
~ron fiyatları 
}oa. f' d, 1 ıy.tları son rün- · 
'IG2S kuruştau 500 ku

·, .._ ~•elaıiotir. Bu yilk 

"-in~~lahsillerimizi sevin . 

................. 1. ~ '•t ~- ......... .. 
\\ıi . Devletin başlıca ~- ı 
~''f •dare ettiği Ulusun ı 
~ •l~~,t~erini korumak, ı 

ti._, ' '111i dnıonmek deıt- ı 
b, 

1
ç•re aramaktır. ı 

~bil t et, bu vazifeleri ya- ı 
\"'ıtaa•le için berşeyden ı 
'I~~ lJiusun ne kadar ı 
~ biJ lllaQ, artıp artmadığı- ı 
b. ~ele ınecburiyet;nde· : 
'•let llQu bilmiyen bir ı 

--~ i ~•ranlıkta iş gör- ı 
lJı: bı olur. ı 

~)ell 1 hakkında bilgi der- ı 
~ ~, ''Yıuı, Devletin Ulu- ı 
~ı.._,kıı Ödevlerini yupa • ı 
~laai Yollar101 da gös· ı 
~t! olur. ı 

'-l._.li hu maluatladır ki ı 
~ ldelci ILKTEŞRIN ı 

J>ıı,'"el Nüfuı Sayımı ı 
taktır. : 
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Valımiz 
salın 

B. Fuat 1o 
Beyanatı 

• • Japonlar Hongkonga ' 
paraşütle asker 

indirigorıar 
Londra (A.A.) - "Tas., 
Deyli Ek pres gazetesine 

iZMIR 
Enternasuonaı FuarJ 
1940 İzmir Enternasyonal 
Fuarına iştirak ve ziyaret 
edenler yeni eğlenceler ve 
yeni sOrprizlerle karıılat•· 
caklardır. 

1, 

BiR ESER 

olan •• 1 göre, Japonlar paraşütle guze Hongkong hududu yakinine 1 

• 
sevınç 

şayandır 

OLARAK BULDUM 

asker indirmeğe başlamış

Ve lardır. 
20 - Ağuıtos-20 EyliU 

Yugo lavva Ti· 
Nazırı 

Fuarımızı Ziyaret Edecek 
lstanbul - Yugoslavya Ticaret Nazırı yakında lımir 

fuarını ziyaret et mek için Aukaraya gelecek ve Ticaret Vf.• 
kili Nazmi Topçoğlu il ~ beraber lzmire iİd ctklerdir. 

FRANSANIN f Bir Italyan 
Manş denizi sahillerine 'müfrezesi hezi
uzun menz~ll! t.oplar 1 mete uğratıldı 

ueı·ıeştırumıs 
Londra (A.A.)-(Royteria 

askeri muhabiri bildiriyor) 

Bir "' çocugu çocuk• diğer bir 
kazaen tabanca ile . yaraladı 

Londra (A,A ) - Alman
lar Fr&nsanın şima l sahille · 
rioe büyük menzilli toplar 
yerleştirdiği görülmüştür. Bu 
toplarla fogiliz aahillerini 
dövmek hem müşkiJ ve hem 
de masraflı olacaktır. 
Manş denizini aşacak bu 

mermilerin Almanlar için ne 
kadar zararlı olacağını bil
melidirler. 

çölde lngiliz nakliyat kam· 

yonları muvaffakiyetle ••

zifelerine devam etmekte

dirler. Bir ltalyan mnfrezeıi 
hezimete uğratılmıt •e dit· 

man 37 zabit •• aıker uyi 
etmiştir. 

---o---
Sıhhat Meclisi 
Viıiyet umumi sağlık mec· 

lisi yarın Sıhhat müdürlü
ğünde toplanacısktır. 

