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ve 
İtalyan gemileri 
lor k kaçıyo , 

dum nlar aras da kaybo· 
ıngiiizl · r de ark ~ın bır ~ mıyor 

bi londra - Her nasılsa ItaJyan fi)osu bir k11ı• barındığı limanı terketmiş ve Akdenizde 
h:ı f~ıintiye (!ıkmışbr. Fakat lngiliz filosu onu Maltanın açıklarında görerek harbe der-

aılamıştır. 
i'e~telyan filosu iki harp gemisi, birçok kruvazör ve tahtelb~hirden mürekkepti. Bur,;,ya 
tiaı:n raporlara gire bir ltalyan harp gemisi batırılmıştır. ltalyanlar pek harbetmek niye
bır ~ değillerdi . Dumanların arkasıoa saklanarek kaçıyorlar. lngiliz filosu da arkalarını 
~· ınamaktadır. lngiliz tayyareleri de çok mühim bir faaliyet sarfetmektedirler. 

1braltarda bulunan büyük bir lngiliı filosu da yola çıkmıştır. 

.................................................................................. 
ı Londra-Maltanm açıklarında çok müthiş bir şekilde devam eden ltalyan - lngiliı de-ı 
ıni.z harbı hakkında henüz resmi malumat elde ~dilmemiştir. Fakat buraya gelen haber-ı 
:ıere göre, iki Fransız gemisinin de Fransız bayrağile Ingilizlerin yanında ltalyanlara karşıı 
:çarpıştıkları bildirilmektedir, ı 
ı Gene bu malumata nazaran iki ltalyan tahtelbahiri daha batırılmıştır. Bir lngiliz kruva-ı 
ııörü hasara uğramıştır. Kaçan bir iki ltalyan gemi~i bir Italyan limanına iltica etmeğeı 
:muvaffak olduğu söylenmektedir. . ı .. ............................................................................ ,. .. 

•a ~ndra-Fransa<Ja mert ve cesur senator olduğu anlaşılmıştır. Bu da M. le Kont del 

Lundra-Şimdiki halde Fransız filosunun en mühim kısmı ya lngiliılerin eline geçmit 
veya da batırılmıştır. 

ttt ~ ruodur. Fransız senatosundo yükselen tek bir muh.aHf ses onundur. Hür kalan üç 
"Jan Bar., harp gemisinden hiç bir haber yoktur. 

' Usun ismi daha biJinmemektedi.r. 
Londra-Port Kapuzıo'daki ItaJyanların vaziyeti çok naziktir. içilecek su yoktur. Su

suzluk yüzünden ölenler çoktur. 

~ Açs~ • • caret 0 li Aydına Gitti ISP ANY ... , BERl .. IN iLE L0N 
l>iinkü dost ve müttefik Birkaç gündenberi şehri- beraber Aydına hareket et- l DRA ARASINDA SULHA 

Bugünkü dü~man ve rakip! ::,~·::~~:~a~:;r~D .:~:: :~·;:~~.;'~~~:::~.nb:.~:; TAVASSUT EDiYORMUŞ ! 
Ş 

maıI / leyi• saat altı kırkbeşte re- buyuracaklar ve yarın Ma-
imdi Amerikan gazeteleri lngiltereoin dünkö dosta fakatinde bulunan zevatla nisaya gideceklerdir. Boston - . Burada temin ediidiğine göre, ispanya Berlin 

