
f\'ekilimiz lzmirimizde 
~~~~ııııımllllll~~~~ 

laşvekilimlz İzmirlilerin hararetli kolları 
ıında en sıcak bir sevginin en coşkun 

tezahürleri ile · karşılaştılar 
e.,,ili ve sayın Başve- İşte bunun içindir ki Cum-
kıHaıiz doktor. Refik huriyet rejiminin, bu haki-

d ~ııı lzmire gelirken katı anlamış ve temasa geç· 
ktı Yerlerde ve lzmiri- tiği halkın evfidlarından ol-

d lvuııtuktan ve lzmir- duklarını bir an bile unut-
Gk 0nu kolları arasu_ıda mamış ricali her uğradıkları 
l teıı sonra halkımızın yerlerde Türk milleti tara· 
i~ 0ııun halkımıza gös· fıodan samimi ..ı ve ca :ıdan 
dı karşılıklı sevgi ve bir hasret ve iştiyakla ku-
. duy&uları bit kerre cakland•klarını gfümek saa-

i 
1~Pclt etmiştir ki Devlet detini elde etmektedirler. 

,;~il ~n büyük, en çok işte yine bu hakikatı, yük-
tı' ecele kuvvet kaynağı sek icraat programın1n bi-
•" onlara karşı besle· rinci madde olarak telakki 
''•ılOJaz muhabbet ve eden sevgili ve sayın başve-

·ı~'l:ntalarıdır. kilimiz dün Izmirlilerin bara-
,;••a. Türk milleti, bü- retli koUarı arasında en sı-
i ~ınlarına kalbini ver- . cak bir sevginin en coşkun 

tezahürleri ile karşllaomış 

oldular. 
SIRRI SANLI 

''il o büyük adamların 
Qb -1binde neler bulun· 

11 0~uaıağa, anlamağa 
~ ~elerini bekler ... 

v;:~""~"'-""'-~'"-..;"~;..;_.......;._~.;._-------.'-'-~'--~--'"'--~-."'--..... - ----"""- "'-----.,__--"""" 

bir tekaüt 
sanclığı 

u. .. 
~, •dt devlet teşekkülle
~11rları için bir tekaüt 
~~ tnıekkülüne karar 
il 1ttir. 

hangi bir vergiye ve rüsuma 
tibi olmıyacağı gibi bunlar 

haciz ve temlik de edilemi
yecektir. 

-

-------------- -1 Sahib, Neıriyat Amiri ve Baı 1 
Muharriri: ~IRRI 1SANLi 1 l idare: iz.mir __J~~c~~!!: sokağında 

i (H. Sesi) Matba~~..!.~d~ bastJmışhr11 
: Geçmiyen yası eui uerilmes ;mi 

lmmmnm•numm•mmmml 

ARAMIZDA 
Başve : ılimi'z Nazillıye 
gitmeleri muhtemeldir 

lng·iliz tayya. 
recileri yeni bi-r 
rekor kırdılar 

---o---

Başvekilimiz Doktor Re
fik Saydam dün akşam saat 
t8.15de Ankara trecile şeh
rimize gelmişlerdir. Başvekil ' 

... AJsancak istasyonunda Or 
General Abdurrahman Nafiz, 1 

Kor Gen~rel Rasım Aktuğu, 
müstabliem mevki kumanda-

nı General Mahmut Berköı, 
Parti miifottişi Galip Bahti
yar ve erkanı hilk ômct ve 
askeıiye larafandan hararet
le karşılanmışlardır . 

Başvekilimiz doğrn ko· 
oağıua giderek valimizden 
ve belediye reisimisden vili · 

yet ve şehir işleri hakkında 
malumat almışlar ve bilahare 