Dün akşam Karşıyakada 
iki çocuk babalarının taban
cumı kurcalarken ateş a l
mış ve birisi ağır surette 
karnıcdan yaralanmıştır. Ka
za hakkında aldığımız ma
lumata göre Karşıyakanın 
Aydoğdu sokağında 22no.Ju 
evde oturan lalam oğlu 14 
yaşında Kasım Barduk ar· 
kadaşı Zekii oğlu 14 yaşın
da Cabit Kur ile evde otu
rurlarken Kasım babasının 
tabancasını yatağın altından 

alarak oynamağa başlamış 
ve ateş alan tabancadan çı-

1200 Lira te
berrü etti 

---o---
Istanbul - Göztepede otu

r an ve ismini bildirmek is· 
temiyen bir votr.ndaş Türk 

Hava Kurumuna· 1200 lira 
teberru etmiştir. 

--- .. ..... ~ _ _. 
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- Kızım, o kadar hızlı ytızme zayiflauın. 

kan kurşun Cabidin karnına 
saplanmış ve ·ığır surett~ 

1 
;::.·'~:~~:·::.ı:~::y:~:t ı iıiiT·oıR·uemauıreiiii ·Eiiiôi 

1 dırılmıştır. f VE 

---annn--mum-H8İc-mmomun ıPARAŞUTÇiJ KIZ 
1 Halkın Sesi s:.~~rr 1 • vazan: , - , Mlllt 
ııııııa-M-u:n;- hmm:1mı:wunıımııı ı GönUI Emre ,-8 - ' Roman 

usta sı ı ,~ .......... ~ ... ..:':':.... .. :m~.:·····~ 
himaye bir va- "Ne bitip tükenmez bir lfiyzin 

var ey Türk ! " ·tan bocudur 
Geçen gün Çeşme ılıcala

rından döaen bir tüccar ar· 
kaşımı:ıa sorduk: 

- Çeşme ılıcalarıDı nasıl 
buldunuz? 

- Çeşme ılıcaları, Çeşme 
kaplıcaları mübalağasız yur
dun en hoş, en ıifah, en 
havadar bir yeri, ye~ yüzü 
cennetinin en ferrahh · bir 
köşesider. Iki haftn kadar 
orada kaldım. Ve gördüm ki 
lzmirden otomobil ile iki, 
iki buçuk saatlık bir mesa
hnin nihayetinde başka bir · 
memlekete, başka bir mev
sime, boğucu sıcaklardan, 
llştitücü serinliklere kavuş

mak mllmkündllr. işte teb 
dilhava ancak böyle bir yer
de olabilir. Yalnız Çeşmede 
keyfimi kaçıran bir şeye 
rastladım: Bu yıl orada ana· 
son biç denecek derecede 
az yetiştştiği nalde yine bu 
nefis ve ş ifalı mahslümüze 
verilen fiatler de hemen biç 
mesabesindedir. 

Müstahsili himaye için ala
kadar vekiller onun ayağına 
koştuğu halde bu nadir ve 
kıymetli mahsul fiatlerinin 
perişaohğı beni çok mütees· 
sir etti. Miistahsili himaye· 
nin lafla olamıyacağını isbat 
için bu işlerle uğraşanları 

alakadar makamların ikaz 
etmelerini bekliyoruz. 

----- '11-lllllD:ıııımu-
l ·Halkın Sesi s::r~rr 1 
-------------

-------~-.. ~-------- • 
Çocuklarının hepsi, yuzun

de derin bir yaranın izini 
taşıyan, dilnkü ihtiyat zabi
tini hayret ve takdirle din
liyorlardı. 

Bu sırada kapıdan iki kişi 
giriyordu. Bunlar, Murad ve 
Neviodi. i ki nişanlı, dudak · 
larında taşıdıkları bir tebes
sümle, Nevzada yaklaşıyor
lardı. 

Mefk6reci muallim: 
- Aaaa ... Diye bir çığlık 

kopardı ! 
Ve koşarak genç mülizi

mi kucakladı. Yanaklarından 
heyecanla öptü, öptü. 

