
Nitam, 
Yeni 
ıklıklar 

Jıl ıirecek olan 
41•an - ltalya -Japon 
tiJaıi ve ticari itti-
Jaaın ber köıesinde 

'-fit tefsir ve tenkid· 
an açtı. Ber mutad 

'e Berlia ıiyaıi mah· 
Propaıanda vaııta

••laımayı glioün en 
..,... bir zaferi ribi 

ettiler ve etmek-

Birletik hllkumet· 
bu iç devletin bu 

'-zalamakta ıöıter
•lr' at ve isticali gö· 
lihıet yolünda biraı 
'ille ve çevik davran
"-ar verirler ve daha 
''•el Bolteviklik aley
'iaalarıaa gelen kli · 
la..maltan çekinmi· 

J&, ltalya ve Ja-
ıa &a yeni aalqma 

vayi ihmal eder bir 
taluaırlana Berlia 

- kenclileri için bir 
'et aaydıkları bu 

•ilin Loadra lehinde 
ve askeri zafer 

teceli etmesi çok 
olabilecektir. 

~•utka, lagilizlerin 
liı dostlarana temenni • 

aibı, eıki dOnyanın 
ciddi ıarette karıı

''- dojruıu Biyük 
)l ile birlik\e ve yan 
~•i• karar verirse 

Aaya ve A vrupada 
iıteuen yeni nizam 

bir çOk yeni kauıık
' Jlı atistermesi, ibti

.tincle kalmıyacaktır. 
\ '' ajansının diploma
'11a•biriain fikir ve 
'-ll11a bakılırsa bu it· 

berinin neşir ve ilin 
tti Tokyoda, Roma ve 

dap kadar ne~e 
l içinde yapılma-

ffQikaf en Çinlilttrle 
"iraımakta liuluailb 

• Amerika)rı da ne 
kadar reımeo Ye 
sında g~'11ıik iı
tlnllmei'e d fer 

dir. 
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Mulwııiri SllllU IANU 1 
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(H. Sen) MatbmtiliL~ 

fDakar hareka
tından neden 

vazgeçildi 
o 

Londra (A.A) - Franıız 
umumi kararılhının tebliği: 

Dakar hareketi hiç bir 
zaman muharebeye milncer 
olacak aıkert ve bahri bir 
icraat olarak tasarlanma· 
mıtbr. 

Bu barekita batka bir 
pllnda ve başka bir fikirle 
teveıılU edilmiştir. 

06gol ahalinin bilytık bir 
ekseriye.inin hür Fransa da
vasına iltihaka azmetmit ol· 
duğunu biliyordu. Fallat bir 
mDddettenberi Dakara mO
temadiyen Almanlar ıokul
mUftur. Bu iltihaka mani ol
mak için ınıumu olan ıeyi 

yaptılar. Iıte D&rol bu ıu
retle birdenbire yeni bir va
ziyet karı111nda bulundu. Bu 
yeni vaziyet askerlerinin 
Fran111 aıkerlerine karşı mu
harebeden içtinap edeceti 
hakkında vermiş oldaiu va
adi tutmak için iıtirak et-
mek İ•temediti muharebele
ri tevlit etti. 

lnrilizlerle hnr Franaızlar 
arasında mevcut ııkı INıilar 
ba karardan daha ziyade 
ııkıımıt olarak çıkacaktır. 
Buna binaen general D&ıol 
ile lutaahnın manevi pres
tiji masundur. 

Duadan böyle Alman pro· 
papnda11nın hUr Franıa
nın hareketindeki hakiki 
malliyete dair yailhia iftira· 
lara inanacak bir tek Fran· 
ıız mevcut olamaz. 

Dakar hareketi artık her 
şeyden evvel Franııı kanını 
d6kmemek ve sillhlarını 

Almanyaya karıı mücadele 
için saklam•k enditesinden 
mOlhem olan bir tef varsa 
onun general 06gol olduğu
nu sarih bir surette iıpat 
eylemittir. 