dü ve mlttefiki FransanıD bugün ln~iltereye karşı bir J Vekı·ı·m· 
1
.
0 

l"h İ tO I b İ ile Londra arasmda bir sulh teşebbüsüne karar vermiıtir. 
dn ŞtQan ve rakip vaıdyeti aldığını tefsir ederlerken bu hali 1 1 iZ ra~a ccar arına egana 1 Bu haber burada sulbun temin edildiği derecede bir ıovinç 
Ql~llY .. llda işidilmemiş ve tarihte ıörülmemiş hadiselerden Ticaret Vekili B. Nazmi 1 endiş"lerden şu suretle bah- uyand1rmışhr. 
ettııt"2'unu kaydettikten i!•ura Avrupada demokracinin iflis Topçoğlu dün öğleden soDra seylemiştir: Bu teklifin iki muharip taraftan da hüsnü kabul glSre-
lıt .;k Ü.zere bulunduğu böyle müşkül ve mütbiş bh· anda ticaret odası~ salonunda ih- "Yeni mevsime girerken ceği zannediliyor. Hatti hundan haber alan Sovyet Ruıya 
tt~'ı toreye yardım etmenin Amerika için de bir hayati ve racat tüccarlarına beyanatta ihracatçı arkadaşlarım, ge- dahi memnuniyetini bildirmiştir. Henüz tafsilat yoktur. 

Jısn 1 Halkın Sesi - Hidiselerln cereyanı bu haberin bittabi ...... ıaese esi olduğunu ilave ediyorlar. bulunmu~ ve memleketin dış çen mevsim stoklarının eri-
• kaydi ihtiyatla kabul ve telakkisi amirdir. 

~- 0~rusunu söylemek l!zımgelirse Amerikan gazeteleri, ticareti hakkında iüccarlan tilmesini istiyorlar ki bu, 
~Ot)erıkan devlet adamları ile birlikte pek çok şeyler yazı- mütalea beyanına ve açık çok yerinde bir taleptir. Bel-
l!idd~r ~e söyliyorlarsa da Amerikan büki'ıaıetiain henüz münakaşaya davet ederek li başlı, stoklarının eritilme-
lit-, ; b~r karar vermeğe yanaşmadığmı itiraf etmek gerek- tilccarlara açık bir anket si icap eden maddeler üzüm, 
ııı~ brıg~ltere bugün yüı:düğü bin türlü müşkülat, çarpışmak fırsatı hazırlamıştır. pamuk ve zeytinyağıdır. 
bil: Urıyetiude kaldıjı sayısız düşmanlar karşısında Vekil ezcümle demiştir ki: Almanıarla aramızda imza 
eı:ı~ ~aponyaya, Honı=- - Kong meselesinden dolayı çok Arkadaşlar, dünya harbi edilmek üzerej bulunan 
~frtrıı.k bir cevap vermekten çekinmediii ve bu suretle başladıktan sonra eu büyük ticaret anlaşması buıüalerde 
Vah~~ılcan menfaatlerini de korumaktan korkmadığı halde zorluk memleketler ve mil- neticelendiği takdirde bu 
•~tt Ştngtonun elin takip ettiği mütereddid ve ürkek siya- Jetler arasındaki mübadele stokların tahminen yarısı eri-
ii,/n ayrılmak istememesinden bir giin nadim olabilece· şartlarında zuhur . etmiştir. tilmiş olur zanederim. Elli-

Q hatırlatan yine Amerikan matbuatı oluyor. Eskiden beri mevcut olan mizde kalacak beş, altı bin 
•~ı Ununla her•ber diinyayı laayretler içinde bırakan hadi- yollar değişmiş, bazı memle- ton üzümle ·yeni mevsime 
~o:r arasında dünkü dost ve müttefik lugiliz ve Fransız ketler abloka altına alınmış, girmekte tehlike görmiyo-
lll-kflnnıalarınıo birer düşman ve rakip devlet gibi çarpış· tediye şartları ise tamamen rom. 
di~kta devam etmeleri her milletin ve hükômetin nazarı değismiştir. Efde 14 bin balya kadar 
~ •t ve ibreti11i celbetmekte devam ediyor. Eskideoberi işlerini, mese- pamuk mevcuttur. Yerli fab· 
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\1 Çarpışmalar arasında lngiliz donanmasının gösterdiği lelerini az çok hilen eski bir rikaların ihtiyacı çıkınca bu-
(~ .. ~rer ve kahramanlık bugiiokü logiliz denizÇilerinin arkarkadaşınız, sizinle te- nun da mühim bir kısmı eri-
~t,~i30.n) uo torunları oldugunu bir kcrre daha ispat mas etmiş olmamakla bera- miş olur. Arkadaşlar pamuk 