Sonra hemşiresi Nevine 
döndü, onu bairına bastı . 
Saadetin verdiği sonsuz haz 
içinde, talebelerine gelenleri 
talf;dim etti: 

- Arkadaşım ve eniştem 
mülazim Murad ... Hemşirem 
Nevin ... 

Yeşil çam ağaçlarının, rilz-
girJa yaklaşan yapraklarına_ 
çocukların alkıt Jeıleri ka
rıştı. 

Bu tablo, muhakkak ki, 
bilkatın~ emsaline nadır te
sadüf edilen bir liitfun ese
riydi ... 

Mes'ud bakışların, sevinç 
dolo ifadesi ve konuşmalar ... 

• • • 
Bir ay sonra Nevinle Mu-

radın düğünleri yapıldı. Ar
kadaıları Dr. Hüıeyin: 

ı - Bu gece iıteditiniı ka-

l dar içiniz arkadaılar, diyer
du. Şereflerine kadeh boıalt
dığnıı bu çiftla neı'eai, en 
mükemmel mezedir. 
· Saadetleri, her bastabiın 
ilacıdır. Benden iain ıiıe 
içiniz içebildiğiniz kadar. 

Tabesabah ze•k ve aheuk 
içinde bir rece yaıattılar. 

* • • 
Çok geçmeden, kurtulat 

harbindeki yllksek fedaklr· 
hkları kudretli ıevk •e ida
resi rörülen mllliıim Mura
dın; yiizbaşılıkla tekl\tıd edil
diği ve iıtiklil madalyaıiyle 
taltif olunduğu haberi ıeldi. 
Bu haber, sevİnflere, ıe•İ•ç 
kattı .. 

* • • 
Doktor HtiHyin Anadol•-

da uğraııyor; muallim Ne•-
zad mefk6reıini ıençlite 
aşılıyor; mütekaid y&zbatı 
Murad da. Halkeviade ıpor 
ve askerhk ıubealai idare 
ediyordu. 

Kalblerinde tutuıan mem· 
leket sevgisi, damarlanndaki 
asil kan ve cedleriaia arma. 
ğanı fedaklrhkla çalııan ba 
Dç .m.efküreci arkadaı, raye· 
lerının aaadetf. riden yola-
dolu diıgia ilerliyorlardı. 

Ahmed Hikmetin dediii 
ıibi: 

"Ne bitip Ulkenmez bir 
fiyzin var ey Tlrk ! " 

(D•aau •ar) 
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utiLEDEN SONRA ALINAN R OYU HÜLASAtARI 

VaŞingtonPost AMERiKA 
gazetesiAiman Destrouerlerinin inail
Iarı kızdırmak- terege rerllmesl 
ta çekinivor l 

Nevyork (A.A.) - .. lnfı
ratçı V aşiogton Post gaze- 1 
teıi diyor ki : 

Amerika destroyerlerinin l 
lnriltereye teslimini tavsiye 
ed~n General düşünmelidir 

ki biz en iyi gemilerimizi 
tayyarelerimizi tayy recile
rimizle birlikte Londra hü
kumetine terk ve tevdi e
decek olursak Almanların 

b.u hareketimizi bir düşman
lık saymalsrında ve ona gö
re de Seriinin bir mukabe
lei hilmisHde bulunmasından 
çekinmek liıımdır. 

münasebetile 
Londra (A.A.) - A eri· 

kcn gazetele:ri lngiltereye 
verHecek 50 destüriyer me
selesile sahifeler dolusu ya· 
zılar y--zmnkta devam edi
yo&"lar. Cumhuriyetçi bır ga
zete bu hususta yazdığı bir 
maknlede ezcümle diyor ki: 