Hür Fransız imparatorlu
ğuna gelince l>u imparator
lutun bir ktU olarak .l>erde
vam olduğu mubıkkakhr. 

Kongo, Kamerun, Çat, 
Fransız Hindiıtanı, Pasifik-
teki Fransız arazisi, yeni 
Kaledonya, yeni Haberdi 
Almanya tarafından esaret 
altına alınmaktan imtina 
eden araıi ara11nda bulun
maktadır. 

H&r Franııı kuvvetlerinin 
parlak liamleleri Daiar ha
reWbü41a&i m1"ıffakıyetsiz
likle kırılmıyacaktır. 

itte her gün bllylyen ve 
artan bir f1Tnııs 1..uvyeOe 
ri ıiddetlf vakur bir Kale
donya, yeni Hel>crid Alman• 
ya tarafandaD ve vatan pa· 
rulaıı altında dGşman ol•nk 
yalnız Fransa- rn düıwal'l•
rıaı taaımafa devam et1We1t· 
ttMnifer. 
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GUNE eoa• -
MAKY.ADIA 

Moskova1 büyük el~İmİ• ... 
gitliyor .. 

BUYUK T0RK DENiZCiSi 

Barbarosun 402 
yıldönümü • 

ncı 

lıtanbul - Barbaroıua ı aenesi EylGI ayında Amiral 
Prevezedeki 11.ferinin 402 ' Doryayı periıan etmiı ve 
inci yıldlSaDmil diln Barba· Ttirk tarihini ebediyete ka
roaun ~ürbeıi 4a0ode beye-
caala tes'it eailmittir. Bar- dar devam edecer bir ıeref 
baroı, 402 ıene e•vel 1538 kaıaadırmııbr. 

Al-Italya ve 
manyanın 

Jlpanuaıı uarı111 
dokunamaz 
--o--

Londra ( A. A ) - Royter 
ajanıının diplomatik mu
harriri Japon - Almaa -ltal· 
yan ittifakını tefsir ederken 
diyor ki: .. Bu üç derictin 
röreceklerini iddia ettikleri 
yeni nizam akademik bir 
mesele olup kalaca'kt.r. Ro· 
ma v~ Seriinin ba meselede 
yaptıkları rtırllteıh propa
gandalara mukabil j'1ponya 
ihtiyatlı davranmaküd r. 
ltalya ve Almanyaaın Japon· 
yaya yardımı dokilnamaz bu 
ittifakın bir maddeıi dotru· 
dan dutf uya Amerill:ayı ltor· 
kurtalak içindir. 

--o---
Japon gazete

leri t«mkit 
ediyor 

Tokyo (~.A) -Ja~on ra-
zeteleri .e.merilra Belçika 
d'vletlerimn Jlpônf•Jli liarşı 
yUfyetini ıldCletle tenkide 
devam ediyorlar. 

---o--

BÜKREŞTE 
o 

Tevkif edilen 1 

l11giliz memur-ı 
ları hakkında t 

--o-

Bükreı ( A A ) - lngiliı 
elçiliği Rumen hariciye ne
zaretinden dilo tevkif edile• 
lngiliz petrol memurlarının 

hakkında izahat iıtemiftir. 

---o--

KÖMUR 
MESELESi 

Kıt yaklaıtı. kömürler al
tı kuruşa satılmaktadır. Pe
rakende kömlll aataalar ka· 
nıllrll lcayıkludan pahslı a1· 
dıldarını iddja •diyorlar. iz· 
ınirde milyonlarca fdlo IUS
mür ve odub depolarda 
mevcut old,uju llal
de kamnr dilımiyerek yllk
aaliielioin sebehiii -.ııya
madık. 

zif esi · başına ____ .. .._ __ _ 
Ankara - Yaz tatilini reçirmek dıere ıehrimirde ba 

luaaa Moehva blylk el~imlz Ali Haydar Tqrinievvellta 
ikiıincle Yazifeıi baıına hareket edecektİr. 