Ştır. ber işlerinizin kelaylıkla yü- ve zeytinyağa en kıymetli 
'~ SIRRI SANLI rüyebilmesi için elinden ge- maddelerimizdir. Bütün mem-

1 --;. len tedbirleri almağa çalış- leketler anlaşmalarında ev-
"'g• I s f t• o .. de mıştır. •a l Z e are l DUO Vekil, tüccarın yeni mab- veli pamuk ve zeytinyağın-

1 1 h kk d k . dan bahsediyorlar. Zeytin-
b Nu··mayı·şıer su yıl vaziyeti a ın a ı 
Q yağlarının bir kısmını Al-

!lıı~ lldapeşte - Üniversitelilerle ameleler lngiliz sefareti Maarif Vekili Ankarada manyaya verecegız. Eğer 
a-, .. tıde bir nüonyiş yaptılar. Romanyadaki Macar ve Bul- Ağustos ayı nihayetine ka-
t~~ lkalliyetlerinin zulüm altanda yaşadıklarını ortaya slre- dar hu mallar elde kalırsa 
~()li ransilvanya ve Dobriceoin verilmesıni istediler. Iıe verecegımız emirle Ziraat 
fılld' lOildahele ederek nümayişi dağıttı. Sefaret zabıta tara- bankası tarafından mühayaa 

an nıubafaza ediliyor. ettiririz. Arkadaşlar şunu 
-----.. ------ hatırdan çıkarmayınız ki müş-

~JZLJ TUTUL N lri'ARAR . külatımız satmak değildir. 
Q Jnıı.. . 1 Harp devam ederse malınız 

bil' ~lin - Italya hariciye nazırı kont Ciano Berlinden ! satılır. Haı:bın sonu gelirse 
~\r\>~) lınan tayyaresiyle Romaya dönmüştür. Dönmezden malınız daha büyük kıymet-
ti11i k Alman hariciye nazıriyle Macar ve Bulgar meselele- lerle satılır. Fakat temenni 

«:>nu~muştur. Kat'i karar gizli tutuhyor. edelim ki sulh olsun .. 
-----.. ----- Vekil bundan sonra dış 

1llr •• f - ticaretimizden ve klering 
a ıııUHIM l.R TEV 1 Ankara - Maarif Vekili hesaplarmdaki alacakları-

b~ıı~tlin ... -. General Ştayn tevkif edildi. Sebebi henüz B. Hasan Nli Yücel bu sa- mızdan rakamlar vermek 
lıi~tıcldegl)dır, Ştayn 30 sene müddetle kurumay başkan- bah lstanbuJdan Ankaraya suretiyle babseylemiş, yeni 

a buluamuı maruf bir kumandandır. geldiler. Devami 2 inci sahifede ) 

lngiliz tayyareleri Adis-Aba
bayı bombardıman ettiler 
Nevyork - Sabaha karşı alınan ve henilz teyid etme· 

yen bir habere göre lngiliı: tayyareleri Adis-Ababayı bom
bardıman etmeğe muvaffak olmuşlardır. Diredua şehri üze
rinde de uçmağa muvaffak olan lngiliz tayyareleri bir çok 
demiryolu ile harp malzeme depolarını berhava etmiılerdir. 

lneilizler iki transatlantik 
daha zaptettiler 

Londra - Singapurdu bulunan 18 bin tonluk Franıız h· 
dö Frans transatlantiği İngilizler tarafından zaptedilerek 
vapura lngiliz bayrağı çekilmiştir. 

Nevyork - İskoçyada virmi sekiz bin tonluk Fraa111:: 
Pastkr transatlantiği lngilizler tarafından zaptedilmiştir. 

General Bol Diıanıharba Çağırıldı 
Zürih - Bugün logilterede Fransız milli komitesin tem

sil eden general Gol Fransa tarafından divanıharba veril
miştir ve 17 inci divanıharp tarafından Fransaya davet 
edilmiştir. · 

,_,.TÜRK HUDUTLARI~._ 
ŞILMAZ ! 