Fuara giderek Maarif pav
yonunu gezmiş ve Kül-
tür meydanında belediye-
!Dizio rekzeylediği Milli Şef 
ismet İnönünün heykelleri 
önünde uzun müddet tevak
kuf eylemiş ve bu eseri tak~ 
dir eylemiştir. 

Milli Şefin lzmir Fuarını 
ilk ziyaretlerinde oturduğu 
kanepe üzerine konulan 
Milli Şefin fotoğr.afJarı da 
tetkik edilmiş ve bundan 
sonra ziraat ve .ınbhat mü· 
zelerini ve paraşüt kulesini 
tetkik etmişlerdir. 

Bu esnada paraşüt kule
sinden bir biri ardı sna al· 
layan gençJ~r Başvekilimizin 
takdirlerini kazanmışlardır. 
Başvekilimiz saat 21 de Fu
ar gazinosuna gitmiş, orada 
şereflerine Belediye reisi
nin verdiği ziyafette hazır 
bulunmuşlardır. 

Başvekilimiz Doktor Refik 
Saydam'ın Anliaraya dön
meden evvel NazilHye git
meleri ve Naıilli fabrikasın
da tetkikatta bulunmaları da 
muhtemeldir. 

Loodra (A.A) - Dünkü 
bava muharebelerinde iki 
dalga halinde 350 - 400 tay
yare hücum eClerek bunlar
dan 200 bombardıman ve 
avcı tayyaresi Kenti geçme
ğe muvaffak olmuşlardır. 
Ôgl~den sonra saat 14.30 

da oo grup halinde 150-200 
arastodit ki tayyarelerle Tay
mis mansaliında büyük ha· 
va muharebeleri olmuş ve 
düşman tayyareleri tard 
e dilmiştir. 

Dün 185 A~man tayyaresi 
düşfirülmüş kaybolan 5 av· 
cımız dDşmüştür. Yalnız za· 
yiatımız 25 avcı tayveremiz
dir. BunJardan 12 pilot sağ 
ve salim kurtulmuştur. 

Dün bir günde 185 düş
man tayyaresi düşürülmek 
suretile yenilbir rekor kırıl
mıştır. GPçen Ağuıtosuo 15 
inde birgünde 180 tayyare 
düşürülmüıtü. 

---o--
"Fransada he

•• nuz 
• 

mış 

harp bit
değildir'' 

Fransada işsiz- Kıymetli E<Jip ve Hatibimız Vaşington (A.A)-FHDllZ 
aefiri B. Ruzvelt tarafınclan 

B 
...... u .. 

------··------
HAN BELGE-

kabul edi1miş ve ıefir ıu 
beyanatta bulunmuştur. 

1 
ilıaıusta tetkikler ya

~i:· •lıoan neticelere gö-
1 ltınun projesi hazır· 

Lı Itır 

Sandığın mevcudu ile ala
caldarı devlet emvaline mas· 

ruf ve rüçhanları haiz ola
caktır. 

lik müthiş bir 
safhava girdi 

ı Moskova (A.A) - TPs 
r jansı Poristeo bildiriyor : 

1 
i 

Ç OK MUHı·~ "Bedbabtvatanın tarihin 
iTi ı en büyük feJiketine uğramıı 

O FEAA Si 1 bulunuyor harp bizim için 
q~ • 

kGlh t b . . ·1.. 
t' oqe u pro1~yı ltilD · 

Başvekalde bağlanacak 111de Büyilk Millet Mec· 

&~ıı!'~dim edecektir. 
~ • 1i•n parası, geliri ve 

olan bu tekalit sandığı bir 

idare meclisi tarafından ida -
re edılecektir. tı L• b 

Qlç bir suretle er 
~~~~~--11111:---~~~~~ 

