~ tiftik ve yapağı alacak
lardır. Bunun mukabilinde Tü .. kiye Sovyetler Birliğinden 
tıbbi ecza ithal edecektir. 

1 Refik Saydam Ank• 
şehrimize gelmiştir. 

uarın akşam Karııuaka A 0 

1 kt• 
da gardenparti rm~vut u 

vurecak , isyan 
o 

--~-~- ······~~~~~ 

mu-•Nüfus idaresin Somalide 
harebe devam de yapılan Karşıyaka spor klübü, ya· 

rın akşam Karşıyakada eski 
"0.smanbey,, gazinosunda bir 
gardenparti verecektir. . 

ediyor kolı-ylık 
--o--

Kahire (A.A)-(Orta şark 
umumi kararılhın tebliii) 
Somaliye yeniden düşman 
kuvvetleri gelerek eski kuv
vetler takviye edildikten 
sonra düıman tekrar hücu
ma kalkmış ve muharebe 
devam etmektedir. ltalyan· 
lar Fransız Somalisindeki. 
iki fırka •e zırhlı kuvvetle
ride biıe karşı koymakta 
olduğu görülmüştür. 

--o---
Birçok okuyucularımızd•n _Gardenpartinin neş'eli geç · 

~ldığımız mektuplarda nüfus mesi için bütün tedbirler 
ıdaresindeki kadronun azlı· alınmış, hazırlıklar tamam· 
gına rağmen memurların bil- lanmıştır. 
hassa müdür vekili 8. Agih f ---o--
Gizerin iş sahiplerİQC gös · 124 Saattan beri 
terdikl~ri kolaylığı minnet Zabıta vukaatı ·uok 
•e şükranla b.ldirmektedir-
,ıer. 

-----o--

işkodra •nun cenuba 
muharıbeler aıuut: 
Londra (A.A) - Beli" 

dan gelen haberlere ~ 
Arnavudlukta örfi idar• 1 

edilmiştir. 

Üç nakliye ıemiıiniD 111 o' 
leketin muhtelif noktal•'\· 
asker çıkardığı bildirillll' 

tedir. ~·· 
Arnavut aşiretleri 111U ~ 

vemete devam etmekt.j~ 
ler. Mücadele eden 11 bil 
A?n•votların adedi bet 
ili on bin arasındadır. lt' 

--o---
Harbın Heye
canlı Safhası 

Kruvazörüne Şaheserler 
Atılan 3 torpilden birisi Hangi Yaşta 

isabet ıtti yazılır ? 

..~-·ngiliz · 
keı 

e ı d 
.:ı i z . • a yosu •• 
·aki - o---

'z radyosu yarın sabah 
ibaren Türkiye iç\n 

Memnuniyetle haber aldı
ğımıza göre son 24 saat 
zarfında biç bir zabıta va
kası kaydilmemiştir. Ayni 
zamanda vukaat geçen se
nelere nazaran hissedilecek 
derecede azaldıiı görül
müştür. 

Muharebenin merkeıt 
kodranın cenubudur. 

--o--
Sof yada 

Müzakerele~ 
Madrid (A.A.) - lofor

mccione gazetesinin Berlin 
muhabirine nazaran, 8. Hit
ler dün ordu reisleri ve baş
hca nazırlar ile görüşmüştnr. 
Muhabir, bu haftanm harbin 
heyecanlı bir safhasına ıa
hit olabileceğini ilive eyle· 
mektedir. 

Güldüren ve 
. ağlatan 
makine 

Bir ~merikan fizik pro 
fesörü çok mühim bir ma-
k!ne icad eylemiştir. Bu ma
kine iki nevi dalga neırey
lemektedir. Biri ağlatan dal
ga diğeri de güldüren dal
ga .. & dalgaların tesiri al
tında bulunanlar icabına gö · 
re ya ~6lmekten kırılacak
lar, ya ağlamaktan katıla
caklardır. 

Bu keıif bilhassa tiyatro
larda tesirini gösterecektir. 
Bilfarz bir komedi temsili 
sırasında bir köşeye yerleı
tirilen makine güldüriicü 
şua neşreder etmez, piyes 
ber1'ad bir ıey bile olsa halk 
durmadan gülecektir. 