Atamızın, iiiOöüiliı~ FeVzi · Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

Yarından itibaren neşrine başlıyacaiımız bu milli 
deıtanımızıa ihtiva ettiği kısımları, ok11yucalarımııa 
bir fikir vermek üzere, dercediyoruz : 

1. - Başlangıç 

2. - Mehmetçiğin Atası ve milli şefi: 
3. - Fevzi Çakmak'tan Mehmetçiğe. 
4. - Meh111etçikten Fevzi Çakmak'a 
5. - Soa. 

(Yarın Baıbyoruz) ........................................ 
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i~.l!!!!.E~ SONRA ALIN~ RADYO HüL!~!!ll!İ 
Berlin - Macar lıaariciye nazırı buıün Berline relmiştir. 

ltalyan hariciye aazırı da yarıu Rayiştag toplantı11nda ha
zır bulunmak üzere Berliode bulunacakt1r. 

londra - Eski lngiltere kralı Dnk Dö Vin.sor Bahamo-
ya Yali .,e başkumandan tayin edilmesi oradaki balkın 
memnuniyetini mucip olmuştur. 

Vaşinıton - Amerikadan matbuatı yeni Fransız Vişi 
lalk6metinin totaliter bir idare kabul etmesini teessilrle 
kaydetmekte ve Fransızlar1n bu faşist prensiplerine hiç alı
şamıyacaklarını ili ve etmektedir. 

Kahire - Mısır milli müdafaa nezareti Mısır askerlerinin 
silahtan tecridi için lna-iltereden bir imir reldiği şayiasının 
yanlış olduğunu, ancak hir kı.stm askerde bulunan eski 
silAhların alınarak yerine yeni Ye modern r silih ve mühim-
•at verileceğini Ye bu şayıanın yliıünden ıalat oldu
iunu izah etmiştir. 

Yaşinıton - Bura siyasi mahfilleri Amerikan1n Japonya 
ile anlaşmasının Ameri~a için bir ıer.efsizlik olacaj'lnı be
yan etmiştir· 

Londra - Avam kamarasında 1nıilialerin son bal:ari hare
ketlerinde gösterdikleri büyük kahramanlıktan babsedan bir 
•ebuı bu akınlann köşelerinde somurtgan bir va2iyette 
duran ltalyan gemilerine de teşmil ediJdiiini büyük bir 
zev~ Ye neş'e ile öğrenecetini beyan etmiştir. 

Barut ile ateşin temasi anında 
Sofya - "Utro,, ğazetesi başmakalesinde kont Cianonun 

Berlin seayabatinden bahsederken diyor ki: 
.. ltalyanın hareketi Balkanların sulbunu temin etmiştir. 

BerJin ve Roma bugün de merkezi Avrupa ile Balkanların 
sulhunu müdafayı kararlaştırmışlardır. Bu karar tam Ro
manya ve Macaristan hududunda barut ile ateşin birbirine 
temas edeceği bir in da verilmiştir. 

Bazı Mü~temlekelerin işgali 
Nenyork - Kont Ciauonun Berlin seyahatinde Alınan 

hükumeti ile bazı Fransız naüstemlekelerini işgali konuşul
muştvr. Bu babta japenya ile de görüşmek kararlaştırıl
mıştır. 

Londrada iaıe meselesi 
Londra - iaşe nazırı loka•talara teblifatta bulunmuştur. 

Lokantalar haftada iki kereden fazla et pişirmiyecekler ve 
bir mllııtcriye bir porsiyondan fazlayemek Yermiyeceklerdir. 

Bulgaristan bedelleri çağırıyor 
Sctfya-BedelciJerden silih altında bulana11lar bugDn ter · 

hiı ediliyor. Ayni zamanda bedelcilerden biımet ıörmiyen· 
ler silala altına daYet edilmektedirler. Bu suretle boş kalan 
yerler doldurulacaktır. 

lngilteretleki Fransızlar 
Lendra - Buradaki Fransiz •aslalaatgDzarı hariciye ne

zaretine mllraeaat ederek müoasebatın devamını ve sefa
ret erkinın lniİJterede kalmasını istemiştir. lngiltere buna 
cevap vermemiştir. Bu cevabı bilibare vereceğini söyle
miştir. 

