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flUnU nonu 
&n Yunan BaşYekili 

i91\ı' Metaksas 4 Ağos- latanbul - Milli Şefimiz 
... ll~ının yıltl5uilmn dün öğleyin saat on ikide 
t, ~tyle ılyleaiii bir Park otelinden Floryaya 

lllbdiye l[adan baıa- gelen Başvekil doktor Refik 
~1111ı1 itler ye liusrftnkü Saydamı kabul buyurmuş-

e başladı~ar 
Valimiz Bay Fuat Tok 

sal bu sabah saat 1 O da 

' İJııet ye ;ecbesini lardır. Başvekil Milli Şefin 
ettirmit ve blltü nezdinde uzun müddet kal- dam, Belediye Reisi Dr. 

'~llıilletinin tarini bir dıktan sonra Park oteline Behçet Uz, Emniyet Müdürü 

Tırhan vapuru ile şehri

mize gelmiş ve pasaport
ta Vali ._Muavini Bay Emio, 
Müstah~em Mevki Kuman-

a! avdet eylemiş ve saat 19 da ~ 
q•i almıt DPlıJnan k . l Sait Ozgür, muavini lsmail, t ta sım gazinosunun açı ış b:•un verimli netice- töreninde hazır bulunmuş- Merkez komutanı, Vılayet 

'i er, birer Hyıp dö- tur. Reisicumburumuı ga- Ja .. darma Kumandanı, mül· 
"-'-ilan milletinin refah ıinoda Başvekil doktor Re- ki ve askeri erkin, banka 
..,:ete li.a•oıtoldarını fik Saydamla Maliye V ekili müdürleri, ve daha bir çok 
L.L~or. Fuat Agralı ve Ma rif Ve zevat tarafından hararetle 
~lqt ı Yeni İzmir Valisi en bu kıymetli kili Hasan Ali Yücel kar· k 1 V 
'~1tı11 hOktı t b şılamıılardır. arsı an mıştır. alimiz doğ· FUAT TOKSAL 
ti IG~d b .me a~ına 1 ............ ~,..,__ ................................... """-..... ......,...,.._. ,, .,._. ~ .... ,,..._ ..... ~ .... ....., ....... ~~~ ............ , """"" "'"""""""-"'-" :uca vilayete gele ~ k yeni müdürlerinin tel:rriklerioi ka-

b en erı Yunan11• vazifesine başlamış ve daire bul etmiştir . . :,r~:~~Etd:i.!~:; 1 Gaziler cadde ·inde tüyler Sıhhat M_e_n_s_u-pl-a-rı_A_r_a_sı-nda 
.. e ıdardurulmuı ve her .. 1 •• 

111111 
" 

' 61' •• t .. .. t ld Sıhhat ve içtimai muavenet Vekaleti, taşra teıkilitı men-: .. e.d~' ed~ı:!kt:e b:!~:~ u rpe r l c ı ı r c l na ve o u supları arasında geniş mikyasta değitiklikler yapmıya ka-

l rar vermiştir. 

-· i'llbaı,ekilinin Yµnan •• ---------•• .... ---------

'11"~ •ıma2a mu•affak Olen sabıkalı Sıtkının kardeşleri yaralı 11 ........................................... ~~····' 

·~ u tarakki •e in ki- j Af 1 L bl b• • Ah •• •• k ~tiade çalııkanhk •• yon u e e ıcı asap met uçu -
"lıuına atılan dest k d' b k k b• k• ld ~ llıillet, aı bir aüd- ur un aşını ço acı 1 ır şe 1 e 

ı ŞEHİT BİR BABANIN KAHHAMAtt EVlADI 
f VE 

:PARAŞUrçu KIZ 
f 'Yazan: ' ' f GönUI Emre ,-6 -., ~~~ ·;:.~~,~~m.h•17::: vurarak ölümüne eebeb oldular 

•kır ıubeıinde hari- Evvelki gece Gaıiler cad· çıı1:ardığı için dövmü• ve Sıdkı Ahmedin arkasını 
tarıtmaia mYYaffak desinde Fırkat ıokağı ağ- dışarıya kovmuştur. bırakmıyor, elinde bıcak ol-

, ............................................ -.-·~ ..... ..... 
ıında emsali az gl>rülen çok Bundan muğber olan Ke- duğu halde ktiftir ederek 
feci bir cinayet işlenmiştir. malin büyük kardeşi Sıdlu takip ediyor. 