UZUN KÖPRÜ CEZAEVINDE 
•• 

Bir katil bir kadıa ve bir
öldürcfd erkeği 

UzunkBprll, - Uıunköprll hap.iıbaaHlade k.tHCle11 12 
seneye mahküm Sabaacalı Tevfik, bmar ornadılrlalını lf~ 
ber veren hapishanenin kadın kıımı prdiyam ltiari,.,e 
kızmıı ve &zerine ıopa ile hlicam ederek b8fina vun ... 
ra kdıncaj111 61dBraillttlr. Huri,.,-i W•mak 18tly4aa 
malıktmlanlan Haıan da, gene Sabaacah T..fildb a..._. 
vurduğu ıopalarla 6lmltllr. 

~~----~···--_;;.. ____ ____ 
TUAK 

MATBUATI 
(YENi SABAH) l>A: 
H&seyln Cahid Y alçm, 

ı Almanya, ltal
ya ve Japonya 

it ılakı 
yaıdıfı bir makalede di-
yor ki: 

"Yeni ittifakı kuranlar 
yeoi nizam yapacnlannı 

iddia ediyorlar. Alman 
matbuatının bu huıu.ta •& 

ma14mat vermeaiae mukabil 
ltllyan rızeteleri bu me1ele
•• prip ifıaatta ltalan · 
maktan çekiamiyorlar. La
l eıemburıüa a•afdilinl bile 
lfollaamaktan mea etmeleri 
dlloyaya verilecek yeni aiu-i 
mın ne ıekilde ofac•ğını 

göstermektedır., 

(T ASVIRff EFKAR): 
e...-1raıesmtle lnıilte-

renin ıafil avlanacağını uane• 
denler utradıkları çok ıid
detli mukavemet 'karıııında 
bir b•yli ıaıırauı o?sa gt· 
rektir. logiltere pfiJ avlan
mamııtır. Ve bundian aoara 
da avlanamaz diyor. 

"Teni;i Efll:lr" diier bir 
yazııında Ankara ndyo ga· 
zetesinin halkımızın ıiyaai 

ldiltlr ve HYiyeeillİ yikıel
teceiiai s6yliyerelil çok 
faideıi olalacağını bildiriyor. 

o ... 
Beril• (A.A) - Din it· 

lede• ıoara BerliHe Aı.lli
ya ve ltalya latl~m,. •t
lariyle J•poaya ..,.lr elçili 
AJ ... ,. .. ltalp.: .. Ja .... 
ahlnnla cleftm1ı l»ir lttlfA 
i t n eclllmiftlr. lmw edlı. 
paktın metni tadar: 
Her milletia dilayada fl••· 

diıine ait ıaba11 almaı .. ı 
az11t1 mlddet deYaQI ed c.'..k 
bir ıulhua iptitlai fUb .... 
11\lrt edea Uç h6ldla1et JNI 
yana buluamayı ve bir.alı 
Asya aahaaiyle A•.r•pada 
aym laedefleri takip ..&-..k 
bu ıahada Y••i bir ""
yaratmak içMI ~lda .Jı 
birlikleriai teıkilltlaadlr .. ,ı 
kararlqtwmıtlarcbr. 

Ne.,ork (A.'*) -N•l•k 
radyo1aa•a •piluiri B.ftade 
ima edilen Almaa, Jtat,• 
Jııap&* ittifak ""*h•d..W~ 
lleıli•deıki bitaraf 1111lwaJti&&.r 
mabfiliaıde tam•mea Birl•k 
Amedka devletJeri a~eıJJJıae 
mlteweccih lelililii edildlfTai 
s1Sylemlftir. 

• 
---o Uzüm ve lııctr 

Ekmek Fiatleri sa .... 
Arttı 

Dhclea ltibaree &heli 
fiafleıfiuf 20 paf 'Cl.th HaM 
edifıMtlfr. 