FRANSIZ DONANMASI 
-•ünkilJ niisbadan de-.am-: 

BunJardau Beratagne ve 
Provence'in teslihab 10 ta
ae 34 lük, 14 tane 13,8 lik, 
8 tane 7,5 luk toptur. 

Lorraine'in silahları 8 ta
ne 34 lftk, 14 tane 13,8 lik 
ve 8 tane 10 luk toptır. 

Dunkerque ve Strasborug 
1936 da yapılmış 1938 de 
donanmaya iltihak etmiş çok 
yeni ve kuvvetli iki dritnot- 1 

tur. Hacimleri 26,500 ton; 
süratleri 39 mitdir. Silahla· 
1'1 8 tane 33 lük, li tane 13 
itik, 16 tane 13 lük, 4 tane 
4,7 Jik toptan mlirekkeptir. 

Bu yedi dritnottan başka 
inşaları bitmiş ve donanma-
ya iltihak etmeğe hazırlan
makta olan 35 bin tonluk 
ltichelieu ve Jean Bart drit- · 
notları vardır. 

Bunların süratleri 31 mil
.lir. Başlıca silahlara 8 tane 
38, 1 Iik; 15 tane 15,2 lik 
toptur. Bu tipte Clemanceau 
ve Gascogne inşa halin.le 
idi. 

Kruvazörlere gelince, 10 
bin ton hacminde 7 tane 
ağ1r kruvazör vardır. Bun
larıu silahları 7 tane 20,3 
ilik, 8 tane 7,5 Juktur. Sür
atleri 31-34 mildir. lsialeri 
Duqueıne, T ourville, Suffren, 
Celbert, Focb, Duplelu Al
ıerie'tlir. 

7000 ton hacminde 9 kru
vazör vardır. Süratleri 34 
mildir. Silahları 8 tane 15,5 

luk, 4 tane 7,5 luktur. İsim · 
leri şunlardır : 

Duguay Trouin, Lamotte 
Picquet, Primauguet, La Ga 

lissoniere, Jean de Vieone, 

Gloire, Marseillaise, Mot
calm, Georres Leygues, Je
an d'Arc, Emil Bertin adın
da az daha uf ak iki kruva
zör daha vardır. 

Hepsi yeni ve süratleri 
37-40 mil arasında 36 tor-

pito muhribi vardır, Bunla
rın hacimleri 212' 2570 ton
dur. 

Bundan başka 50 torpiyör 
mevcuttur. Bunların hacim
leri 1380 ton, siiratleri 37 
mildir. 

Bundan başka 87 taht el· 
bahir, 6 mayn gemisi, 2 tay. 
yare ge•isi, birçok gambot 
mevcuttu. 

arşı yaka 
BeledlyeBanyoları açlldı 

lzmirin .en güzel ve en sıhhi 
banyoları açlldi. Karşıyaka 
banyolarına gidenler orada 
temiz bir büfeden, buz gibi 
soruk bira ve şaraptan da 
ucua fiatlarla iıtifade ed1;
),iJeceklerdir. Tavsiye ederiı. 

Hırvatistandaki Almanlar 
Ne istiyorlar ? i 

Belgrad - Hınatistandea bulunan Alman ekalliyetleri [ 
namına Epiıkopos •e bazı .zengin Almanlar tarafından 
Agram umum valiıine iki memuzendum muhtıra Yerilmiştir. 
Bu muhtıralarda Yugoa.lavyada yaııyan Alman unsurlarınına 
bazı kültürel imtiyazlar istedikleri gibi bir takım favkalka
nun dilekler de serd edilmiıtir. Vali bilara cevap verece
ğini söylemiştir. 

Romanyade Yeni ihtilaller 
Bükreş - Roma•yad• yeni endişeler baş fılSdermiştir. 