bUN U AT YA
lilSt.ARI CO 
~ltvEcA 'LI 0LD 
\ -- ff------
ıt:~-hır at koşuları dün Üçüncü koşu: Mesafe 2400 

~~t\ sonra Kızdçulludaki metre; Asım Çırpao ın Yük· 
'''b.•sında binlerce bal- seli birio ci, Hasan Mutluouo 

~.~allde yapılmlşt . r. Karakuşu ikinci gelmiştir. 
~-ti koşu: Meısafe 2000 Dördüncü koşu: Mesafe 
'et~ 

4
,A-.m Çırpanın Komi- 1600 ~etre; Asım Çı panın 

~~i- ltinci gelmşitir. Komısarzı bidoci, Tomrusu 
L~~.ti koşu: Mesafe 1400 ikinci gelmiştir. 

b'· l<lldri Yılmazın Cey~ Btşiv ci koşu: Mesafe 2400 
1'İpci, Kizıaı Gürelin metre; Vaganofun Furusu 
~u ikinci gelmiıtir. : birinci gelmiştir. 

lttıLIYE MERKEZ TEŞKl
lATINDA DEÖIŞ . IK 

,----··----
~ 
~"~•ra - Daliiliye vekaleti merkez te ş ' ilatında mühim 
~tll~ler yapan bir kanun projesi hazırlarım ktadır. 
~ 'Jeye göre mahalli idareld, sicil memu i ,ı \'e muame· 
'~llaa müdürlüklerinde asli maaşı 20 li:r.y .-.. kadar olan 

llleı:nuriyetler liğvolunmakta, bunların yerİ •ı:! otuz 
tb•aıtan baılamak lizere ıt:flıkler ikame edilmektedir. 

Fransada k abine gü1.1 d en 
güne çare bulamıyacıı ğı müş · 
kilatlarla karşılaşmaktadır. 
flalkıu yüzde doksanı işsiz· 
likl kıvranmaktadır. 

Terhis edilen bir asker 
Mareşal Peteue yazdığı bir 
m~ktupta: 

"Istırabımız hud utsuı:tlur. 
Bize iş veritıiz sabrımız Hl· 
~1;.nme k üzeredir. Çocukla
rım ı ı ııoçlığa mahkiimduru 

Diye acı acı şıkiyet et
mektedir. 

--o--
FRANSADA 

jlrtica hareket-

i ~~~! (A~) ~10. ~l B. 
ajansı bildiriyor: 
F ransada irtica hareketleri 

belirmektedir. Kraliyet taraf-
tarı Aksiyon Fransız gazetesi 
etrafında bir ço< kraliyet 
taraftarı papazlar toplanmak-
tadır. Herşeyden evvel Lava· 
hn siyaseti liertaraf edilmek 
isteniyor. 

Elçimizi 
Kabul etti 
Atina (A.A) - 8aşvt! kil 

Metaksas, Ankaradao avdet 
etmiş ol.1n Tü kiye büyük 
elçisini k~bul ttmiştir. 

-----M------ \henüz liitmiş değildir.,, 
Başvel<ilet matbuat umum bütün, bir vatan ilin etmiş- 1 Bay Ruzvelt ccvabınd•, 

F ralısıklaun kalbindeki istı · 
müdürlüğü baş ı ~ üşaviri kıy- t ;r. 1 

. 

raplarıaı anladığını , Fransa 
metli hatip B. Gürhan Bel- "Milli Misak,, bir kerrede 
gcnİfı fuar açık bava tiyat- ılan olunmnş, fakat birkaç için ve Fransanın Ametika 
rosunda vermiş o.duğu "Dün meı haf ede tamamlanmıştır. ile birUkte çahşacaiını ve 
ya hadiseleri önünde bugün- Yani Türk milJeti, dığerle A:merikahlarıo Fransızlara 
lı.ü Türkiye., mev:ıalu kon- rioden ne isteClığiııi öyle on· karşı olan sempatilerini bil-
fe ran sında eıcümle demiş- Jarı aldatarak ve attatarak dirmiş ve aefire ıaınimi · bir 
tir ki: ifad~ etmt:miş Ye ba'kkı o· kabul göstermekle bah iyar 

MiSAKI MiLLiMiZ DV-?-mı 2 ci sahifede - olduiunu beyan etmiştir. 
• 

işte bu yeniden doğma ve 
ycnıden kurulma hadisenin 
kılit taşı, "Milli Misak.,tır. 

O "MiJli Misak., ki, as
keri safhası Dum)upına rda, 
harici siyasi safhası tozan
da, dHbili siyasi safhası is ·, 
Türk inkılabında tamamlan-
mışhr. 

