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iin vilayet haberleri

~ 3 llıiz de yazdığımız veç
~, 634 aaylh milli müda
~•fj:ii"elıefi yeti kanuo.una 
'~•ı llQ lzmir ukeri hasta-
1\ıı:d~ iiçüacü devre [gö
~J ' Yardır.uca bemşiı e kur· 

'4 'çıftcaktır. 

.. 

-%•llı lllüdafaaom, "Kuvai 
\ ,'e., aıiıin kahran:aulık 
l~~•ls:irhk destanlarında 

INGILIZ DESTRÜYERLERINDEN BiRi 

'ttı:.•dınının yarattığı yurd Şap denizinde !\\"'it harikalanoı bilenler, 

~ '••lannın, T6rk kızla· bir ( taJ y 80 
~ '4ebmetciklerin yanı •• • 
~ 1 ' naaıı çalııtıklarını, des truyerı 
' ~-tle ıavaıa atıldıkla- batırıldı 
~' i11aa hatırlarında tu· 
~~bu fırsatla da onlara 
~ " g6zbebeği Mehmet
~~ Ytrıııaı sarmayı öğre· 
~~bu müesseseye ne 
~ bir zevk ve hevesle 
"klarıaı söylemeğe bil~ 
' t6rmüyoruz . 
~•ea timdiye kadar fe-
,.. ~&rk kadınlarının bu 
~-ti~Ui \'e vatani teşkilit 
h '-'d. ııastl bütün dünya.
~~ :retJer içinde bıraka· 
·~ ir ferağat ve ıamimi
~ khıtıklarıaı rurur ve 
.,lllt 1• gördüğümüz için 
~~1 '1&dafaa bakımından 
~.,.._-;111u bir teıekknl oJan 
'''- IJG, Yardımcı Hemşire 
~"•,, da koıacakları 
~~dır. 

~- b "•ıraan Türk ordusu
~ ) il b:luhafaza melekleri
~ b'Pb:lığa namzet olduk· 
~h 11 

'•tani hizmetlerden 
'ilıt b·bllgOnden kutlamayı 

lt 6dev bildik! 

~SIRRI SANLI 

--o--
Londra (A.A) - Şap de· 

ni.zinde sefer etmekt-e olan 
bir ticaret filosuna iki lLI 
yan destroyeri hii<:uın etmiş· 

se de himay~ gemileri der
hal ateş açmışlardır. Şafak 
sökerken lngiliz destroyeri 

T omberlayn ite Jyan gemile: ine 
iyice yaklaşarak 40 dakika 
bombardıman etıniş ve Ital-
1an destroyeri kendisini ka
raya otortmuş ve Tombet layn 
gemisi de son bir torpil ile 
gemiyi havaya uçuı muştur. 
Djğer destroyerio de bacası 
tahrip edilmiş ve güçlükle 
kara toplarnun himayesine 
iltica etmiştir. 

Tom beri ayn de.stroyeri(kara 
bataryalarına da ateı açmış 
ve bu bataryalardan ikisi 
austurulmuştur. 

Tomberlayn destroyeri1939 
da inşae edilmiş ve ikinci 
Nanik muharebesine iştirak 
etmiştir. 

~ltıurlar ve müstahdiminler 
~l'İnisani maaşları bu ayın 
htıni beşinde verilecektir 
~-. - ___ .._ ___ _ 
~ ~), Vekiletinden şehrimiz Defterdarlığına gelen bir 
~~ ~'riae bütlln memurin ve müstahdemin maaşlarının 
"---~d~11 evvel yani bu ayın yirmi beşinde verileceğini 

VALi ı Z N 
BEYANATI 

.A
ı' 

A -

V~ı;;;;J';;lf:-Fuad Tuksal!ffi 
Valimiz bay Fuat Tuksal 

gazetecilere beyanatta bulu-
narak demiştir ki : 

Şehirde ve mülhakatta 
nüfus sayımı intizamlı bir 
surette cereyan etmiştir. 

Vilayet merkezimiz ve 
mü!bakat sayım neticeleri 
mahallerince doğrudan doğ-
ruya Başvekalet istatistik 
umum müdürlüğüne bildiril
miştir. 

Talimatname ; Sayım n.e
tiçelerinin istatistik umu!D. 
müdürlüğfioce neşir ve ilan 
edileceği amirdi. Şu ka
darını söyleyebilirim ki iz
mir ve mülhakatında ls•yım 
ve nüfus çok sevinç verecek 
mahiyettedir. 

Turistik yolların kiıım kı · 
sım müteahhitlere ihale edi
lerek inıaata devam edil· 
mektedir. 

Evvelki gece vukubulan 
şiddetli yer sarsıntısından 
hamdolsun z .. yiat ve hasar 
yoktur. 

---o--~ laıyetle haber aldık. 

''-ıanya ile lngiltere har- Cenubi Ame
et anlaş- İ 

'lnamız ı 
~~ llbtaı - Ticaret beye
\~ dG, Romanyadan seh-

~'t d~oreııd&r. iki mem

\'•:~"•11daki ticari mü-

~~i~ ttler normal seyrini 
~lf"· -.;t't 11• gibi imzalanan 

, ~'~t•ıılataaasıda tatbik 
ttlir .. 

biye nazırı 
Ankara ya 

uğramıyacak 
Londra ( A.A) - Alman 

radyosunun verdiği bir ha
berde lngiltere harbiye Na
ıırı Bay Edenin yakında 
Arıkaraya gideceği bildiril
mektedir. 