Dram temıilinde de akıi 
hasıl olacaktır. 

Atina (A.A) - Tinos adası 
önünde demirli bulunan v~ 
Meryemana bayramı müna
sebetiyle süslenmiş bir halde 
olan 2115 tonluk Helle kru
vazörü meçhul bir denizaltı 
iemisinin attığı üç torpil 
neticesinde derhal batmıştır. 
T orpillertlen birisi isabet 
etmiş, diğer ikisi isabet et
miyerek plije giderek orada 
infilak etmiş ve bu yüzden 
yftzmekte olan bir kadın 11-
müştür. 

Helleyi halat atmak sure· 
tiyle bir romörklb çekmek 
istemişse de halat koptuj'un
dan sahile yanaşhrılamıyarak 
batmıştır. 

Helle 1912 senesinde Ame
rikada inşa edilmiş ve 1914 
senesinde Yunan hükümeti 
tarafından satın ahnmıı 28 
senelik bir gemi idi. Gemide 
232 mürettebat ve 3 adet 
15 posluk top mevcuddu. 

Yeni Adam : 
"Yeni Adam,, mecmuası

mn 294 nücü sayısı çok 
zengia münderecatla intişar · 
etmiştir. Okuyucularımıza 
hararetle tavsiye ederiz. 

~~~~~~~~~~~~----~--~~~~~~-

lzmlr defterdarlllınd•n: 
Makinacı Şerifin Baıturak fubesine olan milli emlak sabş ı.e

deli borcun.lan dolayı haci:ıı etlilen birinci Süleymaniyr mahalle
ıinin Tokaydın Kamil bey aekağıada kain ' eski 2 taj aayılı ve 
969 lira kıymetindeki evi viJayet idare heyeti kararile kati ihale
sinin icrası çin on gün müddetle müzayetleye çıkarılmııtır. 

TaJiplorin 26 Atuatos-940 pazartesi günü saat 15 te villyet ida-
re heyetine- müracaatları ilin olunur. (3214) 

iz mir Defterdarhğından: 
Mehmet kızı Osmanın Başturak şubesine olan milli emlak 

satış bed~li borcundan dolayı haci:ı: edilen Güzelyalı Emin Ali so
kağında kain 47 eski 23 taj sayıh ve 800 lira kıymetindeki evi 
vilayet idare h'!yeti kararile katı ihalesinin icrası için on gün 
müddetle müzayadeye çıkarılmıştır. Taliplerin 26 Ağustos j40 
paıartesi rfinü aaat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilin 
olunur. (3285) 

"KAYT 
[MAKBULE KUTLUK 

BAŞLA Dl'' 
- BİÇKİ DİKİŞ YURDU] 

Maarif Vekaletinin ruhsatile açı lan bu yurt talebe kr.y 
dına başlamıştır. Yurdun tahsıl müddeti iki senedir kafi 
derecede dikiş bilenler imtihanla ikinci sınıfa kabul olunur. 
Sene sonunda bilaimtihan Maarif Vekiletinin ve Maarif 
Müdürlüğünün tasdikile bir diploma verilir. Yurda küçük 
memur kızlarına ücret hususunda mümkün olduğu kadar 
kolaylıklar gösterecektir. Ana ve babalar evlatlarırıı nüma
yiş için cihaz yerine dökecekleri masrafları istikbal uğrun
da sarfederl.?rse evlatlarına baha biçilmez bir hazine ve 
münbit bir çiftlik bağışlamış olurlar. Daha fazla tafsilat 
henüz devam eden sergimize teşiflerinizde müdür Makbule 
Kutluktan ağrenebilirsiniz. 

Adres: Çivici hamam civarında Sakarya okulu arkaıın• 
daki Turna çıkmazında: ıokak 938 No. 38 

. Bir Amerikalı tetkikçioin 
ifade·· :ıe göre, ekser edebt 
şahe 1er, 45 ya:,mı bulma
mış Q'l{ tarafından or
taya / ~ Jrmuş "Bu ba-
kımtıctn. bir muharrir en ıyı 