"Amerik ... 'ıl rrn onda dokuzu 
fogil'zleı."io barb• kaznı mak-

11 
la Am~ri cyı müdaf a mas-
rafların :lan ve mecburi as- ı 
kerihe hizmetinden kurtara
b:I ceğ' k21n hiını be~iemek
tedir. Bu k rarı kongrn he-
~.an veremez bunun için 1 

Şoför Talat Be1edige 
memurunu dövdü 

---o---
lsmetpaşa Bulvarında şoför 

Talat, sarhoş olduğu halde 
tiyatroda oturmakta olan 
Mustafa oğlu Belediye me
muru Hulusiyi eski bir mü
nazaa neticesinde dövdüğün
den yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Mezarhkbaşın· 
da Mehmet oğlu Mehmet., 
hammal Tevfik oğlu Onat 
v bammal Osman oğlu 
Arif suç1ular çarşı iç'nde 
şarhoş ol&rak bağırıp çağu
dıklara ve icrayi "rezalt't çı

k rdıldnrıodan her üç suçlu 
kakalaum1ştır ve haklarırıda 
muamele y.rpılmıştır. 

A ee 

ano 
-o---

e a 
akl 

ce 

lkrami reler 
Veriliyor 

---o---
lımir Askerlik Şubesinden: 

l - Şehit yetimleriyle mahil 
subay ve erlerin 940 senesi 
beyiye ikramiyelerinin tev
ziine 8·8-940 perşembe ~ünü 
öğle sonunda baslanacaktır. t 

2 - 8 8 940 perşembe 
güoü ile 12 8-940 pazartesi 
ve selı gül!leri öğled n sonra 
yalnız şehit yetimlerinin. 

3 - On üç, o dört, on 
beş, ç rşamba, perşembe ~e 
cuma günleri öğleden sonra 
malul erlerin. 

4 - On s\;kiz, on do ·uz, 
pazarte i ve salı günleri öğ· 

l.~ sonlarında malnl subay
lnrın ıkramiyeieri tevzi olu· 
necnktır. 

bu'un n cüzdanları. nüh s 

' 1 

bir rüşvet hadisesi olmuş 
ve rüşvet teklif eden birisi 
y kalanmıştır. Öğrendiği
mize göre Halim oğlu Ömer 
Pir, Hüseyin oğlu Yusufun 
K dastro dairesindeki ev 
rnu melesioin bir an evvel ı 
İi!mal eailmcsi için bir lira 
rüşvet teklif ttiğinden suçlu 1 
yak lanmıştır. 1 

--o---
r, 

lerr 

-o-

[Söz lisandan ziyade 
için bir idman ol111•b 
Botler) söz, bilindiğ-i IS 
beyinde toplanan dOtll~ 

l·f•" lerin ve meramın 

için bir vasıtadır. Be 
hazırladığı fikirleri 
dan çıkarırken iyi 
ve nazik, yumuşak ve 
bir şekle koymalıdır· 
orta söylenen söıler •• 

.-,-o--

Hang Konu liman; 
Japonlara kapa. 

tııacak mı? 

Ruzvdtın bu bususta f ali- l Ingiliz hava mütebassısla-

1 
yete geçmesi lazwıc.ıır.,, 1 rınd n bin bnşı Tim er Dt:y i 

- 1 Telgraf gaıctesine gönder· 

5-Alakadarlar ellerinde 

1 f · teı.kereleri, ve s~ne~i res-
i miyclcriyle ve şehit yetim

ıeri bu vesikal rı ile birlik
te ikişer kıta fotoğrafları 

ile beraber muayyen gföı· 

h·rde vıhiyct mektupçulu· \ 

Beden terbiyesi teşkilat 
reisi B. Celal Dicer Ziraat 
b nk müfettişi B. Kad i 
Aukarodan şthrimize gel
mişlerdir. hmir mebusu B. 
Sa ettm ve Aydın mebusu 

defa kıvama gelmit . 
altüst eder ve muvaffa 
tin öntine perde çeker· 

ialige~o eçaaa ı~ ı 1 diğı bir mektupta AlmanlG. 