Bu bahar katiyen aaılıız 
•• uyclarmadır. 

rikadaki Ja
ponların 
sayımı 

Nevyork (A. A)-Nevyork 
taymis gazetesi cenubi Ame• 
rikada bulunan japonlarJD 
bir an evvel sayımı yapıl
ması için Japon hükumeti 
lAzımreleolere emir •erdiiii: 
ni yazmaktadır. 

Bitler Parise, Dahiliye Veki
Ribentrop Vi- l0 miz ./Ankarada 
şiye x1eden 
giittileı ? 

---o---

t •• 

Almanıarın Fransız do. r 

nanmasını 

doğru 
istedikleri 

değilmiş 
Lo Li dı a ( A.f... ) - 8 1:. r ı in 

radyosu, Laval!a görüşmek 
üzere B. Hitleria Pa1ise git
tiğini ve Alman hariciye na
zırı Fon Ribeutrop ta Vııiye 
gideceğini bildirmektedir. 

Bu ziyaretlerde mütareke 
ıartları görüşülmüş •e Frao
sanın lngiltere aleyhinde 
barba girmek şartiJe Alaas 
Loreoi tekrar alabileceği ri
vayeti ortaya atılmıştır. 

Fraı. sa hariciye nazırı 
Fransa ile Almanya arasın
da iş birliği istemenin ma· 
nasız olduğunu bunuııla be
raber Almanyamn niyetinin 
ne olduğunu bilmediğini 
beyan etmiştir. 

Vi~iden alınan diğer bir 
habere göre F raosız hüku
metinin Fransız donanması
nı Almanlar tarafından kul
lanılmak üzere istenildiği 
tekzip edilmektedir. 

--o--
In2iliz ve Ame
rikanlar Ja
ponyayı terk 

ediyorlar 
Londra (A.A) - Tokyo

daki lngiliz sefiri lngiliz ta
basına kısa bir müddet zar-

Dahiliye V eki/imiz 
B. Faik Ô.xtralı 

Ankara (Huıusi) - Dahi· 
Jiye Vekilimiz B. ~Faik Ôs· 
trak bugün lstanbuldan t•la· 
rimize dönmüşlerdir. 
-~~,~~~~~~~"""""~~. 

~lngilterede 
iaşe meselesi 

çok iyidir 
Londra (A.A) - AYam 

Kamarasında yiyecek mad· 
deler hak kında sorulan ıu· 
ale lngiliz Ziraat Nazın 
Havsou, iaşe iti yerindedir. 
Bu . hususta maddeten çoğal
ma görülmüşt6r. Demİf. 

lngiliz dominyon nazırı da 
lrlandanın lngiliz çocuklan
nı kabul hususunda göıter
diği hüsnü niyet ve miıafir 
perverliği takdir etmittir. .................................................... 

ifındajaponyayı terketmelerini 
tavsiye etmiıtir. 

Bir Amerikan vapuru da 
ayni maksatla Amerikan ta
liasını almak üzere T okyoy' 
gitmiştir. __________________ ...._ ____ ..;.. __ ~---------------

• • 

- G ~ıecek ayın maaıını bu ayın yirmi betinde almak 
müjrlesiae sevindin mi? 
. - Sevinmez olur mııyum? Eğer bu günlerde elime para 
geçmes.ydi, kart bana iki bayramı fitil, fitil burDumdaa 
çıkarırdı. 
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lades keoı• d 1 OLMAHIN SIRLARI ~ ç lın n h 
lbagatta, herkes Mu var 

-ncerle , fere sevgi ve 
Mehmetcik- Londrada Oksford '~• 

sind~, Selfriç mDe••!~e 
bugüne kadar gör111119 

lıat o~~!~,i~1~~;:~!~!1. yaoı ---_,5_ g uıınlllP 

n cıtıayet 
garip bir sergi ~~,111111 

S8 Y2'1MIZ Lades kemiği sergıııf ... 
-o- gide 50,00I tane 1Adel 

Parti ve Halkevlerimizin miği teşhir ediliyor ... dlİ 

Dost kazanma
nın yola ve 
dost kaybe me 

sebepleri • 
nın 

---o---
-2-

Çok güvenmemek şartile 

etrafunzdaki insaularin dost
luldarı elbette kayıtsızhkla
nadan, hele düşmanlıkların· 

ian iyi değil mi? "Populer" 
adamlar, yani muhitlerinde 
daima sevgi uyandırmaya 

muvaffak olanlar işin değe
riai Ye derecesini kavramış
lardır: 

Burada ıaten o çeşit dost
luktan bahsediyoruz. Her 
sırra iıina Ye her derde 
ortak hususi ve seçme dost
luk başkadır "Ye öylesi uzun 
tecrfibe ve zamanın ender 
yadigirı olur. 

1 - Etrafınızın dostluğu
nu kazanmak istiyorsanız 

ilk önce um•mi, hususi ten

kit huyundan derhal vaz
geçmelisiniz. Size yanlışım 

vlıraa söyleyiniz diya yalva
ranlar bile kuıuı larını sizin 
dilinizden duyunca memnun 
olmazlar. 

11Hatalarımı düzeltiniz!" 
teklifi ''meziyeti rimi sizden 
dinlemek istiyorum,, sözü
nün dolambaçlı ifadesinden 

başka bir şey değildir. Ku
surunu sizden öğrenip dü
zelten ve bunun için fayda 

gôşen bir ark d s size min
nettar görünse bile içinden 
diişmandır. 

2 - Herkes kendine gö
re mühim b;r şah iyet oldu
ğJJna inanır. Esblerin "her 
göuülde bir arslan yat r 11 

d~meleri modası geçmez ha
kikatlerdendir. 