ki ıtbını 37 ile 42 yaş ara
sında yazabilir,, diyorlar. 

On Türkiye yaz saatı ile 
~ . 
~leyin saat 8, 15 tc kıaa 
, 31 metre üzerinden 

.çe neştiy?t yapacaktır. 
neıriyatta gect: saat 21, 

10 da verdiği baberl~rin ma· 
badını ıöyliyecektir. 

BALÇOVA AGAMEMNUN 
ILICALARI 

----~----~·~·~·---~-

Yakın arkadaşlarımudan 
.bir zatın gazetemize yazdı· 
iı aşağıdaki mektubunu ay
nen geçiriyoruz: 

"iki gündür Balçova Ağa
memnun ılıcalarının bulun
duğu yerdeyim. Buranın 

hem havasından ve hem de 
manzarasından pek hoşlan

dım. Köşkte bir oda kira
ladım, buranın umumi gö
runüşü cidden pek dilnişin. 
Mor tepelerin kucağına . sı-

YAZAN: H. T. 
vat ken ne diye her sebe 
lstanbula kot•r, ya ada ve 
yabud · Boğaziçinde bir sürü 
masraflara boğulur muşum 
diye kendi kendime teessüf 
ediyorum. 

insan burada da pek gü
zel ve daha saf hava tebdil 
ettiği gibi, fazla olarak mü
kemmel bir de şifalı ve fay
dalı banyo alDJış oluyor. 
Tevekkeli deiil eskidfn bü · 
tün Burnovada ve Buceda 
oturan zengin Frenkter ve 

iınmış olan bu mevki, sahile b"I 1 R 1 M _ " ene ı er e um ar ve u-
nisbeten oldukça yuksek .1 b t 
bulunduğuadan ta inciraltına . s

1
.evl 1 er. !ura ya can a ıp ge-
ır ermış 

kaleye kadar olan yeıil bag Burada az çok herşey var 
ve bahçelerin manzarasına ballı, mis kokulu bardacık - , 
hakim olduğu gibi Akdenizin lar, taze kütür k litür çekir
incisi diye anılan ve mavi bir deksiz üzümler, kupuzlar, 
atlas gibi girünen ve ti erikler vesair meyvelerden 
Karşıyaka sahillerine kadar başka; enfes aüt ve yoğurt · 
uzanan göıüınüzü de gördü- lar, hergün kesilen k'ö. pe 
ğü için pek latif.. lzmirioiz - dana ve kuzular eksik değil. 
de böyle mükemmel bir yer -(Sonu Yarın)-

lzmir Muhasebei 
Müdürlüğünden : 

Hususiye 

Bir yıllık kira 
bedeli 

Lira No. Cioıi Mevki 
240 3 Ev Bucada VilAyet Bahçesi içinde 

48 5 " " " " " 
48 13/1 " " .. ,, 

" 
48 13/2 " " " ,, 

" 
72 11 " 

,, " " " 
24 1 " " " " " 
48 7 " ,, ,, ,, ,, 

ldarei hosusiyei viliyete ait olup Bucada 3 kuyular mev
kiinde eski Sarı Göllü Hasan yeni viliyd bahçeıi içiude 
kain yukarıda kapı numaralan yazılı enler ihale tarihinden 

---o--
Parti Reisimiz 

Bir müddcttenberi Gölcük 
yaylasında iıtirahat etmekte 
olan parti reisimiz 8. Atıf 
İnan pazar günü akşamı 
şehrimize dönecektir. 

--o--
Temyiz aza~ı 

oldu 
Ağır ceza mahkemesi reisi 

bay Süreyya terfian temyiz 
mahkemesi azalığına tayin 
edilmiştir. Çok değerli ha
kimimizi tebrik ederiz. 

--o--
Uzüm ve incir 

Borsa idaresi toplanarak 
uzum ve incir piyasalarının 

açılacağı günü tesbit ede
cektir. 

--o---
Ekmeklere 
Zam yapıldı 

Ekmek fiatleri dijnden 
itibaren artmışt . r. Birinci ne
vi ekmeğin kilusu otuz pa · 
ra fazlasiyle on bir kurnş 
on paraya, ikinci nevi ek
meK-in kilosu da yine •tuz 
para ilavesiyl\! dokuz kuru~ 

şa satılacaktır. 