Yani Türk milletini, hem 
topraklarını fılen istila eden
lerClen, hem hayat ' bak)atını 
ona bir türlü iade etmek is· 
temiyenlerden hem de biz
zat kendi cehaletinden, ken· 
di şuursozluğundaıt ve ken
di hastalıklarından kurtar· 
mıştır. 

"Milli Misak., ile, iürk 
milleti, kendini imparator· 
l ul<t~.c ayırm ı ş fa kat buoa 
muk~bi l, impara tor1ugun 

l ürkleı le mes~ fın olan par
çalarına, tecezzi etmez bir 

Bu, hayatin garip bir cilve•i yolunu şaşırmışların hhGoUi 
ve tyoi zamanda eğ'teııceH .bir bucalamaıı, hayatına bir 

1
nizam_ ve inti~am vero;ıiyen sersem !kafaların sivri kafalara 
çarpma~ı, yaqı kocası tar~fından satılmamak için • kocaaını 
satan bır kadının meraklı ve iliret verici sayfalarla dola 
mac~rasıdır. 

Bu yarındıı11 itibaren tefrikaya ba1lıyacağımıı ( Kocamı 
neden saftım?! ] li..şhk1ı yeni • romanımızın oliüyu~alanmızi 
:tlayretler i~inde I:> rakacı.k: lieyecanh men,uunua örtaya 
attığı içbmai muammasıdır. 

• 

f n 



SAHiFE 2 

Italyanlar 
Sollum tepele
rini işgal ettiler 

---o,--
Kahire (A.A) - Royter: 

lngiliz seyyar cüıütamları 
tarafından mütemadiyen ta· 

ciı edilmekte olan ltalyan 
kıtaları dün Libya hududu 

civarında Sollum tepecikle

rini İfgal suretiyle ilk defa 

olarak Mısır arazisine gir
miılerdf r. Hiç bir aıkeri 

kıymeti haiz olmamakla be
raber bu hareket mühim in
kiıaflar gösterebilir. iyi ha
ber alan mebafıl, öniimüzde

ki birkaç günün Mısır için 

(Hallnn •-•) 

iz mit civarında• İ>ünkü hava. fiİBITA ıiABERLİRI tfeiiirİİİ 
muharebe~eıı T 1 d : OLMANIN S 

bir tren k k • dd tı• aş a yara a ı ı 

aza ·ı ÇO fi e 1 l~içeşmelik Kadriye ma- ; ----.11 oldu halles~~de Şabuı oğlu Ke- ~hagatta,bBrı 
maı sokakta beraber oyna- ,;fak Olabı·ıı·rlln ____ .. ____ _____ 

Ankara - 13 Numaralı yolcu katarı bmite bir kilo

metre mesafede 55 numarala marşacdiz trenine çarparak 
lokomotifin ön tekerlekleri yoldan çıkmışsa da yolcular 

arasında biç yarala ve bereli yoktur kaza hakkmda tahki
kat devam etmektedir. ______ .. _____ _ 
Kıymetli Edip ve H tibimiz ' 
Bürban Belgenin çok mühimi 

bir konferansı 

• • -;---o 1 makta İken Bekir oğlu Is- ~ '~- ·--· 
iki günde 185 Alman mail Toykurbanı bHa sehep ~ - fuan: sıı~lll 

t . dO Ü Old · taşla başından yaraladığm- ' ı moın 1 mıra -69-auuar&SI 1 r o 1 dan memleket hastahanesine Mukadderatını d 
Loudra (A.A) - Alman kaldırılmış ve suçlu yakalan- rının merhamet ' 