-Devam7 var-

Bol çeşit, uygun* ı fiye.t,'8 
(temiz, katıkısızlve iyi mal.• 

~Alışverişte 'saygı, dojrul u k 
-; •••• a:-r.ı,;.,.~= 'i!1 ?J 30-1 

Ma tulun 
kalan 

di,leri arasında 
parmak ! 

-1-

E ki şurayi devlat iıasın
dan btty Şeref bir gece mi
s ıfirleriyle oturuyordu. Geç 
vakıt kapı çalandı. Komşu· 
farından müstantik bay Muh
tardı. 

Ev sahibi : 
- Bayım akşamdan beri 

gözlerimiz yolda kaidı. Ne
ye böyle geç teşrif buyrul
du? 

Diye s'tcmle başlıyordu. 
Bay Muhtar yorgun ve 

düşünceli görünüyordu : 
-Maheza yalanct çıkma

mak için geldim Bayımız, 
dedi. Ancak yanm saat ev· 
vel fakirhaneye dönt:bitdim. 
Ayak üzeri yemek yiyip bu
raya koştum. 

- Bir fevkalade meşgu
liyetiniz mi çıktı bayımlz ? 

- Müdhiş bir cinayet ba

yım. Akşam üstü bay Haçik 
isminde bir kuyu cuyu dük
kinında maktul buldular. 

Ad mc ğızı hançerle delik 
deşik etmişler. Haspelvazifc 
c:ıaballi vakaya gittim. Bun
ca senedir müstantik'im ci 
nayetic bu kadar feci ve 
korkuncunu görmedim. 

Mis firler heyecan ile göz
lerini açtılar. Aralarından bi-
rı : 

- Katil 
Diye sordu. 

jaknlı:ndı mı? 

Bsy Muhtar - Hayır, he· 
oüz bir ŞP-Y yok, dedi. Fakat 
yakında hnyırl bir netice 
ümit ediyoru7.. Mahalli vak
a da bir hançer bulundu.Gü· 
müş kah esinın üstünde bir 
tavus tüiyle bir ma:ıallo.b 

i..,lenmiş, kıvuk bir hançer .. 
Cinayetin para için irtikap 
edildiği muhakkak. Katil 

f ile kuyumcu arasında feci 
bir boğuşma olmuş. KatiHa 

küçük parmağını bay Haçi 
k'io dişleri arasında bul
duk. 

Zavalh adam can havliy· 
le bu parmağı bıçak gibi 
kesmiş. 

Kezalik katilin yaralı ve 
kanlı elini ildiği bezleri de 
elde ettik. 

Bay Muhtar cinayeti tas
vire devam ediyor, misafir
ler dehıetlc dinleyorlardı. 
Ev sahibi odanın karanlık 
bir d:Öşesinde ayakta duru· 
yordu. Yuzü ölü benzi gibi 
sap sarıydı. Bır eliyle çar
pan kalb:ni tutuyor, ötekiy
le düımemek için dolap ke
nanna asılıyordu. 

Bütün kuvvetini topladı, 
herkesin bay Muhtarla meş· 
gul olmasından istifade ede-

rek dııarı çıktı. Sofada ge
zinen karısı bayan Müveddet 
oou görünce : 

- Bay ne oldu? diye ba· 
ğudı. 

O boğuk bir sesle : 
- Sns, dedi. Lambayı al 

önüme düş. 

ihtiyar kadın fevkalade 
bir şeyler geçtiğini anlamış
tı. 

Fazla bir şey sormağa ce

saret ademiyerek, dudakla

rının arasından dualar oku

yarak kocasınır:ı önüne düş
tü. Yukarı çıktılar. 

Üst katta asari atikadan 
bir sedefli dolap vardı. Bay 
Şeref titreye titreye ona 
yaklaşdı. 

Kerısıaa : 

-Sonu var-
---~ --..~~---· ......,_,_,_,, ______ ...., ______ ,_,...__ 

D vlet d miryoll rından: 
lst nbul Edirne hattı üzerinde kilometr 27 45 arasındcki 

Tavukların li.teı ke 
ikaziyle Türk bayanlarının rini toplayan ve bu. • 
son günlerde hudutlarımızı açan bir sucuk fabrıkafl . 
muhafaza eden Mehmetcik- bibi Robeydir ve bu 
lerimize duydukları minnet· açmaktaki maksadı dı 
tarlık nişanesi olarak onlara rikası hakkındaki ball 

hediye edilmek üzere ylio yiaları tekzip içindir. 
çoraplar, hatta fanilalar ör- le ki: t• 
diikJerini sevinç ve iftiharla Robey fabrikasıaıD • 
görüyoruz. Ptinden yaptığı ıuctl 

Bu ulusal duyguya bütün lngilterede çok 111• 
Fakat bir iki sene .e 

Türk kadıolarınm iştirak rakipleri fena bir t•Y'' 
etmesi, mesela haftanın bir pıyorlar, diyorlarki: it: 
gününde Türk bayanları fabrikasnıda yapılan ·~ . 
mahallelerinde yer yer top· lar tavuk etinden. ~e _ ... 
)anarak hem kendi görüı· Robey bu ağır ıttıb ...... d 
melt rine bir vesile yaratma- kurtulmak için o ~ 
lan ve hem de yurdun mü- itibareı:ı fabrikasının k 
dafaası için emir bekliyen nesinde kesilen taY11 

Türk erleriue karşı besle- Jides kemıklerini stkl 
dikleri şGkran borçlarını başlıyor. 
ödemek suretile de isbat Tam betytiı bi• 
etmeleri ne kadar iyi olur. biriktiriyor ve b•nl•~~ I 