Vak'a mahlinde yaptığı- ı da hemen eve giderek Tam Fırkat sokağma gel-
mıı tahkikata ~öre, Gaziler bıçağmı alıyor ve tek- dikleri zaman Sıtkı Ahmede 
caddesinde kasap Ahmed rar kahveye geliyor ve tekrar küfürle beraber bı-
Küçükkurd · bir kahve tut- Ahmede küfrederek: 11Sen çak la hücum ediyor çok 
maktadır. • kimsin benim kardaşımı ko- feci bir boğuşma başlıyor. 

B. Ahmet, yine ayni cad· vuyorsun11 diye saldırıyor. · bu esnada pathye.n kurşuni• 
dede oturan 16 yaşlarında ı Ahmed vaıiyetin tehlike- Sıtkı kalbinden ağır surette 
Kemali kahvesinde gürültü sini anlıyarak korkutmak yaralanarak ölüyor ve Ah-

değerli bir haliskira mali- maksadiyle tabancası01 çeke· mette boğazından bacağıo-
kiyetinden dolayi tebrik et- rek bir el yan tarafa ateş dan aldığı yarajarın tesirile 
~eği bir vazife bildik. .ediyor ve kahveden çılcıp yerde yatarken Sıtkının kar-

SIRRI SANLI gidiyor. deşleri Kemal, ismet ve anası 
cinayet mabaHine yetişerek 

meJlsiminin cilvelerinden: yerde yatmakta olan Abme
din başına taş ve tekme 

ile vurmağa başlamışlarsa da 
yetişen poJis memurları ta

rafından kurtarılmış ve der
hal !::.astahaneye kaldırılmış 
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can kurtaran yokmu? imdadıma yetitin iki apartmanı olan 

Ye kasap Ahmd aldığı ya
ralardan müteesairen dürı 

hastahanede hayata gözlerini 
yummuştur. 

Tahkikata müddeiumumi 
muavinlerinden bay Sadık 

vaziyet etmiş ve tahkikat 
devıım etmektedir. 

Son dakikada aldğımız bir 
lıaabore göre Sıdkının kar-

daşlar1 Kemal ve ismet tev 
kif edilmişlardir. .... _ .... _,. ....... . .. 
ı Genel Nlifus Sayımı (20 ı 
ı Ilkteşrin Pazar) günüdür. ı 
ı O gün sayım bitinceye ka- ı 
ı dar hiç kimse evinden çık· : 
ı mıyacak, ve evlere gele- ı 
ı cek sayım memurları o ı 
ı gun evde ne kadar in•an ı 
ı varsa bepıini sayım def- ı 

ı terlerine birer blre.r yaza- ı 
ı caklardır. ı 
ı Şayet evinize sayım me· ı 
ı muru ielmiyecek olursa, ı 
ı Bekçi, Polis, Telefon g bi ı 
ı vasıtalarla bükOmeti ha- ı 
ı berdar etmiye mecbursunuz.: 
ı BAŞVEKALET ı 
ı istatistik Umum Müdürlüğüt .......................... 

Nevin, 
şan 

Türk kadınına yara
bir f eragat ieinde 

d
• ı f f 

cevPp ver ı _____ .. __..._ __ _ 
Beni müteessir edecek, f 

kılıcımı bir daha kullanmağa 
imkanı !: ı kaybedccciinden 
ve aziz mesleğim hayahm 
kadar sevdiğim askerliğe 
veda . etmek mecburiyetinde 
kalacağım dır. 

Maamafih yurddaşlaımda 
eksik bir kolla da görülecek 
birçok hizmetler · vardır. 

Başhemşire Nevin hanım, 
kalbinin burkulduğunu his
setti ve giUümsemiye çalııa
ra k: 

- Doğru amma ... D\lktor
lctrımız kendisinden daha bir 
çok işler bekledikleri sağ 
kolunuzu kurtaracaklardır. 