) 
. ~ 

tayyareleri iki dalga halinde mtşbr. terketmek gafletıD 
Manş denizini aşarak Lond o-- nan ve bugiin ca• 
,. m•ntakasına gelmek üzere , Geceyleyin bir vaziyete dnıe:,. 
iken bir devriye filomuz ta- yanın bugfiokü P 
rafından karşılanmış ve şid- Eve Taarruz müşkül vaziyeti de 
detli bir bava muharebesin- istiklilleri için çar 
den sonra birkaç dütman lkiçeşmelik Soğukçeşme ve icabında ölmeie 

eokaöında Salih oğlu Yusuf il tlerİ tayyaresi Londraya nufuı: a vercmiyen mi e . 
Koıova sarhoş olarak Bn. ' k .,,oı 

etmiş Ye V acklınaan saraynıa ÇOii: alaoaca ı 
• Hatice ve Hanifenin evine d 

nazik olacağını ve en yüksek -(Baştarafı Birinci Sayfada)- [ 
derecede milli birliğe ihtiyaç 1 b" . b ) b 

_. f'k . d d" an ı r şeyı ınız Ama ır 

1 

yeniden bombalar düımilıse erstir. 1 
olarak bizim hükmümüze de ilk gelen raporlara r.a- g P.ceyleyin taarruz ettiğin- Peygamberimiz .• 
t erkeden Montrö mukavele- den şıkiyet edilmiş ve suç- ı k h"tl rıll nran insanca zayiat azdır. vuru acı 4e ı e ,ı 

16sterecegı ı rıc e ır. t d 'k 'b' ı e arı gı ı ceste ceste c - nam sini ilive edebiliriz. 50 lu yakalıanmıcbr. -k k k f t 0•11 
düşman tayyaresi düşü. ... yu se n.ü i a • ~ .... n._ 

Sollum 500 kilometrelik de etmeğe çalışmam ıştır. 1 
uunan ıssız bir çöl içindedir. MISA.KI MILLIMIZIN TA-

Bunları yapmakla, Türk 
millet i, işgal etmekte oldu
ğu cihan parçası üzerinde, 
komşuları ile olan müoase
betlı.:rinin siyasi hudutlarını 

çizmiıtir. 

I 
rülmüştür. 0 caklarını iıaret bu 

Londra (A.A) - Hava Kolunu kırdı Ne mutlu bu saad 

1 

kuvvetlerimiz hıwaom fena- cek canlara, sonra --o-- HAKKUK MERHALELF:Rl 

Dobricedeki "Mili Misak .. m ilk tabak· 
kuk merhalesi, şimal hudut
larımızı tayin etmek üzere 
SovyelJerle yapılan muahe
dedir. ikinci merhale, Fran
sızlarla yaptığımız Ankara 
anlaşmasıdır. Oçüncü Mer· 
bale, Türkiye Büyilk Millet 
Meclisi hiikümetini bütün 

lkiçeşmelik Dcğirmendağı k d ... 
lığına rağmen diişman liman- adıolara fena e ... Ömer ogwlu 12 yaşında Yu- t 

' larındaki nakliye ge a ilerine baştan çıkarmağ• 
\ ıuf, maidur Abbas oğlu 12 ki 
' münakale hatlarına Dünkerk, etmek de buiÜD • 

resmı daireler GEÇEN HARP, BU HARP 
VE TÜRKiYE 

• yaşında Ahmet Aydoaan ... ,. 

f
' Kale ve Brüksbldeki malze- 6 niyetin nefret ettıf 

Sofya (A.A) - G eneral 

Kikogun cenubi Dobricedeki 
Romenlerden devredilen da

irelerin teslimine cuma gOoü 

baılanacaktar. Bu devr işi 

ay nihayetinde hitam bulmuş 
olacaktır. 

yolda oynamakta iken bili h d o 
me deposu bombalanmış bil· im hareketlerin e 

Geçen harp Çatı•ıp çar 1 sebep tekme ile vurmak ve d ? 
' :r - hassa AoYers limanında ha- mi ir . 

paşan emparyalizmler yilzün· { sar çok mühimdir. Bir tay· yere düşürdüğü taşla da vu· Bir aile yuvaııDI 

Avrupaya tasdik ettirmiş ve 
milli istiklil hareketimizi si · 
yasi bir istikrara götiirmilş 
olan Lozan abitnamesidir . 

den çılı:mıştı. Bu barb'n ay· ı· yaremiz Oasfine dönmemiı· rup sağ kolunu bilek kıı- tiltea bir ocaj'ı s6• 
ni seb~pttn neşet ettiğine t' manda kırıldığından basta- cioayetlerın en bB 

ır. 