ldarı bususiyeden meliyeyc 1 rın Bclçil:adakı mubarebe
grçmiş mt>murların id reı ' l 'rde ask1.~rlerini ateş battı 

Londra (A.A.) - Ahtan 
bir habere göre Haog Kong 
limanının Japonlara kapatı
lacağı bildirilmektedir. 

hunusiyedeki memuriyet za- gc ilerine yalnıı panışütler-
maolarmın b;zmct müdcet· ie değil, 1Latörsiız tayyare-
lerine ili vesi Maliye V .!k ~- }erle de inoirdiklerin\ meş· 
ldince tahtı karara rıhr.rmı:- h cmtın islınaden şöyle yaz-
tır. 

Zabıtamızı Dikkat Nazarın:.ı. 
Bu nazik güqlerde ma1Üm olduiu üzere herkesin dliyük 

bir dikkat Ye ebemmiykde beklediğ öğie radyosunun ne~-
riyatı esnasında Kemeralt.ndn •e Birincibeyler sogağı ıem
tinde ıarkılar ve türküler söylenirken hiçbir gürultü olma· 
dıiı halde günün havadisleri verileceğı ou dakikalık bir 
zamanda makinelerin dehşetli parazit yapmaları bunun bir 
kasdı mahsusla yapıldığı kana atını vermektedir. 

Esasen telıiz kanunu bu ııbiler hakkında takibat yapıl
masını emrettiğinden milletin milli radyosunu can kulağıyle 
dinlediği beş on dakikcılık bir müddet zarfında bu saygı· 
11zhi• yapanlar varsa bunların ele geçirilweıi için zabıta
mıun biwmet ve faaliyet g~stermesioi rıca edivoruz. 

TÜRK - ALIVJA TICAR ~·y 
ANLAŞMASI -----------·· .. -------~-

Ankara - Türk - Alman ticaret anlaşmasi diin Büyük 
Millet Mecliıi Hariciye Encümeninde tetkik olunmuştur. 

Bu anlaşmayı tatbik için muhtelit bir komisyon teşkil edi
lecektir. 

Anlatmaya bağlı listelere göre Türkiyedeaı Almanyaya 
yap.lacak ihracat arasında yedi milyon liralık tütün vardır. 

Almanlarda bize 3'J lokomotif ile 118 yolcu ve yük va-· 
gonu, demir köprü leva11mı1 kimyevi maddeler göndere-
ceklerdir. ______ ...... -----

Ankarada Bir Cinayet . 

mıştır. : 
Almanlaı her b iri yanın ' 

dü:dne asker alan birçok 
p in6rler imal etmi~.lerdir. 
Bunlardan altısı bir motör
ll\ tayyare ile çekilmekte ve 
yllks~k•ere çıkorılmaldadır. 

Bu bava treni ~ bin kadem 

y~hud daha fazla yüksekle
re çıktık.ta~ sonra motör
süz tayyarelerin motörlü tay
yareye olan baitarı çözül
mektedir. 

. Kendi başına kalan pli
n6rler saatte altmış mil snr
atle bnreket ederek pilotuo 
beiendiği yere inmektedir. 
Bu gibi tayyareler bir hafif 
mitralyoz ile 7,5 milimetre· 
lik makineli tüfek ile mü· 
cehhezdir. Plinörler para
tütçülcr kadar cephe geri· 
sinde müt:im işler ı.örmüş
ler ve bunJarın mürettebatı 

ıevkülceyş noktalarını tul' 
muşlar yabud köprüleri ve 
tüneJleri berhava tlmişler
dir. 