Birinci- aevt •kmık l&,7S, 
ikinci afti ell .. 'lr 9,50 kw
ru .. satalmaia INıılamıtbr. 

beıetliy• 
Rel imiz -----nkt_. H vll 

ltullaJ!ebeleti 

Alakadar makamlardan 3•ap· 
tıfinuz hfhkiliata fare lz
mfrde bet milyondin ~.zıa 
odun •e lramOr mevcut ve 
ariHemadiy•a 11elmekte olda
ğuhw 6jTelİCHll:. PeNINMle-
tfler Jre~ 'llflRdii\tfy'ea ~ ....... iıltiniluttt• b.ia· _____ , __ 

L6ôdra1 A.A ~Ba,Un 98 
Alman tayyareıiata diilbtl
d&jl resmen teyid edil-

11'. 

cfe~o ~ mieltelfirler. Dan Mecli'.fe ıfetlimtJ fJr. 
Buralar LoDtrol eıcfilirse Behçet Ua ya11a alrıam ıelı-

v ~ ımrıt01 crdtıY: B.r 

1 

~c mtaı-ee.-. 6 P'•'fatat 
\ullustl allkad-ıbfarnı teluar jl6t ftte ... la'<i detıüf 
aazar dikkatini celbeôeriz. edecektir. 



SAHiFE 2 (Halkın •••IJ 
00K;;;~;-N!:j0;::;;:;: mü-' f iEHiR ~iiEiiLERi ~ rınıiiiiiiRUnıı e:e~~~!:e ilek a,tıasın fAnıiA MUf.lfl 
den Sattım"'~ 1 · •- -..,,.. ........ ,,....ıı1 1.,,,_ .. ..__.-=:& = 8.8 ~ ması ~ OLMANIN Sil 
~~-· .... ~l!J sabaKalarına 1934 Doğum- 38 lirasını ç ı- menedıldı ı 

.~~~~~ baştandı lular ilk mek- mışlar li~·~: ~;~g1::~~::~!\~;:ı: ~hagatta,bertasl 
Oynadıjiı oyunlarda kay- Fuar kupa maçlarına bu- t } 1 Karataı 335 inci sokak mış olan Vesterm•nı Gene- ~fak Ofabilirmi?J 

betmiyor ve her vakit kaza- güo ögw ledec sonra saat14de ep ere 8 l• No. 21 de Abdullah kıu 45 ralkarten adlı harıta ile gene E3 - RI d r,; Yazan: SJR 
nıyor~u, fakat avuç avuç t~ Alsancak ata~yomunda baş- D&C&ktır yaşın a ~enbe N~biye Era- bu sene Alm0&nyada basılmış ':rrıım· iiiilllllllluıııın -77-

. .. ... a~edryiWht, .. A~mı.-önüau · . lanmıştır; ~. • ··. -- · kınca, magdur evınde olma· olan Sydovv Vagnears Meto· • İ 
- Ukokulların birinci sınıfına d v b' d insanları va fi 1 laiç dliıüamiyor~u. . Yarın saat 14 de Altay ıg~ . ır sıra a suçlu ve ev dischen St.hul - Atlas'ın U 

Baıan kendisıne ıbtar et- l<arııyaka saat 1' da Ateş 1933 doğumlulardan maada sa.hıbı Penbe tarafındanNaz· memlekete sokulmaları ve ıarı aldatanın 5 
tiiim zaman çapkın bir ta- D . Alt d 1934 doğumla çocuklardan mı oğlu Fuatın bahçesindeki satılmalarının yasak edilo:ıesi 

. k - emırspor ve ınor u- vllculca inkişaf etmiş olan- k k 1 k 
vurla çenemı okşıyara ve D w d ı ara Rpısı ın ma sure- hakkında bir kararname çı- kendı"sı· pı·şman oganspor arasın a yapı a- )arın kabulü Maarif Vekile- rı d · ·ı k ya~an yavan rlllerek: kt ı ı e o asına gırı ere eşya- karılmıştır. 