Dedi. Lukin fazla dura-
madı. Dışarıya çıkarken ya
şaran göılerini elleriyJe sildi 
ye odasına kap•ndı ... 

• • • 
Ameliyat muvaffakıyetle 

neticelenmİftİ. 

Amma, genç mülizim Mu
radın kolu kesilmiş Ye bii
yük sariılarla sarılmıtdı. 
Epey kan zayi ettiği için 
baygın yatıyordu. 

Nevin, beyaı yastıklara 

gl>mülen bu sevimli başı, 
gözlerinin bütün haz ve gu
ruriyle seyrediyordu. 

Bu temiz nasiyenin taşı

dı~ yüksek mefküreyi Türk 
kadının kalbine yaraşan bir 
incelikle ta derinden duyu
yor ve gözlerinde incelenen 
sevinç yaşlariyle hissiyatını 

izhar ediyordu. 
Eğildi, genç mülizimin 

temiz alnını, şafkahn bütün 
genişliği ve bütün samiD'li
yetiyle öptü. Bu öpüıte, tan
rıoınkine yaklatan ıoosuı 
bir muhabbetin manası ve 

derin bir huıuun rabanl 
heyecanı vardı. 

Nevin, haıtaıun batını 
göğsüne dayadı. Ve bir ablfa 
ihtimamiyle auyuliu içirdi. 
Muradın gözler'nde.._ ıen

auz bir minnet ve tllkraa 
ışıgı yanıyordu. Titrek du
d.aklariyle: 

- iyiliklerini nasıl 6diye
ceği o ... Artıll iıtird t edi
niz, !İZİ çok yurdum ! 

Dedi. 
Nevin, Türk kadınına ya

ratan bir feraiat içinde ce· 
vap vardi: 

- Estağfurullah ... V aıife
mi yapıyorum. Sil, yalnız 
istirahatınıze bakınız. 
Yarım saat soua, mllli

zim Murad, derin bir uyku
ya daldı. 

Başhemşire Nevin yatak 
odasına gittiği zaman aabala 
boroılarınıa birbi.ılerine mu· 
kabele eden 1eıleri ıeliyor, 
ortalık yavaş yavaı •i•ra
yordu ... 

* • • 
Bir hafta sonra... Murad, 

artık iyileımeğe yQz tutmut 
bulunuyordu ... 

Murad ve 

kartı !larııya 
yorlar ... 

baıhemıire 
konuıu-

Bir aralık Nevin: 
- Çok meraktayım .. Aia

beyimden mektup alamıyo
rum ! 

Dedi. 

- Ya .. Öyle mi? Ağabe
yiniz kim? 

- Muallim Nevzad. 
- Neyzad mı? Pisikoıuji 

muallimi sınıf arkadaıım NeY
zad Muharr~m olmaıın? 

Ve tarife geçti: 
(D•amı vu) 
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ÖGLEDEN SONRA ALINAN RADYO HÜLASALARI Yenid n Merzifon 
rumda zelzeleler 

ve o· INGIL~ZLER 

O U memnundurlar Dört lngilizda- ! "' g•ltereye 
ha serbest Y ard m A eri- Londra ( A.A ) - la, 1r 

bıra.kıldı kayı korumak! 
demektir" 

Çorumda büyük zelze· tlW "il matbuatı lngilterentn ıit '-.! Ankara (Huıusi) - Gelen haberlere rörc Y ozıat, Merzifon ve 
leler olmuş hasarat yoktur. 

Hasarat yalnız Dedefaki köyünde olmuştur. Halk aecelerini dışarıda ıeçirmcktedirler. 
kuvvetlendiğini dair yaıdJlt 
yaıılarda ezcümle diyet k~ 

Londra (A.A.) - Düşman 
tayyareleri or a ve doğcı ln
riltue ilıeriode uçarak bir 
~ok bombalar atmışlar •e 
bir kiti ölmüş yedi kişi ya
ralanmııtar. 

Londra (A.A.) - Japon 
sefaretine gelen bir b&ber
de tevkif edilen lnğilizler· 
den dlrt kiıi daha serbeat 
hırakıldliı bildirilmiştir. 