ilan 
Ankara (Hususi) - inşaat ustabaşılarından Rizeli Meh· İzmir İkiaci İcra memurlu· 

met adında biri, ötedeoberi müoasebette bulunduğu Kas· tundan; 
tamonulu Hüsniye adında bir kadım aralarında çıkan bir İpotikle temin ed;Imiş ltir 
kavga yüzünden evvelki gece saat yirmide umumbanede borçtan dolayı açık artırma ıu-
muhteJif yerlerinden bıçakla yaıalamışhr. Rizeli Mehmet, retile ve .atılmasına karar ve· 
cinayet mahallinde tevkif edilmiştir. Hastaneye nakledil- rtleo· Tuzcu mahallesinin Ka-

miş olan kadının yarası ağırdır. Tahkikat devam ediyor. 1 bakcı ıoka~ında kiin 48/48 tajlı 
ı:wnmnı 1 ve hududu planda yazılı tapu 

Parasütlü 
itfaiye 

Sibuyada bir orman yan· 
ıını esnasında paraşütten 

çok istifade edilmiştir. 

İtfaiye ekipleri yaDgın 
mıntakesına paraşütle sev-

kedilmişlerdir. Ve tevessü 

edeceii muhakkal! görünen 

yanıın bu sayede aöndürü 
lebilmiştir. 

T k k kütüğünün Tll sayfa 60 cilt 
a ma. ya a- f nwmaruında kayıtlı 468 ada eh• 1 parsel sayılı ve tnmamı 800 
nın tarı 1 lira kıymetli maa müştemilat 

Tahma yakayı icad eden, bir bap ovin dörtte üç hilsesi 
lngilterede bir kbyıü kadı- 11·9-940 tarihine raalıyan Çar· 
r.ıdır. 1826 senesiııde ilk şamb• ~ünü caat onbette lamir 

ikinci icra dairuiııde aşutıda 
t&kma yalıcayı yapmış ve ko· 

k yazılı şartlar dairesinde peşin 
cuı bunu göml ğine te • para ile aatılacaktır. 
mışhr. Kadın kocasınm göm· · 
!eğinin kirlenmeden yE:tkHı 1 : - icra kılınan artırmada 
kirlendiğinin f tkında imiş. 1&tış bedeli satış iııtiyenin ala· 

catına rüchanı olan diğer ala-
Llir yaka için koıkocn göm· cakhların bu gayri nıenkul ile 
leğı yıkamak zahmetine kat temin edilmiş olan alacakları 
!anmamak için bu icadını mecmuundan fazlaya çıkmak ve 
ortay:"! koymuştur. muh~mmen kıymetin yüzde 75 .................. : ........... (' ........... ~ .......... " .. ...... •••••••• .... • •• " .. ••••..,••••• ••++ .. •••• •••.., ıni tecavüz etmek suretile en :: Yer .. .. ~n e ~! çok artırana ihale edilecektir. 

:: YUZU CeJl ~ !! Bu arhrmad böyle bir be· 
.. f hl • :: del elde edil:n zse en çok ar· :: era 1 köc'1:\1İ :: tıranıt. taahküdü baki kalmak 
~ ~ " :: Çeşme l!ıcaıarı da ~arah·nns Palas :: . .. 

;; K\))'11 ıuavi deoızrn çok duygı1!u l ucağ n • tılmış .~ 
.. bir şekiide inşa edi!ıc:rek her ,n hu t tl· v .. coşb ıır. ... - ~· :: daJgaltorrn , uhu okşıy n bcBtdt'n i saat 1 u\.. p ri :: 
, .. masalı y şıyan bu yer yüzü ce ·n t ı eo f ...... ... hlı köş ::; 
.. künde b ç olmazsa iki h ~fta ya amal< bütün s~nerıit ıN. 

üzere artırma 15 güu daha tem· 
dit edilerek 26 - 9 - 940 gününe 
mvsudif Perşembe günü ırnnt 15 
de aynı m lhalde yıne rüchanlı 

alfü·klnrı i' çmek suretHe en 
çok artırana ihnle edilecektir . 