- Adam sen de, ne endi· ca ır. tince muvafık görülmüştür. ları içinde bulunan 38 lira itiraf etmeliyiı 11 f 
ıe edip duruyorsun, (ellerini ---o--- 1 1934 doğumlu bu gibi ço- parasını çaldığından suçlu -"'- saklamadan düpe d6~ 

- t k) b b 'ki' ı 1 cuklar Maarif müdürlüklerine k ) hk'k b Jnh• J ı " ıo• erere u ecerı 1 e • Bu·· yu·· k sulama ya a anmış ve ta 1 ata ıaş • ısar ar emeli, iz ki hemtP 
)er bende iken hiç kimse müracaat ederek alacakları lanmıştır. bir ç_,klarımız ne J 

b · k d ıt d .._... '"'esı'ka ile hfmen ilkmektep- --o-- fdaresı• o• enı po er e a e emez. - • ne içtimaiyatın ve . 
S .. -ı . f programı lere devam edebileceklerdir. o b 1 ,~ en ozu me, ye ıç sa ana tomobı•) ütün itikat ve dine 
bak." diyordu. 20-7-,27 o-- ı 0 -•- det ve nefretle red 

•*• Buglin şu notlarımı bura-
·a yazarken pek üzgündüm. 
Zira kocamın çok iğrendi

' jim çirkin bir haline rastla· 
dım. 

Günlerden bir pazar günü 
ıaat 10 da karyolamdan in
dim. Hizmetçi kadınıu ge
tirdiği kahve altıyı yedim, 
ııazete okuyordum. T eiefon 
çaldı, hemen öteki odaya 
koıarak ahzeyi aldım: 

- Alo alo ... Kimsiniz? 
Dedim. 8ir erkek koca. 

mın adını çağırıyordu. Ken
disinin evde olmadığını söy
ledim, mühim ve acele ise 
bana bildirin, geldiği vakit 
ıizi aruın dedim. 
Şu cevabı verdi: 
- Beni tanıyamadınız mı 

bayaa? Zevcinizin samimi 
arkadaılarından ... 

Bu adamı hiç ıev~em. 
Kocamı kısmen a:ı.dııaa ve 
kamar masasından meyha· 
aeye ve meyhaneden kumar 
maıaıın• aürUkliyea bir ser-
seri 1 .. 

Zaten bizimki de hayırlı 
deiil ya, hem ayyaf ve hem 
de kumarcıların baıı. Tanı-
dım. Kendisine ne söyliye
yim? Peki, dedim ve telefo
nu kapadım. 
Akıama kadar sabır ede-

miyormuı da hemen öileden 
soara bir fasıl poker çevire
ceklermiı 1 Bir çok yağlı ve 
:ıeaııinS miiıteri bulmuı !.. 

Bunlar ve bu ııibiler idt:ta 
ıehir haydudu kesilmişler .. 

Poker beliıı hemeo, he
men her evde ve her sosye· 
tecle.. Öile yemej'inden 
ıoara kahvelerimizi içerken 
bizim bay cebinden bir to
mar banknot çıkardı: 

(Devamı var) 

ızmlr defterdarlllından: 

Yurdumuzun zirai ve ik- 1 KARŞIY KA kazası Bir kanun proıesi muhak~ak ve malilOl~ 
tisadi kalkınmasında mühim 1 aldatmak:fiilini her "' Halk evinde koni erans lkiçeşmerk caddesi 54sa- hazırladı ti kap et~ekte ve b rolü olsn ıu işlerimize proğ· 
ramlı bir veçhe verilmiştir. 

Cümburiyet hükumeti bu 
büyük kararı verirken şu ! 
belli başlı hedefleri göz önün 
de tutmuştur. 