şüphe yoktur. Tilrkiye bal- Londra (A.A)-Dün akşam neye kaldırılmıs ve suçlu ya- ve içtimai giiaab 
buki, bu iki harp arasında, 1 saat 19a kadar 165 Alman kalanmışbr. ıffolunmazıdır. 

--o---
ideti yarınki dünyanın bir 1 
parçaaını yaratmaia muvaf- i tayyaresi dOşörlllmüş 30 av- --o-- -o--
fak olmuıtur. Çtınkil insan- ı cımız üslerine döomemi,ler- Sarhoşluğun ittifak ve ittllll 

kuvvet ve k Hakkı 
Ocak oğlu 

Dördüocü ve sonuncu mer- lığı ikı kere felakete sürük- se de 10 pilotumuz salimen 
bale ise, Aoadolunun cenup lemiş olan emperyalizm ih- kurtulmuşlardır. 
kapılarını emniyet altına a- tirasıuı kendi fikir, siyaset ı --o----- sonu 

Yeni Asar refikimizin baş 
muharriri Bay Hakkı Oca
kejlu din lstaabula ıit
miftir. 

lan Hatay anlaşmasıdır. Ki ve terbiye bünyesine ıok-
bunlara bir de Boğazlar mamak azmini göstermiştir. il l\1e •Od bir 
mıntakamııı kayıtsız ıartsız -Senu var-

~~--~~~~--~~~~- cinayet 

Bucada Çay sokağında 
Cemal oğlu marangozluk ya

pan Şevki Gaçka, maidur 

F~ıh, ·suçlu Şevki ve daha 
iki ark•daşiyle l.iraı şarap 
içtikten sonra aralarında çı---o--

Ozüm, İncir 
Her ıla incir ve üzftm 

•ıatakalarıadan killliyetli 
•ikdarda isim gelmekte 
de•am ediyor. 

Dr. Fahri Işık 
ı&mir Memleket Hastaneai 

Rontken MütehaHıaı 
Rontken v• Elektrik tedavisi 
Japalır. ikinci Beyler Sokak 

ı9 No. TELl::FON 2542 

l•mlr lleftarllarlllınll•n: 
Sa••t 
Ne. 

lzmir hususi muhaseb mü- 1 

dürliliünden: _ 
Idarei lauıuıiyei vilayete ait o lup Karııyakbnm Orııek 

kliyünDn Abdülkadar caddesinde 6 odalı bir kule ile 11 
ağaç muhtelif cşçarı havi 'O lira muhammen kira bedelli 
talaminen sekiz dönftm mikdarındaki nısıf baj ve tarla iki 
yıl müddetle kiraya verilmek Qzere 15 ıtln mOddetle açık 
arttırmaya çıkarılmıştır. 

Taliplerin kira şartlarını öğrenmek üzere her gftn muha-
aebei hususiye müdüriyeti vandat kalemine ve pe) ıilrmek 
istiyenlerin de ihale tarihi ol. n 26 9-940 aününe teaadnf 
eden Perşembe gftnü saat 11 de ylizdu 7,5 depozito mak
buzlariylc birlikte vı 11yet daimt encBeninc mftracatları ilin 
olunur. (3782) 

Uuiaa•••• 1. 
Lira K. 

M ilıdaci karantina bGlbül ao. 1641 ada 1 panel 21S,IO ..... S no. araa Si 4i 
.. 80 
67 3J 
25 .. 
u ıs 

M " " kayatepe bayır ao. 17J1 acla 189 panel 170 m. •· 1-2 aelu ana 
97 " ,, ltillbiU ve Ç•tm• aokak 1741 acla 1 parael 224,SO •·•· l ·I nel• araa 
91 ,. ,, bilbll ••kak 1745 acla U paraol 113,75 •· 111. 11-1 aumarah ana 
tt ,, " veyHI Ye aami aokak 1741 ada 4 parHl 117,21 m. aı. 11 11elu ana 

Hl ,. ,, ıaithatpafa (iakelo yekutu) '79 ada 11 paraal t4 •·•· it ••l• arıa 
111 " ,, ialnl aokak 771 ada 1 pauel S17,SO •· m. 4-1 ar•• 
111 " " " ,, 7YO 11 l ,, 161 •· •· 6 n•. ana 

75 " 
UI 7S .. ,. 