Türk kadım, Türk kızı sıadan elli bin tanell" t 
b. . r ~ 

b 'b' b' 1 . rıp ır sergı a,ıyo 
zaten u gı ı ızmet en yiaları bu ıuretle 
kendine bir zevk ve neı'e 

etmiş oluyor!. .. 
v~ren bir vesile sayacağı . ..,._t 
için partinin bu ikazını ne larımızın bu samımı el 
kadar yerinde olduğunu gayretinden son 
söylemeğe bile lü.ıum gör- memnun, miUehusis ff 
müyoruz. nettardır. ~ 

Ha.lkırnız~n Halk Paıtisinia HalklD SUİ ~ 
1 

bu hımmetındcn ve kadın- -------~ 

.. ANKARA .. ~RAöYOSU~ 
AKSAM PROÖRAMI 

18.00 Proğram ve memleket saat ayarı. 

18 03 müzik: konçerto pi. 
18 30 konu~aıa "dış politika hadiseleri" 
18.45 çocuk sa2tı 
19.15 çocuklar için mu&İ i 
19.30 Memleket saat ayarı ve Ajans haberleri. 
19.45 müzik: radyo ince saz heyeti .. Yeglh faıh,, 
20.15 Radyo gazetesi 
20 45 müzik: şarkılar ve Türküler 
21.10 1'.onuşına 11 modern opera,, 
21.25 müzik: koşmalar • 
21 45 müzik: Riyaseticumhur bandosu "Şef: lbsall 
22 30 Mcmlnket saat ayarı ve Ajans haberleri 

ziraat, esham-tahvilat, kambiyo nutuk bors•51 

22.45 Müzik: cazband pi. 

taş ocaldarandan 19000 metre mi abıoda balast k pıalı zarf ı 
uımliyle satm alınacaktır. Bu işiıı muhammen bedeli 24000 ı 
l ra ve muvakkat teminatlı 1800 liradır. 

Münakas ya 5 11-940 sah günü saat 11 de Siıkccide 9 ı 
i~letme binasında A. E. komisyonu tarafnıdan yapılacaktır. ı ö 

BugUn matinelerden itibaren 
Senenin en güzel Fransız Filmi 

ÜNCE E KADAil 
isteklileri ayni gün saat ona kadar kanuni vesaik, tek- ı 

1 f ve temioatlanm ihtiva edecek olan kapalı zarflarını ko- ı 
ıoisyorıa vermeleri lazımdır. Şartnameler parasız olarak ko- ı 
misyondan verilmektedir (994714414) ı 

21 - 23 - 25 • 28 ı 

Baş Rollerde: 
Corir:ıne Lucbaıre • J. P. Aumont 
Fox Jurnald'da: En son haberler oJ' 

Seanslar: her gün 2-3,30-5,30-7,30-9) 
Cumartesi ve Pazar 11,30da batl~r ~ ...................... ~ ....... ~~/ 

ilan 
ilayet da mi e cümeninclen: 

lzmir-Bergama yolunuo esaslı tam11abna gereken SCOO 
ı a tre mikap ham taşın ocakte ihzarı 4500 lıra kc:şif bede
lilc ve 15 gün müddetle açık eksiltmeye konulduğundan 

i teklilerin 2490 sayı yasa hükümlerine tevfikan hazırlaya
cakları teminatları ile birlikte 4 lkincaeırin 948 Pazartesi 
i6D6 ıaıt 11 de Villyet Dıi•i Enc6menine bat vurmala-
rı. 4315 

i ..... .............. IZM IR ............ ~i~ 
: KlZ K··ıı·· L. . J)~~ ı ER KEK u ur ısesı ~ 
ı Oı ta okul ve Lise sınıfları vardır. Cidd1 bit ~e'~ 
ı terbiye yuvaı;ıdır. Jagihzcı:; Fr .. nsııca, Almanc.• el•'' 
: bemmiyet verilmiştir. Leyli 210 oihar1 75 IÖ•ıeblt 
ı taksitte alınır. Memur çocuklarından yüzde 1 • 
ı cuklarıDdau ytlzde 40 tea1.illt yapılır.. _.......................................... ~-
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-ık d ';, k t; ;;~ ister. Gll, ister Ağla Dereceleri yük. 
tın···"'·· ı · 16' 't·ı · ogut erı: 1 Verilmiyecek ıse1 ı mış me-

"' --:..._---;-=._- .... bir milyon! morların va~ 
'ltcia) f • Zengin ve pintiliği ile zİyet)erİ 
d arın ay meşhur bir milyoner güzel yeni barem kanununun 

il \'e zararları yüzlü ve güzel .se.sli bir şar- muvakkat altıncı maddesin-
( Bi " B kıcı kadına şu ıltıfatı savur den istifade eden memur-