Bu makıattaa haıırJanao 
beş yıllık büyük bir proğram 
muvaffakiyetle tatbiki edil· 1 

mektedir. Bu proğramın 
mıntakamıza tealluk eden 

kısımlarında şimdiye I:.adar 
başarılan iti i şu ısuıetle 
hülisa edebiliriz: 

Bahçevanıar okusun 
Suyu, evi, gübresi mevcut 

bir bahçe kiralanacak yahud 
yarıcıya verilecektir. T .. failit 
mntbaamızdan aJıoacak. 

yılı kawyon şöforü Nuri oğiu 1 g•·ya bt'r ka"'r ve DJe 

k M f B biurlar umum müdür-ve 00S8r usta a ayı·ak lkiçeşmelik beklemekteyiıl Birço~ 
caddesinden gitmekte iken lüğij yedi bir ?:arun projesi . d '' 

B ii '- t 21 de baz ı t B · ı rımiz e utanmadan ug ın autam sı: a Mus ~afa oğlu Hasanı çarp· u amış ır. u proıe ı e, d I 8f 
K k h ık 'nde doktor · h' 1 wa an yalan söy er, . , arşıya a a evı mak nuretile eliuden yarala- ın ısar ~r umum müdürlüğü ld f' 
Lebit Yurdoğlu tarafından tekaüt sandığı kanununun ruşa 8 ığımız bir şı 
kadın modası ve u umi sağ- mış ve suçlu yakalanmıştır. şe mal oldug~ unu bt-

------- devlet memuriyetinde geçen 
1 k h kl d b. konf 0 rans • yeminle ı'nandırıoaD-• 
ı • un a ır "' Jk K h 15 senelik müddetin inhisar- b d 

verilecek bu konferonsı mü- ( a ve ve meşru olan kirtO 
teakip Halkevi mandolin lar idare inde geçen biım~t- kaç miııli para koP 
orke~trası tarafından bir Tacİrİ lere ilave edileceğine dair uğrtşmz. Bu euretle 
konser verilecektir. olae D.D.Y. ve ziraat ban· mil,teri kaybeder ,e 

--o---
Pamuk 
Rekoltesi 

Bu sene Ege mıotakasında 
pamuk rekoltesi lOObin balya 
olacıı ğı tahmin edilmektedir. 
Geçen sene 75 bin balya 
idi. 

Belediye caddesinde B. .,. 
N kası tekaüt kanualarında de belilıoızın içine b•' 

uri ve B. Kemal Beşikci-
olduğu gibi devlet memuri- hılc katarak onun be 

oğ)u sattıkları 10 çuval kah- d• . . yetinde 15 seneyi doldurmı- ni k çırır ve ıonra 
ve ıçın çuval başına fab:ra k yan memurların hizmet müd· ğımız ve güya açı 
harici 50 lira aldıkları ı.abı- ın.k d' d .. aj detlerine teşmil edilec::ektir. u ıye say ıgır:o 
taca teıbit edildigwi için Milli k" b rD1 

Yeni proje ile tekaütlük arın ir gün ser t 
kuruma kanununa mahalı'f d ·ı· d"::.a• müddeti 35 seneden 30 ıe- e sı 1P süpür uı· 
hareket maddesinden mah- h ld w neye indirilmekte ve 30 ıe- ma vo uıamuzu 
kemeye verilmişlerdir. k bahati talihe yO 

neyi filfii) dolduran memur- Halbuki vatandaf bO 

iLAN E lara askeri ve mülki teka-'' ge Aile Evı•'' suzluk tenin yalnıı . 
üt kanununda olduğu gibi tinden ve karıındak•. 

Izmi 
Türk 

tramvay ve elektrik 
a onim şirketinden: 

İlkteşrin 1940 ayı zarfında şebekede yapılması icap 
eden ameliyat dolayııile cereyanın: 
1 • 6 ve 20 llkteşrin 1940 pazar iünleri saat t dan 13 e 

kadar: 
1 Darağaç 
il Tepecik 

lll Alsancak 

iV Basmahane 
IX Eşrefpaşa 

XV Kültürpark 
2 · 13 ve 27 llkteşrin 1940 

15 e kadar: 