Menin - Jteıid adın~a 
biri Barda ıardilj'ü artisler
den $illnanı, kendiıioe bek
lediii iltifatta hulunmadıiı 
i~in arkasından hı~ akla •itr 
surette yaralamıştır. 

--o--
Kız Kaçırmak 

kan ağız ka•iaamdan müte

euir olan Şe•ki belindeki 

bıçakla H6seyin oilu Fazlıyı 
vurmak için ftzerine hücum 

ettiğinden tiklyet edilmiş 
ve suçlu yakalanmııtır. 

vadile iğfal ederek Asansor 
Taş ocaklaı ma götürilp ora· 
da k irlettiği için yakalan· 
mıştır. 

Mehmet Ali cğlu kantar
cı ti yaşında Himmet Özen 
altı aydanberi görüıtüğft 
Fatma Ataaoyu evlenm ek ,_.__,,_;.. __ ....,.. ____ _... ____ .... ______ _ 
ıızııau cemıuetı izmir Merkezinden : 

Dikili ve Ber1rama kazalarında yerleri değiştirilen o .. a
cık ve kabakum köylerinde 80 adet köy evi inşa ettirile
cektir. Beheri 549 lira 97 kuruş ilzerinden iO evin inşası
na ait keşif bedeli 4S997 lira 6Q kuruştur. inşaat pazarlık
la ve kötlril olarak mliteahlaidine ihale edileceğinden ta· 
liplerin bu ite ait keşif Ye şartnamesini Kızılay lzmir mer· 
kezinde tetkik ederek teroinatı muvakkatelerini müstashi
ben ihal~ 1rllnl olan 17 9 940 Sah iÜDÜ saat 15 te vilayet 
makamıuda toplanan komiıyona başvurmaları. (3781) - .. 

······~·········' 
tOS ,. ,, S cG Ye biriaci kaaım ••kaldarile ce.&it Hkafıaclaa Hp~•ll 111 A. 

tM 
lH 
lif 
lOI 
llt 
118 
111 
112 
llS 
114 
us 

" " 

1 parHl 8t9,7S m. •· ana 
ıelmiye Hkak 160 ada 1 parsel 111,TS m. aa. 11 nolu ana 
ltllbiU ••kak T8T ada 11 panel 151 m. m. Ht-1 ne. ana 
oas•İJ• aokak '74 ula 11 panel lS,,H m. m. 4 aumarah araa 
veyHI ••kak 11't acla 7 parael 111,M •· m. • au•arah araa 

: : i ELHAMRA SİIEMASINOA i 
ıes ıe ı Bu•Un matinelerden itibaren : 

lear 

.. " 
" " 
" " 
" " 
" " 
" " 

" 

11 ,, 1749 ,, 1 11 107,7S ,. ,, 3,1 ,, 11 

ıa11ırllı eacl. i7S4 ada 1 panel 111 •· m. 181 nolu araa 
a~kuJularda urla t••Hi ı .. riode IHI ada S parHl f11 •·•· ana 

,, ,, ,. ,, llSI ,, I 11 111 11 11 

,, ,, " 11 ,, ,, ıssa 11 ı 11 Hl 11 ,, 

ıla•IJah M. kaptan h8Hyln aokak 188 ada t parul 111,St m. •· ., .. 
" 

" " " " il 188 il 10 il iti " il il 

117 16 ı iki nefiı ve muazzam filim birden : 

!~ : f 1- Holivut resmi geçidi i 
ıs ti : T ABil KENKLI : .. " ı Bat rollerde: Alice Fay - Don Ameobe ı 
14 Si 