'-• ~ u halk doktoru- du : 
6°6U · b ı ki L Jardan bu kanunun neşrin· ~ 6 erı it aş 1 1 ya- - atif sesinizi duyabil-

ta haıl k b t ı ki k det:1 evvel teadül ve teşki-~. t ar en as a • •· me için bir milyon dolar 
de b tdıvi usullerinden ziya vermeğe hazırım. lit kanunlıuiyle memuriyet 
'•ıa tatalıldara tutulmama- Şantöz büyük bir sevinç unvanları ve sınıfları değiş-
b,, Y~Uarını göstermeğe ça- ve heyecanla : tirilmeksizin dereceleri yük-
8ctrımızı ••detmiştik . _ Çok mültefit ve nazik- selmiş olanların bu derece-

t•• tlaunJa beraber yavaş siniz, deyince, orada bulu- )erde geçirdikleri asgari ter-
-..:' tutulduğumuz bazı nan bir arkadaşı genç ve fl müddetleri için eski te-
tıaı •ltldardın da nasıl kur- güzel artiste seslendi : kaüt kanuauna göre mua-
~~•lc mümkün olacağı - Milyo.lere teşekkür mele yapılması kararlaştırıl-
ht ~lbda da uzun yazılar etmedi. Çınkü herif sağır- mıştır. 
t,klb•ğı ihmal etmiyeceğiz. dır. . . -----------
~t •t en çok ehemmiyet Verılmıyecek bu milyon Saadet Yuvası 
·-~teghniz noktanın hasta- vaidine Türkçe Sözlü Arapça Şarkıh 
it~ tdan korunma olacağını PEK y 