---o---
SARDONYA 

--o---
Adasına yapı
lan lngil iz hü

cumları 
Lonöra (A.A.)ı. - (ln:ili:z 

ha Ya vtt bahriye n~zaretiniı:a 
tebliii) batı ~kdeniı:de dün 
ceryan eden hava mubue
beleri auvaffakiyetle neti
cele•miıtir. loi'iliz bava fi
loları Sudonya adasındaki 
hava meydanlarına hücum 
yaparak dıfi toplarının şid
detli ateşlerine rıimen· iki 
bliylik yanım çıkmış ve r.er
de bulunan . dört tayyare 
tahrip ediJmiı "• tayyare
meydanındaki binalarda ha
rap olmuıtur. 

Bir tayyaremizin mürette
batı kaybulmuı ve bir tllyya
re de yere inmiş Ye milret
batı esir edıldiği ltalyan 
kaynakların öirenilmiştir. 

Dllşman i'emiluile iemi
lerimiı arasında muharebeler 
olmut ve iemilerimiz büyük 
mu•affaluyetler ıöstemişttir. 

3 Diişman tayyaresi düşü
rlUmllıtllr. 

--o---
Almanya ve 

Italya 
- o--

ıoııhlt bulındur. 
mıuaıak 

Viti (A.A.) - Havas a -
jan11nın verdiği malumata 
glire Romanya ile Bulgaria· 
tan arasında baılıyacak mü
zakerelerde Almanya ile ltal
yanın birer müıahit bulun· 
duracaiı hak kında çıkarılan 
haberler doğru değildir. 

Müzelerdeki 
iskeletler 

~iınyadaki tabiiyat müze
lerinde ilk devirlerden kal
ma birçok iskeletler mev
cuddur. Fakat bunlar ara
sında ayoi hayvanın kemık
le inden müteşekkil olau!ar 
nadirdir. Diğerleri ayni cins 
hay•ana aid kemıklerin bir 
ara ya gctirilmesile •Ücude 
ietirilmittir. 

---o---
Londra ( A.A ) - Geçen 

Umumi harpte Amerikan 
askeri kuvvetlerini idare 
eden general Torşhı vuku ·: 
bualan beyaaatıcda: "Ame- 1 
rikanın lngiltereye yardım 

1 etmeğe ve ona bazı desturi· 
yel ı ini vermekle bizzat ken· 
disini kurumuı olacakhr.,,

1 
\ 

dmiştir. 

Merkez Bankası Nizamname-ıAskere Alınan 
"Bize gelince, DuaktJP 

macerasından sonra ı•Ç" 
zamandan en bliyük iıtifr 
deyi temin ettik, buıiiD -' 
fena vaziyete karşı koylD., 
hazırız. Yarın düımaala 

Stokholm (A.A.) - Baş 
1 

ve' ·ı Henson, lsveçin mev- I 
cudiyeti için yeni bir siya· 
ıtt takip edece(i ve de
mokrasi eıaslarını ihmal e
debilecei'i hakkındaki riva· 
retlerin doğru olmadıiını 

beyan etmekle Dr. Ruzcm
berk cir Alman gazetcıine 

cevap vermiş addediıaıekte· 
dır. 

---o---

sine Yapılan İlave 
Türkiye Cüaıhuriyet Merkez Bankası esas nizamnameıi

ne iki muvakkat madde iliveıine dair olan kararname yük
sek tasdika iktiran etmiştir. 

Si2ara ve Kopya Kaiıtları 
Güı:nrilll ve İnhisarlar Veldıleti, yurdumuza ithııl oluna· 

cak sigara ve kopya ki§'ıdlarının fenni vasıflarını ve biri
birluiuden tefriki esaslarını tesbit ederek alakalılara bil
dirmiştir. ______ .. ____ _ 
BAŞV ..,KAL ·TIN MÜHiM 

BiR T MiM 
8aşvekilet, bütün devlet teşkilatıne bir tamim yaparak 

bir talim devresi için divet olunan memur ve müıtahdem· 
lerin maaş ve ücretlerinin bazı dairelerce verilmemekte ol
duiunu bildirmiş ve bu memur va müstahdemlere maaş 