.~ • 0 1 2- Karısı ve Aııkı i 
iM : ı FRANSIZCA ı 

1 ı
ı Baı rollerde: Jean Renoir - Dalio ı 

Seanslar: Holivut reımi geçidi: 3-6.30-10 da.. ı 

;;· ltiiJlk bidayet laaaı içiade H-1 yeai 4' a•lu .Allıkla M •o ı Karısı Ye Atıkı: 5 ve 8.30 da.. ı 
73 ıehltler altın sekık 33 - !1 nolu dlkkla 4o o• 1 ,~~•••••

2•4!.~ ~~~~~••••••# 
74 yel .. e.IHtanı bidayet hanında 83 • IS aolu dGkktn 2e oo 
75 merainli ,.,., •okak ., hj., - ı noıu ... D. 4-' oo r .................. IZMIR .................... , 

Yukarıcla yazıla emvalin mülkiyetleri pefİD para ve ikinci tertip tasfiye veıikaailı ve 4 parıa 
••valia blr aenelik icarı atık artırma uaulil• 7-9-940 tarihinden iti .. ar•n 16 ıla •ltldetle mGzay•· ıı ERK~~K Kültür LİSeSİ tt:y~~i ıı 
tl•J• koaulmuıtur. ilaaleleri H-9-940 tarihin• müaadif ıalı rlal Hat 14 .leclir. taliplerin •ulaam: 1 

••• ltedelleri üaeriade yüzcle 7,5 depozito akçui yatırarak yevıni meıkurcla Milli Emlik ınii.llri- 1 f Orta okul ve Lise sınıfları vardır. Ciddi bir tabıil ve ı 
Jetlacle mGtetelddl aabt komiayonuna mGracaatları ilin elunur. 1645 terbiye yuva..ıdır. loiiliıce; Fransızca, Almanca derslerine: 

i ehemmiyet veril:niıtir. Leyli 210 nibarı 75 liradır. Üç ı 
Piyaneo Biletlerinizi (SAADe T) taksitte alı:ıar. Memur çoc~klarından y6ıde 10, ıehit ço- ı 

O 
ı cuklarından yBıde 40 tenıılit yapılır.. ı 

kl .. alnden el1111z)Çoraklaapa Pollımerkeıl 1s .. , ... ~o.!t4H1HD TallıiD •d11Telefoal497 ................................ ~ ~ ~ .............. .. 
Milli 

doğar 
ittifak ve ittibattt• 

vet doğdutunu 
kimseler yok iibidit• 
dünya milletlerini• 
tikleri emel •e ıi 
rinde dard•kları b' 
dir. insanlar aral11 

ehemmiyetsiz 111 

bunun teıiri aıik~ 
bir elin ıakırhll ÇI 
kat ikisi birletiıel 
bir tempo meydaat• 
ve batta oyun b• , 
bile miizik vazifesi•' 
Onun için inHol•"' 
roej'e ihtiyaçları .,, 
dır. Birleşenler bOtlf 
lukJ n yeneı ler, iti~ 
ıötfirUrler. KaıaoJ 
taltırlar. Her iki t 
emniyet •e itimat t 
Su yeni samaoıD 
dikkat uazanoa 
meseledir. Meıblf ~ 
de bu sayede mu• 
vetine malik old.r f 
dur. En büyDk ti~ 
sayede husul buldl 
te cenabı peyi 
bundan on dört yf' 
vel Arabistan gıbİ _. 
yetten çek uzak ·ı 

bir muhitte o-'l 
önce teblii ve ılll 

olmuıtur. Bir ıii• 
(De• 

Düa Bn. Selma 
B. Necdet Akd 
törenleri ve sayıll 
mızdan aziz ark 
Niy~ui A~daşın bll , 
hanelerinde icra ,eli 

Törende bir ço~ ff 
taz zevat bulllll,_ ttf 
tören parlak bir ,ot• 
edilmiıtir. 

Tarfeyne sonııa' 
temenni ederis. 