Üniversiteliler nilmayiılerinde bankalara taarrllH başlamış
lardır. Hük6met k&ıe başlarına tanklar ve dikenli teller 
yerleatirmiıtir. Slbari ye piyade deniyeleri takviye edil
mittir. Nümayişlere ittirak edealerin ziyadesi amele oldutu 
için fabrikalarda işler pek ı-eri kalmaktadır. Bfiyük bina
lar ve bükii111et daireleri zabıta tarafından muafaza altına 
alındı. 

Mühim Radyo Hülasaları 
Istanbul - Bugünden itibaren lstsbul ile Köstence ara

sında şilep seferlerine yeniden baılanmışbr. 
Pulatlı - Ziraat Vekilatinden kazaya gönderilen maki

neler on bin kilo mahsulü 3 aaalta biçmiş ve döğerek piya
saya çıkarılmıştır. 

Lizbon - Oranda karaya oturan 3 Frans•z zırhlısının 
yüzdütülmesi için Fransız mühendislerinin çahşmala11 boşu
na gitmiştir. Bu gemilerin şimdilik yüzdüriilmesi kabil ol
madığı anlaşılmıştır. 

T. Vekilimizin ihracat 
toccarıarına bıuanatı 
- Baştarafı linci sahifede -
mevsimde tediye imkanları
mızın elde daha reni, ola
caiını tebarüz ettirmiştir. 

vekil eu vesile ile demiş
tir ki : 

"Bu izahatımın nıanlsı, 
Türk parası dünyanın en 
kıymetli parası oluyor, de
mektir. Edebiyat yapmıyo
rum. Türk parası şuraya bu-
raya bağlamakta akıl payı 
göremiyorum. Belki Türk pa
rası Amerikan dolarından 
sonra dünyanın en kıymetli 
parasıdır, diyorum.,, 

Belediyemfain Ziyaf.ti 
Diin akşam saat 21 de 

Belediye reisi doktor Behçet 
Uz, Ticaret Vekilimiz Bay 
Nazmi Topçuoğlu şerefine 
Kültnrparkta Ada gazino
sunda bir ziyafet vermiştir. 
Ziyafette Vali, Kumandan, 
şehrimizde bulunmakta olan 
Mebuslar, Belediye Encümen 
Azaları, Gazeteciler ve Ti
caret vekaletine mensup de
vair rüesası hazır bulunmu,
lardu. 

umumi nüfus sauımı 
20 Teşrinievvel 1940 Pazar 

günü umumi nüfus sayımı 
yapılacaktır. Yurdun her ye
rinde hazırlıklar ikmal edil
miştir. 

Dr. Fahri Işık 
İzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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Evkaf müdürü alttı 
Mersin Evkaf müdürlüj'üne 

tayin edilen Evkaf müdi\rti 
B. Esad Serezli bugün sa
bahleyin Ankra ekspresiyle 
Mersine hareket etmiştir. 

Cezaev inde 
Jiftn Cezaeyinde Jandaı •• 

nıerkez bölük kumandanı 
Hasan Öncünün ne.:areti 
altında umumi bir araştarma 
yapılmış ve hiç bir memnu 
ilet ve saire bulunmamıştır. 

lzmir ikinci hukuk ha
kimliğinden : 

lzmirde oturan Mustafa 
kızı Halime tarafından ko· 
casl Hasan Demirel aley~ 
hine açılan boşanma dava
sına mütedair tebliğat ilanen 
icra; edildiği halde muay
yen mabakeme gunu 
gelmediiinden aleyhinde gı
yap kararı ittihaz ve karar 
sureti muhakeme divanha
nesine talik edilerek muha
kemesi 18-7 940 Perşembe 
gününe talik edilmiş oldu
ğundan müddeialeyh Hasan 
Demirelin o gün saat 10 da 
asaleten veya Vekaleten 
mahkemede hazır bulunması 
aksi takdirde bu husustan 
dolayı mahkemeye kabul 

edilmiyerek gıyabında mu
hakemenin devam edeceği 
hususu tebliğ makamına ka· 
im olmak üzere keyfiyet ilan 
olunur. (2720) 

cumhurrelsimiz 
lstanbul - Milli Şefimiz 

İsmet lnönii pek yakında 
şehrimizi ıereflendirecekler
dir. Reisicumhurumuz bura
dan Yalovaya gidecek bir 

müddet istirahat buyuracak
lardır. 