C Bayraklı 
D Turan 

~~ Karşıyaka 
Bornova 
Buca 
Kızıl çullu 

pazar iÜnleri saat 9 dan 

V Çarşt X Gazi buvarı 
V Babribaba Xll Mezarlık başı 
Vll Karantina Xlll Asansör 
Vlll Güzelyalı XIV Gazi bulvarı 

X Konak XIV Gümrük 
Sektörlerinde kesileceği aayın halkımızca bilinmek üz.ere 

ilin olunur. 

lzmirde sen'!lerden beri 
otelcilik haJ·atında elde etti
ğim tecrübe ve kazandığım 
emniyet ve itimsd beni 
Kemeraltında Şamlı soka
ğında 35 numarda ( EGE 
AiLE EVi ) adı ile hakika
ten tt'miı ve nezih, sıhhi ve 
muntazam bir aile yuvasını 
andıran bir yer:ıçmağa sevk 
e~miştir. ( EGE AiLE EVi) 
bılbasaa talebeler için çok 
müsaittir. 

·5-4 
Müsteciri 

feyzi Yardımcılar 

DiKKAT 
Nar Bauramı Geldi 
Nar bayramı münasebetile 

Pınarbaşı Safa ıazinosu bü· 
yük fedarkirlıklarla açıldı. 
Soiuk ıu başlarında yeşil çi
men ve nar ayva ağar.-

Muhammen B. ları altında egw lenceli 1'&· 
Lira K. 

ikramiyesi de projede der- daşını aldatmak r,, 
piı edilmektedir. Burada in- ileri geldiğini aklı&01 

hisarlar idat esi memurların getirmek istemeyiı. 

yaş haddi 'O yaıından 65 Cumlauriyet hOk 
yaşına iblii edilmekte.lir. bunun için ihtikirl• 

----o-- dele etmeii bir 

Yatılı mekteplerde ta. 
lebeue mllli mahsuller 

verilecek 
Milli mahsullerimiz arasın· 

da gerek gıda kıymeti, ge
rek nefaseti bakımından 
pek kıymetli yer almış bu
lunan kuru üıüm ve incir
lerimizin memleket dahilinde 

yapmııtır. ., 
'O''' Bak peygamberı 

hadislerinde ne buyor0~ 
"Bir Müslimanı .,, 

1 
tandaşı aldatan ve 0"1 
ru kir1ndan faıla Ol~-' 
ve zarar veren, işl•11 

ve hud 'a karıştırao 
değildir. Bundan ço~ 
ntnız. Bu suretle 
edenler düuya ve ' 
pişman olurlar.,, 

(Devaııı• ______ __/ 

Satıı 
No. 
116 
117 
na 
Ut 
l'lO 

kit ıeçirmek ve kıalık nar Köprü Halepli eaki kuyu ıokak 808 ada panel 419 m. m. 21-1 taj ne.lu ana 200 IO Y 

K8prü Demir ve muradiye 808 ada 1 panel 4«,50 m. m. 22-1 taj no.lu ana 150 00 ve ayva ihtiyaçlarınızı temin 

sürümünü arttırmak için Ma
arif Vekaleti mekteplere bir
tamim göndermiştir. Bu ta
mimde bu gibi milli mahsul
lerimizin sürümünü arthrmı
ya çalışmanın her Türk için 
ehemmiyetli bir vazife oJdu
iu hatırlabldıktan sonra 
bütün yatılı okullarda imkin 

121 
122 

124 
125 

12' 
UJ 
121 
12t 

nisbetinde hafta bir ilıi de-Köprii Halepli ve eıki kuyu ıokak 809 ada 4 panel 129,50 m.m. 27-1 taj nolu ana 50 00 etmek içio Pınarbaşı Safa 
Köprü ıaabm11diye ıokak 794 ada 3 para el 912,50 m. m. 6· 2,6-4 taj numaralı arsa 684 33 gazinosuna koımalı munta· fa talebeye kuru üzüm, in· 
Köprü türkotlu ıokak 818 ada 1 panel 167 m. m. 19· 1 taj numaralı ana 83 50 zam servis QCUZ fiat 
Köprü tiirkotlu ıokak 822 ada 1 par.el 8S,7S m. m. SO taj ,. " 4l 80 KOŞ GÖR 
Karııyaka alay bey mir' at sokak (1671 inci) U ada 2 para el 121,St m. m. Huıusi ziyafetler ehvf n fiatla 
16-18 numaralı dükkan ve oda anHı 290 00 kabul edilir. Her zaman bc.:ı-