Maarif Memerıarı 
Maarif Vekaleti, talim gör

mek üıere askere alınan 
memur ve müstahdemlerin 
maaı ve ücretleri hakkında 
allkahlara bir tamim yap
mıştır. Buna r5re maaşlı 

1 
muallim ve memurların ma • 
aşlarının tamam1, mndür ve 

muaviolerin maşları ile ida-

1 
ri ücretlerinin tamamı, iJaqe 
darsi bulunanların · yalnız· 1 

1 maa§lcrı, pansiyonlardan ili· 1 

ve ücr Hl vazife almış olan- 1 
ların yalnız aınıışları, başka 

yerlerden maaş veya ücret 
almıyan yardımcı mualHmlc
rio ücretlerinin tamamı, p1n
siyon memur ve mü&tahdem· 
lerfoin yalaız msli vazifele· 
rine ait ücretlerinin tamamı 
masraf tertibinden ücret alan .,. ilcretlcri ıin verilmeıiııi ehemmiyetle bildirmiştir. 

ROMA . h ------··------ ı 
Ricalınin samt- ~an Na il erkezi kuruluyor1 

mlhtabdemlerio ücretlerioin 
tamamı tediye olunacaktır. 

---o---

kara asker 
çıkardılar 

• t• d Ankara - ~aarif Vekaleti, tıp fakulteıinde tesiı edi- Almanlar 
mıye ın en ı kceb kan nakil merkezi hakkında bir talimatname hazır-

Da-

şüphe edifİVOlr lawıştır. Talimatr.ameye göre knn ver~ ceklere .. yüz gram 
., kan için 5 lira, 400 graın içın 10, 300 gram için 15, 400 

Budapeşte (A.A.) - B:ik- "ram için 20, yarır..ı litre için 25 lira ücret •erilecektir. 
reşten alınan malıimatu gö- Londra (A.A.) - lorilis 

b&Ya kuvvetleri Deme, Ken-re Romanya Devlet adamh 
rının ılSzlerinde aykırılık rıö
r'1lmekte ye Romany•.nıtt 
toprak terki aleybiude\ ı 
faaliyeti &"5ı:e çarpmektaC:,r. 
Bükreşteki ricalin aamimi
yetinden burada şüphe edil
meğe baılanmı,tır. 

______ .. ____ --
Dev}ef: Kitapları iVIütedavil Y• üzerinde uçmuşlar ve 

bası askeri hedefleri bom-

Serma ye Teşkilatı bard•m•n etmişlerdir. 
Mt1arif Veklleti. devlet kitapları ınütedavil s .. rm.: yc~i Derne limanında bulunan 

mftdtırlüili teıkilit •e ya:ıifeleri b:.Lku.da yeti bir tal.- büyük bir vapura tam iıa-
betler va ki olmuıtur. Ve bir 

. cıatoam• bazırlamııtır. ]talyan deoizaltııı dı lutt-_____ _..ı .. _____ _ 

rılmıştır. 

iyi şartlar altında kartılrf'' 
cağımız tebiidir. Hitler biff 
ilmid ~ttij'imiıden laıla far 
aat bırakmışlar.,, 

---o--
Askerlik terb' 

ve yoklaaı• 
işleri dt 

Askerlik kanununu• 9' 'ııı 
üncü maddeıi aşaiıdaki f' 
kilde'deiiıtirilmiş Ye ba ~ bf 
suıtcki 38'9 aayıh l •• 
resmi i'azetede çıkm,ıtır: e 

A) "Askerliklerini bit~ 'I 
terhis edilen efrattan s~ ··, " 
en madde muciliince ' 

1 ı_ 
içinde bir ı6na öıGrleri"' 111 

maksıztn tezkere Ye tOıd 
larıoı şubelerine kayelet~ 
miyenlerden beş lira ,. 
cezası alınır.,, 

B) "ilk Ye ıon yokl•-' 
umanlaranda yapılan 
üzerine yoklama i:Demurl 
na veya askerlik şubeler 
ve eiçilik ve konsolosluk 

ra biııat mftracaatle •• 
but yazı ile yeya batk• 
risi •asıtaıiyle hilviyet, C 

danını ıöıtererek k•' 
yoklamuını yaptırmıy•• 

satlı ve ihtiyat erat bet 
para cezasiyle ceıalaadı•' 