"'ç::ı.~dti~·;:du:ıı •uyun, ister Gül, ister Ağla Taggare si;~~~;ında 
~ lolraıa bayat ve bozuk 
~~~aıeğin, en mızır mik
~ rın bu görünmez m&t-
~ •e kanlı düşmanların 
~::-dığı bir yerde bir da- , 
' oturmanın, Yücudiimü-
~ 1~trhangi bir noktasında 
\_

1 
olan mini mini bir çi· 

\t ••ya bir berrnin bizi 
''-&tbiı ve çek defa ölü
~lı~s&rükliyen affetmez has· 
,,1, l•ra düıürdüğü düşü
~/se, müthiş dertler ve 
' 'Plar arasında kıvran
ı._lldtn1 can çekişmekten 
~ l>tk ~ok acı ve masraf· 

~~ lbal olan tehlikeli has
~, ~e marazlara uğrama

~~' yoUarını arayıp bul
f'td daha hayırlı ve daha 

•h birşey değil midir? 

\~tt hunun içindir ki eli
~t dt bulunan kitaplardan 

~t~Gllleleriıaize devam et
t0t~ beraber değerli dok· 
~ •ınızıo bu meseleler 
il kıQda yazdıkları kıymet-
•ıt:' faydalı makaleleri de 
~e~•ı geldikçe iktibas et-

Ş·ttıı geri kalmıyoruz. 
tQt 

1illdi büyük üıtad dok
~ ~Uri Ergenenio "Gıda
~ .. '' f ~I ayda ve zırarJar1" 
~~klı bir yazıyı nakledi-
1 t.,,J 

•Gc
11
'•nlar gıda ile beslenir; 

~,t "dinıüze kudret, kuvvet, 
Ç0~'et veren gıdalardır. 
\J, karışık bir teşekkül 
J,t:. beden makinesini iş
llıtt)~1e yarayan yegane kıy
b1a k ltömnr gıdadır. Fakat 
't,ta. 6aıür bir nevi değildir. 
bttta 1 gıdale.r hem pek çok, 

1 de Uirlü türlüdür. 
b11 "•llnların hazım boru · u, 
'tit ~~htelit gıdayı öğütüp t,, t deeek bir kabiliyette 
t,,:talınışt.r. Gıdalar bir ta· 
•, hll •ücudümüıde kuvvet 
'~ •raret hiııl ederken 
~t ' taraftan da yıpranan 

ta1t· 
)'il') 1Yen bllcrelerimiıin 

l tını . . d tQ eıını temin e erler. 
•Itık hareketlerimizi 

ilan 
lzmir ahkamı şahsiye baş 

katipliğinden: 1 
Mahkemece bacır ve vesa-

1 

yet altına alınan ItaJyan te- I 
basından Boti Paueli Kati-

1 
nanıu tasarrufu altında bulu
nan Alsancakta 1460;ve 1472 
nomarah sokakta kain kar- 1 
gir ve bezmi alem valide 

1 

sultan vakfından mukalıah 

sahife 464 pafta 202 ada 
1236 kadastro 1 tajh ve 1' 
numaralı iki kath ve bin iki 

artırmada kıymetin yüıde 
yetmiş beşini bulmadığı tak
dirde 22-11-940 ta .. ihioe 
müsadif Cuma günü saat 15 
de ikınci artırması yapılarak 
gayri menkulün en çok ar
tıraoıo üzerinde bırakılaca
ğı, ihclenin bedelinin derhal 
tediyesi meşrut olup ica bnıda 
verilecek mühlet içinde te
diye edilmemesi halinde on 
gün zarfında yeniden artır-

yüz lira muhammen kıymetli 
evin mahkemece sablmaıına 
karar verilmiş ve ilk artır

masının 12-11-940 tarihine 

maya çıkarılıp salılac.ığı ve 
ihale bedelleri arasında fark 
zuhuru halinde yüzde 5 fa-

i iziyle birlikte hükme hacet 

1 
kalmaksızın ilk defa üzeri-

1 ne ihalesi yapıland ndan 

müsadif salı günü saat 15te 
yapılması takarrur etmiştir. 
Arhrmaya iştirak için mu
hammen kıymetin yüzde ye
di buçuk ııisbetinde pey ak-
çesi yatırması veya o mik
tarda devlet bankası temi
nat mektubu vermesi ve 
gayri menkul üzerinde irti
fak hakları ve hisseleri ve 
sair hakları bulunanların ev
rakı müsbitelerini mahke· 
meye ibraz eylemeleri, ilk 

1 
tahsil edHeceği üzerine kati 

1 
ihalesi icra oluı:ıaa kimsenin 

1 
yüzde iki buçuk Belediye 
resmi ve Evkafın taviz be
delini dahi tediyeye mecbur 
bulunduğu ve işbu gayri 
menkulün şartnamesin i gör

mek azusuoda buluoanlann 
ilaa tarihinden itibaren on 
gün içinde Ahkamı şahsiye 

m:r)hkcmesi Başkatipliğine 
müracaatı lüzumu ilin olu-
nur. 4545 

ilan 
Vilayet daimi encüme 0 nden: 

lzmir-Tire yolunda yapılacak tamiratı esasiye için muk
tazi 8000 metre mikip bam taşın ihzarı 7200 lira keş: f 
bedeJile ve 15 güa müddetle açık eksiltmeye konnJduğun
dan isteklilerin 2490 sayılı yasa hükümlerine göre hazır
Jayacaklari teminatlarile birlikte 4 lkinciteşrin 940 Pazar
tesi günü saat 11 de Vilayet Daimi Encüm nirıe baş vur-
maları 4314 

ilan 
lzmir Nafia Müdürlü2"üdden: 
Karataı Ortaokulu tamiratı, 1530 lira 75 kuruş keşif 

bedeli üzerinden 17/10/940 tarihinden itibaren 15 gilo 
müddetle açtk eksiltmeye konulduğundan isteklilerin 2490 
ıayıh yasa hükümlerine göre hazırlayacakları teminatJarile 
birlil.de 6 Ikincitcşrin 940 Salı günü saaıt 11 de Nafi Mü
dürlüğünde müteşekkil komisyona baş vurmaları. 4439 . 

23 inci Teırin 

(7) 

Şaziye ince ahenkli sesi 
ile: 

- Ya, bu taraftakileri 
görmiyor musuou.t Ayşe tey
ze? 

Şaziycnin gösterdiği ta
rafta paJyaçonun biri, türlü 
maskaralıklarla halkı dünya
nın en şişman kadınını gör
meğe dayet ediyordu. 

Her yerde Ayşe. teyzenin 
yüksek kahkahası bütün ba
kışları üzerimizde t ophyor, 
oaun bu hali gülmiyecek 
olanı da güldürüyoru. 

Az daha ilerledik. Luoa· 
parkın önüade çok fazla bir 
bir kalabalık vardı. 

Orada ise Ayşe teyzenin 
kabkasından daba :yül<sek 
kabkalar duyuluyordu. Biz de 
bu kalabalığa doğru ilerle
dik. 

Bir kaç uzun boylunun 
arasından halkın ne seyir 
ettiğini görmek için başımı 