1 
bmetpafa M. Bardakçı aekak 481 ada 1 panel SS m. m. 8-19, 8 ·~ taj no.lu ana U7 Si lediyenia garaj santrah~dan 
Jıaariye 111• 1048 inci ıervili ıokak 1652 ada 8 panel 3560 m. m. U2 taj , no.lu otobüsler hareket etmektedir. 

cir veya üzüm ve incirden 
yapılan bulama, pekmez gi

bi mr.hsullerimizin verilmesi 
bu~u.,u.nun göz önünde tuJ
muı hild~rilmiıtir. 

efcara laavi tarla 226 88 
Balçova ırapdereıi poligon civarı ıokak karakol biaa11 100 00 ,.,,,.,., ••••• .,., •• .,....,. .......... ....,, 

Balakhane çarflll ıririt it.anı içinde 9'9 adat:ıpar1el83 m.m. 32-45 Hki no.lu mataıa SOG 00 '. ıı ELHAMRA sı·NEMASINDA ıı 
Qüzelyah müıtecabi zade ıokak 1791 ada 1 panel 2558 m.m. « e1ki ,. ar1a 100 00 
Buca afatı m. eıki mecidiye cad. yeni belediye cad. 121·68 m. m. 31-33, 33-35 1 ı BugUn matinelerden itibaren ı 
no. tajh dükkia ve harap fmn 200 00 ı iki fiıim birden ı 

lJO Alaancak çelikel İokak 1228 ada 14 panel 421,SO m. m. 12 taj numarala ana 1853 75 ı f 1 e· G ı·k s ·ı· ı 
Yukaruia yuıh emvalin mülkiyetleri peıio para ve ikinci tertip taıfiye ,-.. ikHile ve açık ar- 1 - ır ece J evgı 1 ı 

ar•• uulilel8-9·940 tarihiadeo itibaren 16 ıün mü~detl.• müzayedeye konulmuıtur. ihaleleri 3·I0·940 } ı Başrollerde: Pol Hörbiger - Teo Lingen ı 
tarihiD• müaadif perşembe ırünü aaat 15 dedir. Talıplerıo muhammen bedelleri üzerinden yüı:de 7,5 1 ı 2 G K J p · • ı 
depozito akç••i yatırarak yevmi •eı:kurde aaim emlak müdüriyetinde müteıekkil komiıyonuoa mı- ı . enç iZ ar ansıyon U ı 
raeaatları ilin elauur. !158 ı B 11 d M D 1 p· o : aıro er e: ax ear y - ıere ı;ırass~ur 

U!11A p· e·ı ti • • . (SAAD T) ı Seanslar: Bir gecelik Sevgili 3 - 6.30 lOda, ı 
tlJ..1111 IYBD20 1 e enmzl . e ı Genç Kızlar Pansiyonu 5 ve 8.30da : 

~lil .. •lnd•• alamz)Çoıakkap11 Pollımeıkezt karıııı~o.864Haı&D Talaıla UadeıTelefo•l497 ,~ ..... ~••••••• 7..,•::...~-··~:n~ .. , 

Bol çeşit, uyi1J9·,.~ 
temiz, katıkısız ve if ~~ 

Alışverişte sayı•• ~ 1 
ve inan. Telefon :38 

Dr. Fahri 
ızmir Memleket ti~,; 

Rootken Mütelıt 
Rontken ve Elekttl 1~ yapılır. İkinci B•f f 

29 No. T.ELf. 