Polis Koilejine 2 Kadın buharla haşlanıp öldü ---0
---

Gl.decok pol·ıslerı·n . lat~nbuı - .Kudur. butanesi çamaıırba?esinde kazanın Dobricenin ia-
u bır vıdası yerıaden fırlamış, çıkan buhar Nımetullah ye Ru · 1 

d • • . Kemerde Oıman imtihlftl bitti biy• adında iki kadını haşlıyarak aldürmüıtiir. Si IÇID 
ı Sofya (A.A.) - Cenubi 

Sevketin üzerinde bir 
ca bulunarak alınmııtır·1 Beş ıftndenberi devam at· 

mekta olan polis kollejine 
talip 19 polisimizin imtibaq
ları burna bitmiştir. 

imtihan enıkları ankaraya 
. 1rönderilecektir. 

---·---
San'at okulu 

Bölıe aanat oknlu dör-
dilncO ıınıf elektrikçilik kıs
mına paruız yatılı talebe 
alınacaktır. Okula kabul 
edileceklerin ıartları bildi· 
rilmiştir. 

Doktor Levi 
Bir müddettenberi seya· 

hatta bulınıan dohtor Levi 
bu defa vdet edip etkisi 
gibi İkiçeşme!ik caddesinde 
131 uumarah muayeneb ne· 
siı de s babtan akşama ka
dar hastalarını tekrar kabul 
etmeğe başlamıt1tır. 5-4 

· Dr. Fahri 1.şık 
umir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehauısı 
Rootken ve Elektrik tcdavi5İ 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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Gedikli Hava 
Okulu 
---o---

Bu sene hava okulu re
dikli kısmına talebe kabul 
edilecektir. Bu okula ıirmek 
için orta tahsili ve 16 - 20 
yaş arasında bulunmak, bo: 
yu 1.65 den aşaiı olmamak, 
ehllklı, Tilrk soyundan ol
mak Jıi11mdır. 

Talipler arasında 16 - 18 
yaş arasındakiler pilot, 20 
y&şına kadıır olaalar ihtisas 
gediklisi ola::-ak makinist, 

ielsiz, foto, atıcı ve bombar
dıman cı olarak yetiştırile

ccktir. 
---o--

Milli Piyango ı 
lstanbul - Milli piyango- 1 

nun 7 ağustos keşidesi Fe- ı 
ner Stadında merasimle ya· 
pılaca~ ve numaralar radyo 
ile ııeşredilecek tir. 

Fon Papen 
Sof yada 
---o---

• 1 
Dobriceoio Bulgaristana ia 
desi hakkında önümüzdeki 
Çarşamba ıtuuu Bükreşte 
görüşmelere başlanacaktır. 

Heyet Bükreşe hareket 1.. t
miştir. 

---o---
Bir Italyan de

lngilizler Ital- nizaltısı battı 
Londra (A. A) - Fransı:r: 

Sofya (A.A.) - Kıal Bo· 
ris Sofyadan geçmekte olan 
Ankaranın Almanya sefiri 
Fon Papeni kabul etmiştir. 

---o---

yanlardan 4 72 batı Afrikasından alınan bir 
• habere göre Dalı-ara tayya-

eSlr almışlar re ile bir mikdar Alman ••-

Kahire (A.A.) _ Londra- keri ihraç edilmiştir. 

§ Ikiçeşmelik cadtle• 
lbrahim oğlu Mebmed 
sebep katısı Zinete 
teşhir ettiğinden yak 
mı~ı~ . 

§ Karantina Hatay c• 
sinde Abdullah oih• 
Hamza kızı 20 yaşıad• 
nifeyi kendisine ylls •• ~ 
diğinden muğber olar• 
aaneu tehdit etliğind•" 
kalaomıştır. 