uzatmıştım. Bir de ne göre· 
yim? 

Bizım beş ahbaplar pata
naj alanına girmişler, pata
oaj sporu yapıyorlardı. 

Pastırmacı Ahmet ve Ka
radenizli Mustafa alanın or
tasında düşüyor, kalkıyor. 

Salamon ile Hüseyin bunları 
seyrediyor, Hasan ise iyi 

patanaj kaydığını göstermek 
için türlü numaralar çeviri
yordu. 

Hüseyin kenardan durma
dan haykırıyordu: 

- A beee, Mustava !. Ha
sanın diverdiği gibi yapse
ne.. Gör Hasan nice ayak
larını çapraz yapıyır. 

Mustafa Hasanın bu oyu
nunu tatbik etmek isterken, 
sırt üstü betonun üzerine 
yıkıldı. 

Kendi haline kendi de 
gülerek: 

·- Uy anacuğuou, dedi. 
neyün malu pizum kızaklara 
penzemüy. 

Ayşe· teyze bunları gö
rünce bize: 

- Çocuklar, dedi. Hepi
miıden ayrı ayrı şurada beş 
dakika oturmamızı rica ede
ceğim. 

Ayşe teyzenin bu teklifini 
içimizde kabul etmiyen bu
lunmadı. Birlikte Lunapark 
gazinosunda da yarım saat 
kadar oturduk. 

Bu yarım saat içinde gü
lüşmemiz, belki her birimizin 
birer senelik gülüşmelerimi-
zin mecmuu bu kadar tut
mamıştır. 

Ayşe teyze fuardan ayrı · 
lırken Pastırmacı Ahmedin 

babsını bir türlü kapayamıyor· 
du: 

- · Çok şen adam, diyor-

f du. Ben onu ilk gördüğüm 
zaman haksız olarak kalbini 
kırmışım.. Öyle zannediyo
rdum ki bir insanın dili kaba 
olunca kendi de kabadır. 
Halbuki B. Ahmet bambat· 
ka bir adam. 

Gördünüz mil? Yarım saat 
içerisinde patinaj sporunu 
az çok öğrendi. O Mustafa 
mıdır nedir, hiç bir şeyden 
anlamıyormuş ya. Alemi gül· 
dürmekten başka birşey yap• 
madı. 

- Peki amma, dedim. B. 
Ahmet de bi:r.i gnldürmedi 
mi? 

- O kadar değil. 

- Bayan ismet siz bu iıe 
ne dersiniz? 

- Gönül kimi severse 
ma~aretli o dur. 

- Aaaa... Kızım sen bu· 
günlerde kabak çiçeği ıribi 
açıldın.. Baban öleli daha 
senesi olmadı.. Anneni o 

kadar vefasız mı ıanıyor· 

sun? 

- Bir sene olmasına yirmi 
gün var değil mi anne? 

(Devamı var) 

Şakalar 

Pek sürmüş? 
-·--

Bay Refik, duvar saatini 
yaptırmağa götlirliyordu. 
Yolda birisi yanına yaklaşa• 
rak: 

- Eğer bunu sabyorsaa 
iki lira vereyim, dedi. 

Refik bunun üzerine der· 
hal evine dönerek karısına: 

- Karıcığım, dedi. Bizim 
saate yolda pey sürüyorlar. 
Yanıma para almayı unut
muşum, bir iki lira ver de 
başkalarına geçmeden saati 
kurtarayım! 

Satılık dolap 
makinesi 

Karşıyakada Hacıbüseyin

ler istasyonunda eskici Ya
şar ustanın evinde sahbk 
bir dökme dolap makinasi 
(55) koğası ve (55) lamari
nası ile dolap makinesinin 
altına konacak beş buçuk 
metre uzunluğunda (20) ean
tim genişliğinde iki demir 
satılmaktadır. 

isteyenler ayaıi evde fi
dancı Mehmede müracaat 
etsinlu. D. 4-1 

Dr. Fahri lşik 
ızmir Memleket Haıtaaeai 

Rontken Mütebauıaı 
Rontken ve Elektrik tedavial 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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(i[HiiiHAıiRLERı ~·zabıtamızın mühim 
~ 

bir r İÜıİİİİiiERLER 
lr:.ırata ~~~ ~ La 14 JttSt•:::nr;;.t:a ~· 

Hava kurumu- fflUVaffaR.iyeti 
na yurddaşla • 
rımızın yar

dımları 
--o--

ikbal manif atuu şirketi 

mGdiirü bay Hasan Fehmi 
Serter 100, manifatura tüc
carlarından bay Osman •e 
Ahmet Tatari 500, Alko
Jombr Yuda mahdumları 

109, 8. A. Gomel ve şüre
biıı 100, Mods 1. D. Sia· 
ıves limited şirketi 20, Jozef 
Çıkurel 25, Avram Ha~son 
25, Batak hancısı Ha 'l8D 

Zincirci 20 lira teberruda 
bulunmuşlardır. . 

--o--

Vilayet fiyat 
mürakabe 
komisyonu 

-o-
Valimiz bay Fuat Tuksa· 

lıa başkanlığında fiat müra.
kebe komisyonu toplanmış 
•e Kahve, Manifatura satış 
fiatlara üzerinde görüşmeler 
yapılmııtır. 

--o--
Gelenleı
Gidenler 

Tunceli mebusu Abdurr~h
man Sami Manisaya, lskin 
mlifettişi Adil T orbalıdaa, 
Mardin mebusu Ali Riza 
Levent Aydına, Denizli me
busu Kizim Samanlı Deniz
liden şehrimize gc?lmişler
dir. 

--o'--
Selihettin 
Sülüner 

Yeni açllan Ödemiş ıehir 
istasyon şefliğine Salihli is
yen tefi Selibattia Sülilner 
tayia edilmiştir. 

Bu k•ymetli şimendüferci
mize yeni vazifelerinde mu
vaffakiyet dıleriz. 

---()*----
Benzin, gi'z 
ve moötrin 

fiyatleri 
B~azio, gaz ve motörin 

fiıtleri bugünden itibaren 
yeniden tesbit edilmiştir. 

Benzin tenekesi 869 10 ' , 
raz bllyük teneke 628,13, 
küçllk teneke 92,35 kuruş
tur. Gaz lzmirde 19,70 ku
ruıa satılacaktır. 

••-lllliECBE:!iE sw~~ 
Haoa tehlikeaini önlemek 

için havtıda kuvvetli olmak 
lıi2ımtlır. FiTRE, ve ZE· 
EKA TINIZ/ Hava Kuru. 
muna v•rmelt.le bu tehlike
ye lıarıı lıo)'mu' oltlcalıaı· 
nı•. 

Şekercilerde beş dükkanı soyan azılı bir 
hırsız derhal yakalandı 

Şekercilerde Oıman oğlu Ahmet Cila
sun: Ali oğlu Abdurrahman, Ali oyluRifat, l ra içinde 12 lira para, lhııandan 80 kurut 

para ile bir kHo çukufata •e yine Rifahn 
llya oğlu Subami ve ihsanın dükkiolarıoa 
girerek Abdurralımandao 5 lira para ve 25 