2 : - Artırmaya çıkarılan iş

bu gayri nıcnkı.I hiueainiu ar-

B. Nuri Göktepe Ankarnya 
gitmişlt rcur. 

söylemeıini bilenJer 

yerde iateklerine "' 
muşlardır. . 

[S;limetliliosan fı tfı 
linsan] Yani: her yerel• 
Jini tutarsaıı, mana••• 
maksatsız ıöz ıöylerseO 
limetc erersin veciıeıi 
nun için ileriye sürühll 

Bir mecliste bile i~s~ ~ 
değeri ve kültürlerıaılt 

ğunda mute~ekkil komisyo- l 
na miımcaat etmelidirler. 

---o---

!ktisadi 
Yürüyüş 

--o--
16 ıncı Sayısı Çıktı 

-·-
Hergün inkişaf etaie1,(te 

olan " iktisadi Yürüyüf ,, 
mec!llur~ının 16 met !!ayısı 

1 
çıkmıştır. 

Bu :;ayıda; iVIuhilt .ı Birg\:.n 
pıofe:.Öı Şükrü abau, pıv
fesör Sıiphi Nuri Heri,_ pro
fesör Muhlis Ete, Dr. Vedat 
N dim Tur, Namık Zeki Aral, 
Samet Ağaoğlu, Surur Su
muiuoğlu, lbrahim Kutlutan, 
Fahrettin Yetek, Aslan Tu
fan, ismet Alkan ve Selim 
Cavidin muhtelif iktisadi 
mevzular hakkında şayanı 
dikkat etüt ve makaleleri 
vardır. 

s 

----o---
1 a~ p ~kuürek 

Değerli V t!' faziletli hem· 
şerilerimiıden lzmirin sabık 
Ticaret Mektebi ve şi-di 
lstanbul Sanatlar okulu yar
direktörü bay Rağıp Akyü· 
rek, oobeş gün kadar şeh
rimizde kaldıktan sonra bu 
güo lstanbula müteveccihen 
hareket etmiştir. 

Bu sevgili arkadaı1mıza 
hayırlı yoJculuklar temenni 

ederiz. 
---o--

8. AG ft H GİZER 
Nüfus müdürü B. Kama

znn yenı memuriyeti başına 
gitmiştir. Nüfus başkatibi 
8. Agah Gizer nüfus mü· 
dürüne vekalet etmektedir. 

---o---

Kinin geldi 
Sıhhat Vekiıetinden ev

velki gün 30 kilo kinin gel-

miş ve Sıhhat müdürHiğü bu 
kininleri derhal sıtma mınta· 

)arına göndererek halka tevzi 
etmeğe başlamıştır. 

veti, irfısnlarının de 
sözle ölçülür. Güıel •e . 
tıklı söz ıöylemeıini 
ler her yerde ve her 
da muvaffakiyet kd• 
lardır. Şu halde antaf~ 
ki güzel söz söylemeıi 
tenler için saadet k• 
daima açık kalacaktır· 
ayni zamanda da nadl 
önceden söz verip soD 
dönenler insanlar ar• 
çok b~yağı mevkide 
Hirler ve namusuzlukl• 
ham edilirler. 

Bugün bütün mulı• 
]erin senetlerin ve dld 
delerin mahiyeti bu 
midir.? Mertlik, kabr~ 
lık, sadıkhk ve vef• 
hepsi bununla kaimdif• 

lcabeden yerde • ı' 
ve fakat sırası aeli• 
söylemekten çeki~ i 
muvaffakiyetin temıO 
çok lüınmluüur. 

(Dtvadl1 

tırma şartııamesi 1-9-940 tari • 
hinden itibaren icra dairesinde 
herkesin ı~rebilmeai için açık 
bulu.durulacaktır. ilinda yazılı 
olanlardan fada malumat almak 
iıtiyenler 39·8614 dosya numa · 1 
rasile memuriyetimiıe müraca
at edebilirler. 