§ Anafartalar cadd• 
Mustafa oğlu Ali ıarb•f 
Juiu halde b-ğırıp ~ 
ma k ıuretile rezalet 9 
dığından yakalanmııtıt· 

nın ~alahiyettar bir menbaı D 1 t D • il d tarafından Iagilizleriıı Libya- ev e emıryo arın an: 
claki muharebeler e!nnsında- 9 uncu işletme ihtiyacı için bir ıene zarfında dl)kt 
ki zayiatı hakkında ahirtn cck olan ve alelmüfredat mikdarlarile muhammen 

aşağıda yazıla bulunan iskara sob&, ve makine vaıoll 
ver!lmiş olan bir rapor in- ııt . çalarındau ibaret döküm işi 24.292.40 lira muhaaılJI• 
giliz zayıatının ölü yaralı ve k t i:ıip otuz kişiye baliğ ol- delle ve kapalı zarf usulHe münakasaya onmuı &Jf· Si' 

Münakasa 15 - 8 - 940 Perşembe günü s.at 1 tde fı' 
duğutJu bildirmektedir. ltal- cide 9ncu işletme binasında A. E. komisyonu tar• 
yan zayiatı 20 ölü ve 20 ya- yr. pılacaktır. . 1 
rah ve 472 esir olarak kay- hteklilerin 1821.93 lira teminat ve kanuni veıı~ f 
dedilm~ktedir. tehlif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı ~·~~~ 

ayui gün sa !lt 10 a kadar komisyona vermeleri l&ıı ııt 
Nizamnameler parasız olarak komisyondan verilllle cııl• 

.......................... ~ ............. ~ ... , .. : .. .. .............................. .., .................. .. 
30 Aiustoı tarihinde "Za

fer Piyangosu,. ladı altıada 
hmirde keııde olunacaktır . 
İkinci keşide yedi Eylülde· 
dir. O da lzmirde çekile· 

İzmir Enternasuonai 
Fuarı 

Mıkdan Kolgram Nevi Muhammen b7~ 
31935 Makine ve vagon parçaları 5~ 

103600 Soba 1 1~ E Yer yüzü cennetinin en ~ - .. ~ fer ahlı köşkü E 
Çeşme llıcaıarında Karabinas Palas g .. .. 

•• 
~ Koyu mavi denizin çok duygulu "ucaj',na atılmış ;; 
!! bir şekilde inşa edilerek her an bu tatlı ve coşkun .. 
:! dalgaların ruhu okşıyan besteleri ile sanki bir peri ~ 
.; masalı yaşıyau bu yer yüıü cennetinin en ferah.ı köş ~ 
M künde biç olmazsa iki hafta yaşamak bütün senenin :: 
!! yorgun?uklarını gidermej'e, sinirleriniıi yatışhrmağe ve !: 
;; önünüzdeki yılı ueş'e ile sreçirmeğe kfifi aeJmektedir. :: 

ı::::::::m::m::::::::ı:ııı::.:ı:::.:. .. ::::::ı:~ıı 

cektir. 
---o---

Paraşütçülerimiz gitti 
Türk hava kurumu pilot 

ve paraşütçüleri bu sallah 
tayyareleriyle Ankaraya ha· 
reket etmişlerdir. 

Eğe Denizinin en güzel 
bir körfezinde ve Tüddye 
topraklarının en işlek ikti· 
sadi bir limananda kurul& n 
Kültürpark sahasındaki iz . 
mir Enternasyonal Fuarı 10 
uncu defa olarak açılacak-

tır . 

6809 Is kara '~".t'J"""~ 
30 2 4 6 ~ . 

lzmlr dcfterdarhğından: 
1 11 ~ 

Meneme11 emvaline kazanç verıisinden borçlu Kava• ıı-'' 
yine ait hncız edilen Menemen n Bozköy Biçreva m•"': ti'~ 
dönüm tarlası mahalli idare heyeti kararile 21 gün mü.I 

1 

zaycdeye çıkarılmıştır • 
Taliplerin 15 Ağustos 940 Perşembe güaü ıaat 16 d• ..J. 

20 . Ağuıttos-20 Eylfıl kaza idare heyetine müracaatları ilan olunur. ~4 
5-8-11 __./j 

MilliPiyaneo -Biletlerinizi ( SA De T ) Kişesinden Alın~ 
Çora"kapu Poli• lDerkeı.l~kuflll No. 864 Hasan Tabsio Ô"deı Telefoa3497 