dükkanından 36 lira kıymetiade posta pu
lu 2 elektrik lnmbası ve 10 adet nevrozi-

liralık şeker ve çikolata, Suhamiden 8 li 
ra, 6 adet hayvan fırçası, ilci büyük ma-

nin çalındığı şikayet edilmi ş ve 
suçlu kestaırn parnıı Cirır: iııde m' s-f 

kas, bir çaket, iki pantolon ve i'd iş pod
yası bir göınle&t bir şapka ve bir kumba· 

rnl< para ve eşya ile birlıkte yakalan-
mıştı ... 

- - z-

Bitler Lav alla 
, ı ·-~ G .. .. .. 
~e ' !~:· oruştu 

HITLER! -- ~ 
Londra (A.A) - Fransa

nın bir mahallinde Bay Hit· 

.. 

LAVAL 
lerle Bay Laval gör6ş

müşlerdir. Bu görüşmede 

Hariciye Nazırı Ribentrop 
hazır bulunmuştur. 

Altını fiyatı 
düşüyor 

-o--

lstanbul (Hususi) - Türk 
atını düşmüştür ve daha dü-

şeceii ılylenivor. Baılinkti 
fiat 22 lira 50 kuruıtur. 

POLONY'A r~An. erika gaze
B k-o-- d teleri mihver
aş um:n :- cilerle alay 

nının ra tyko a ediyor.ar 
bir nu u o-

--o--
Londra (A.A) -- Polonya 

baş kumandanı general Şo
viski radyoda söylediği bir 
nutukta ucümle demiştir ki: 

11 Alman kuvvetlerinin ve 
Mareşal Göringin heıicneti 
Hitlerin maruf ve b&yük 
planlarını altüst etmiştir. 

Bunun içindir ki, Hitler 
artık akim !calan icraatlarını 
son defa başka yerlerde tec
rübe etmek istiyorlar. 

lngilizlerin gösterdikleri 
kahramanbğa ben değil, bil· 
tün dünya hayran kalmak· 
tadır. 

lngilterenia müttefiki biz
ler bu çok değerli dostları· 
mızJa yanyana harp etmekle 
müftehiriz. Mısırda bile Leh 
kuvvetleri mevcuttur.,, 

--o---
Bir düşman 
• • • . ıaşe gemı~ı 

bombalandı 
--oı--

Londra (A.A) - Bir ln
giliz bombardıman tayyaresi 
on bin tonluk bir iaşe ge
misine hücum ederek müte
addit bombalar atmıştır. 

Tayyare pike usuliyle 300 
metreye kadar inmiş ve bu 
suretle attığı büyük bir in

filak bombası geminin ön 
kısmına tam isabet vakı ol
muştur. 

-----o--
Bir hafta zar· 
fında batan 

vapurlar 
---o--

Lendra (A.A)-8ir bafta-
. lık ticaret fılosundaki zayiat 
63.~00 ton hacminde on üç 
vapurdur. Almanların iddiası 
ise 120 bin ton batırdıkları 
nı iddia etmektedirlel'. 

Nevyork ( A.A) - Bura 
gazeteleri mihver devletleri 
ile alay etmektedirler. Ve 
diyorlar ki: Mızıkçılık edi· 
yorlar. logiltere h&kimeti 
darbeye darbe ile mukabe
la r:ttiği gibi kahraman in· 
giliz tayyarecileri timali Af
rikaya kadar akmaktadırlar. 

-3!13!--

AMERiKA 
H0K0METI 
Okyanosların 
hakimiyetini 

elde edecektir 
Vaşington (A.A) - Nev

york Herald gazetesinin ter· 
tip ettiği bir toplantıda A
merika bahriye nazırının 

P~sifik okyanusunda yeni 
üsl~r vücuda g t tirildiğini 
ve Havay adalanndaki üs
lerin ehemmiydini ve atlan
tik okyanusuu claki lngilizle
rin mahk oldukları üslerin 
çok faideli olduklarını ve 
bir çok gemilerin yerini 
tutmakta bulunduklarıııı ve 
Amerikanın göstereceği gay
ret sayesinde süratle deniz 
hakimiyetini elde edeceğini 

beyan etmiştir. 

Şakalar 

Aksi saati 
Bay Müdecabinin kayın 

valdesi bir giin ansızın da· 
madının yazıhanesine geldi, 
pek heyecanlıydı. Damadına 
dedi ki: 

- Buglin baııma gelen· 
Jerden haberin var mı evli
dım? Az kaldı öldüm gitti 
idi. 

- Ne oldu? 
- Ne olacak! Sofadaki 

kocaman saat yok mu, eğer 
bir dakika claha yaıunda 
dursaydım başıma düşt-cekti 
ben ayrıldım, o diiştü. 

- Zıaten e alırai nat dai
ma b6yle ıeı kahrf 

Bir araba d 
• • düştü J 

boğuldll 
•ınıze 

at 
-o-

Necatiye ait olup fe~b 
oğlu Salibin idareıiD ed 
çift yük arabası Kordo:k 
17 balya köseleyi şata Y 
leyeceği sırada llr~b•~' 
tayin editeo istikametı il 
ğiştırmesile bayvanl~r dO 
birlikte arabanın deoııe b 
mesile her iki hayvan d 

·ı e 
ğu~muş ve balyalar deoı 
çıkanlmış v~ tahkikata b•f 

lanmıştır. 

--o--

Yunusu 
Yaraladılar 

'° Karşıyaka 1700 cO 
ka kta Halil oğlu 14 yıı;•~ 
Rifat ve Hilmi oğlu b• 1 

Mehmet Ali, alacak JO f 
lesinden Ethem oğlu Y~~· 
ıu taıla baıından yar• 

1 dıt• larından yakalanmıı ar 

--o--
OtomobilçarP 

loönü caddesinde Abdi 
oğlu ~ofir . Ali ~~çbl~, 
idaresındekı otomobılı pli 
cip oğlu Mebmede çır dl 
rarak sağ diz kapai1° 111 
hafif surette yaralaonıal~, 
sebebiyet verdiğindeP 11 

lanmııtıı. 

Borsa 
Haberleri 

-·- 159 
9 25 kuruş arasında tf' 

çuval üzüm, 7-1' kurut ;~ 
sında 706 çuval iacİtr ~· 
kuruş 21 çuval nohut, ,1, 
CJ3,50 kurut araıınd• 
balya pamuk satıhnııtıt• 

--o,--
Yağ~urlat 
başladı .r 

Dün gece başlayaD -,.!P' 
mor bugün sabaha~ ,,r'f 
devam etmiştir. Y agrJJ ' ' 
mülhakata da fazlaca 

müıtür. /. .................... ,e 
AçıkMubabe 

--- ;ıl'' 
Girid Kandiye oıub•.~,,-

rinden Kırzade verete•' 
B. Hacı Atik: bi' 

Sizi alikadar edetl ~I' 
mesele için matbaanı••• ,.,111 
dar ihtiyarı zahmet etll' 

1 
rica ederiz. ..~~ .......... _ ........ ~, 
------- -- ji' Ramazan"' 
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