Sıhhat Vekaletinin mo. 
him bir tamimi 

HükO.met, belediye ve has
tane doktorlarının mesai sa
atleri dahilinde evlerh~e hasta 
kabul ettikleri veya dışarıda 
bastalarının evlerine giderek 
vazifelerini ihmal eyledikleri 
görülmüş tür. 

Sıhhat vekaleti hastane 
mütehassıs tabiplerinin saat 
8 - 15 e kadar ve hükumet 
ve belediye doktorlarınm 
devlet memurları gibi mesai 
saatleri dahilinde vazife ba
şında bulunmalarını bildir
miştir. 

ııım•- -ııuıın4lllllll :ım1nij11Tıır •ıanaaımııııııruılllflıuuıımııuw!! 
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Tekrar Rica olunuyor .. 
Bir ay kadar önce İkinci 

Gaziler caddesi 1252, 1253 
numaralı sokak sakinlerin
den aldığımız bir şikayet 

mektubunu neşretmiştik. 

Dileklerinio nazarı itibare 
alınmadığını; ayni mahalle 
sakinleri bize ikinci bir 
mektubla bildiriyor ve şika-
yetlerini t ekrar ediyorlar : 

'•MabalJemizin Birinci Ga
ziler caddesine bitişik bir 
meydanlığı vardır. Belediye 
vesaiti 11akliyeye bu meydan· 
lıktan (yol olmadığı için) gi· 
dip gelmeği men etmiştir. 

"Ekseri yük araba sürü
cüleri, biraz kestirme olma
sından bu . yasağı taoımıya

rak meydanlıktan gelip git· 
mette ve pek mebzul olan 
toprağı kald.ırarak, mahalle
mizi toz bulutlarına boğ
maktadırlar. 

"Sıcakların fazlalaştığı bu 
zamanda kapı ve pençereleri· 
mizi açıp biraz hava almak
tan mahrum kaldığımız gibi, 

toz bulutlarının da sıhhatimizi 
tehdid etmekte olduğu tabii· 
dir... Sayın Belediye Reisi
mizden bu hale bir son veril
mesini tekrar rica ederiz ... ,, 
aıııııı'llU1111U<Hııııı ııııııu uıHaıııaıaıııın ıııııuWllt 

i Halkın Sısi s:=r~:. 1 
1111D1 unııı mıınııııııw - --.C111111111111111WD11U111--

Mü.iDE 
Ankara Orman Çiftliğinin so

ğuk biralarının en mühim bir 
tevzi mahalli olan HALKABl
NAR ESKi AYDIN BiRA FAB
RIKASI'nın havadar ve yeşillik
le stislenmiş aile bahçesine ko-

...,....,. ............ ...,.., ... ., • ..,......,.,...,...,......,..,~.,...,....,. şunuz. 

AGAMEMNUN Ilıcaları ızmırs~.!'1:'..1:~:uyok 
t lzmir Balço\fa Ağamem11un Ilıcaları 20 Haziran 1940 f (FlATLAR UCUZLANDI) 
f tarihinden itibaren açıldığım muhterem müşterilerine f "Soğuk Bira Şişe 25,, 
f tebşir eder. Beybaocısı Karatizlu f "Büyük Duble Bira 12,50,, 
...... ........... .,.,.,..,..,..,.,..,,....,. ............................. ...,. 10 Santilitrelik fıçılarımız da 
.............. • ••..,•• ..,...,,.. ...... ..,.,.,...._., ... ..,.,,,. tarif edilmiyecek derecede ucuz-

f SELAMET aı-c:.Esı •• dur. "Dışarıdan y yecekleri te-• 4'ii' min etmek serbesttir." 12-11 