lzmir sulh hukuk mahke-
mesinden : 

SATIŞ İLANI 
Hüseyin oğlu Ynsuf: Ba

haeddin ve Şerafeddin Sü· 
heyli ve Miraç ve Seherin 
şayıa~ mutasarrıf oldukları 
lzmir Bornova nahiyesinde 
Y eoice sokakta eski 4 ve 
yeni 6 nolu hane mahkeme
ce verilen izalei şuyu kara
rına istinaden 16-9-940 pa
pazarte! i günü saat 15 te 
Iımir sulh hukuk mahkeme · 
3inde satışı yapılacaktır. Bu 
arttırmada tahmin olunan 
bedel 550 liranın yüzde yet
miş beşi verildiği takdirde 
talibine ihalesi yapı-

lacak aksi takdirde sa
tış on beş gün paha uzatı
larak ikinci artırması 1· 10-940 
Sali günü saat 15 te yine 
dairemizde yapılacaktır. 

Daha fazla malumat al-

'haren maddetle kiraya verilmek üzere müşteri çıkıncaya 
ıt ı. dar müzaıedeye kouulmuftur. Kira şartlarını öğrenmek 
is iyenlerin hergüo muhasebei hususiye Müdüriyeti varidat 
kalemine ve pey akçeıi sürmek istiyenlerin de vilayet dai-
mi encümeninin toplandığı her pazaıtesi ve perşembe gün- mak isteyenluin dairemizin 
leri saat 11 de yüzde yedi buçuk depozito makbazlarile 940-9'4 nosuna müracaatla-
birlikte Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin olunur. rı lüzumu ilan olunur. 

(3235) (3269) 

Sofya (A.A.) - 8_.,,e ff 
Bulıar ıtanm Meskova t· 
Ankara elçilerini kabul • 
miştir. 

kadııl Sürgün 
lar adası .

1
,, 

lngilizler, sürgün e~ 
Alman ve ltalyan te ; 
kadınlar için bir kararl 
tesis etmişlerdir. dl 

Karargah olarak IrlaJI 
denizinde 588 k!lometr• dt 
rabbaı araziıi olan Man • 
sı kabul edilmiştir. 1' 

Kadınlar kuariihıD•• "-
ili 90 yaş arasında Ital~ 
ve Almant•baa~ndao ~, 
kadın yerleştirilmiıtir. bİ' 
adaya, yalnız LondradaP ..,it' 
kad10 ve kız gönderil 
tir. O' 

Bunlar, hizmetçi, abçı, ,~ 
dacı, bastabakıcı, milrebb~rt 
sıfatile çalışıyorlardı. I'" 
Erin sahil kasabaıınıD dİ 
nubunda bulunan ve ıilll-' 
sürgün kadınlar karargibl ( 
çevrilen bu ada. bundaD ~ 
vel lngiliz ekabirinin en 
sevdiği sayfiye yeri imİf· 

--o---
Düngadaki en bOlll 

nehir adası ,, 
Amazou nehri diiDY~, 

bulunan nebirler~n e.D. ; 
yüklerinden oldugu gıb•dl" 
büyük nehir adası da A 
zondadar. ~ .......... , ...... _ .... o·' 

1 20 Ilkteşrin Genel N 1 
: fus sayımında hiç bir f•'. 1 
ı din sayım harici kalmalll'J 
ı sı _için hükumet lazım I', 1 
ı len bütün tedbirleri al111•f 1 
ı tır. •' 1 
ı Fakat buna raameD b , 1 
: hangi bir sebeple oturd

0
., 1 

ı ğu binaya sayım melD11~, 1 
ı gelmemek veya unot

1 
t 1 

ı mak suretile ya:ulmıyaD ı' t 1 
ı olursa, bu kabil kim•• :. 1 
ı derha~ hükumete mDr•' .,. J 

.. k•ı s ı at ederek kendilerı .. ı 
ı dettireceklerdir. 

1 
S 

: BAŞVEKALE 10~ ı istatistik Umum Mil~ .................... 
Br.Fahri~ 
ızmir Memleket Haıf•ll ,J 

Rontken Mütehaı•••:..~ 
Rontken ve Elektrik t•S~~ 
yapılır. İkinci 8eyle

0
r rl "/ 
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