J : - Artırmaya ittirak için 
yukarıda yazılı kıymetin yüzde 
yedi buçu~u niıbetinde pey ak
çesi veya milli bir bankanın 

teminat mektubu tevdi edilme
ai lbımdır 

lsviçre in 
Gemileri! 
---oı--

lsviçrc deniz.terden çok u· 
ı:akta ve Avrupa kıtasrnın 
tam göbeğinde bir memle
ket olduğu halde denir. in
şaatında mühim bir hissesi 
vardır. lsviçreliler büyük de· 
niz!erde işHyen yelkenli ge · 
milerio inş obnd mütehns
sıstırlar Bilhassa yelkc: nli 
büyük balıkçı gemilerini in
şada biti cidirler. En eski 
deniz devleti bulunan Por 
tekizlıler büyük bn!ıkçı ge 
nıılerinı l viçreli fırm .. larn 1 

yantırma tt dırlar. Portekiıi • 
son yaptığı Argus isminde'ki 
dö t dırd' i ge 11i Gru nland 

Fuar 
de 

4 : - ipotek sahibi alacaklı· 
larla diğer alikadar]arı ve in· 
tifa hnkkı &ahip]erinin gayri 
menkul üz.erindeki haklarını 

hususile haiz. ve manrafa dair 1 

olan iddialarını işbu ilin tari
hinden itibaren 20 gün içinde 
evrakı müsbiteleri ile birlildc 
memuriyetimizc bildirmeleri 
icap eder. Ak&i halde hakları 
tapu sicilile snbit olmadıkça 
sahf bedelinin paylnşmaıandan 
hariç kalırlar. 

5: Gösterilen günde artırma
ya iştirak edenler artırma şart· 
namesini görmüş ve lüz.umlu 
m :llumatı almış ve b•rnları ta
mamen kabul etmiş ad ve iti-

" bar olunur. 
6 : - Gayri menkul kendisi

ne ihale olunan kimse derhal 
ihale bedelini vnmczse ihale 1 
kararı feıl olunıu ak icra ve if
las k •• nunuuun 133 inci madde- l 
sine öre muamele yapılacağı f 
ve gnyri menkul işbu ilin ve j 
göattrilen artırma şartnamesi. "ı 
{ath•sinde satalacağı ilan olu-
r.ur. ~ 

h vulısi i dolaşıp Lizbona 
600 tou b hk getirmiştir. 

G~mi bu kaddr hamule
d~n haşk 127 ton mahru
kat taşır. Murettebatı 52 i i
şidir iyi h vada saatte 14 
mil yapar. Rü2g~ıeız hava
la da d• n\z orh smda kal· 
ml m .. sı ıcuı 480 heygir kuv· 
vt tir de lıir de dizel motöri 
.c rrücehhezdir. 

-·-
''iktisadi yürüylş,, d: 

bipleri Ad n Tufao " 
lim Cavit "lldisadi yil' 
mecmuasıoın 17 inci 11 

Fuara tahsis etaıeğe . .,.,, 
verdiklerind ·n şebr• 
mişltr bu . husustaki 
!ıklar başlamışlardıt• ,, .. 

Haztrlan cak 0 ~ 
fevkalade sayıda t~, 
ve meşbur iktisatçı 
dan başka lzmirio eO t 

· ı . . fıJ' taz gazetecı erının b 

kındaki yazıları da ~ıı 
ca ktır. 36 sahife re0

j 11, 

rak çıkacak bu yeib•' 
tisadi me~muaye t• 
il&nlnmı vermesiııİ 
ederiz. 

, 
r. Fahr•,, 

ızmir Memleket ~-• 
Rontken Müte '" 

Rontken ve Elektrı Jf!.ıf 
yapılır. ikinci BeffCfj 

29 No. TELf. 
:: 1 ki d v l . . . v •• 
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