• Blr9ok vatanlla,ıarımızı sellmet • ~O~kug~u•uı~ara M~OJ~d~B 
f ve sadete kavu,turdu f u 
f Ne doğru isim 1 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf Gazete, Mecmua, Roman 
fbüyük ikramiyesi olan &0,000 lirayı, Savel Tütiln şirke·t kira ile verilir ve satılır her 
fti amelesinden 34 kiıiye taksim etmekle onları (Selimet)ef ı nevi mektep kitapları da 
ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400 bulunur. Asri Sinema itti-
f Telefon:24'5 R Çikurel ve D. Bencuya ~ 5-4 aalinde Hidayet Görül ................................... " .. ~ ....................... ~~ 
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IHAYATTA MUVAFfl 
1 OLMANIM SIRL~ 
İhagatta ,herkes Mu•• 
it ak Olabilir mi? .Eııt! 
1 Yazan: SIRRI s~IJ 
\mıınn-wıııuıwıw -43- nımulllHDI 

• Tarihi Sözler .. 
Sözün kuvvet ve kudrıti· 

ni gösteren tarihi veciıel•t• 
den birkaç örnek. 

20 
Gölıe etme baıka ila••0 

istemem. 
21 

Vur, fakat dinle. 
Demi•teklİ' 

21 
)''9 Ne vakte kadar ey .z•,1 ,ı 

Katiline&, sabrımızı suliıtı .. 
edeceksin? 

Çiçer•' 
2J 

Daha böyle bir zafer el~• 
ettik •İ artık bizde• 11•11

' 

kalmaz. 
Piri• 

24 ~ 
Oğlum, sea kea4iDe b•f 1 

bir kıraliyet ara, Makecl•'1 
sana kafi değildir. 

filiP 
25 

(lskendere hitap ederkeP) 
Beni aıabilirsiniz fakat kit' 
rei arz gene dönmekto 41" 
vam edecektir. 

Galil• 
26 

Allah beni, Fransayı "'. 
zalandırmak için yarat•ıtt~r 

Beşinci Haor• 
(Devamı .,.r~ 

? 
izmir gabanıı astarı• 
şubesinden: 

1- 21 Temmuz 9'0 ~·' 
~·· 31 Temmuz 948 ııtlnlno fi 

dar devam etmek ilıer• ' 
doğumlu mükellef Jerin ••: 
yoklamaları yapılacaktar. ~ 

1
- ,,, 

doğumluların bu ınn •' d' 
şubeye müracaatları illn ol 

nur. J' 
2 -Bu on gün zarfı•• 

1 
müracaat etmiyenler •' 
yoklama kaçağı kalaeakl•r 
dır. 7' 

Suriye Fransıf 
Kumandanı 
Londra - Suriye Frao•:. 

kuvvetleri kumandanı ged 1 
ral Mittelhozer vazife ~ 

k ·ı · · O · e ,~· çe ı mıştır. oun yerıo •· 
velce Suriye ordusunda oı ıs 
bim bir mevki iıral edcl~'' 
general Mersiye tayin e 

11 

miştir. 

zabıta haberı~ri4, 
Kemer sevinç ıokagıoJc' 

Hamdi oğln Mitbat e\'vedı~ 
araları açık bulunan S• ,, 
oğlu Halili bıçakla ıol ~t' 
mesi altından ağır sure t•'' 
yaraladığından yakalao1P1f ~ 

K . . s b'l pıt l § arantına a ı d•" 
yananda ahlaksız takıınıP 1, 

1 

Eskişehirli Recep, yaok~d 
cilik suretile Mebmed 11 ılJI 
Mehmedin 5 lira par•• if 
çalıp kaçtığı şikayet edilOI 
tir. Suçlu ara~makta~ır: 

10
, 

§ lkiçeşmelık Gedıkh ıl' 
kağında Tayyar sarhof . .,, 
duğu halde Kizimin efdil' 
taarruz ettiği şikayet e tıt· 
miş ve suçlu yakalanoı•f ' 
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