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~l0RK VEffATAY INÖNÜ TAY Dahiliye 
Müh·m 

Vekilimizin 
Nutukları . 

lt11ı 
tA.tQ •n emanet verilen Hatay, 
tlıa R.~LE buldu kahramaını. 

bürunen yıldız ile ay, 
lırdu •illetin heyecanını ... 

t6zeı lA.tQ memleket kavuştu yurda, 
~I RKOMOZDEN armağan kaldı. 

t, Ylflk. lllıllmüı yaııyor burda, 
1 n~ntinden feyzini aldı ... 

Uıı fi ek •tayımın ba~ram giinüdür, 
llrtuluşun yıl dönümüdür ... 

'~ 
tlıhuriyet 
fltemizin 
'-

lıa, birana ve ~ 
rneı Dibi DÖB-
1 ıar kat 18 alaka 

-·-ttt 
tiraıi ".e Ziraat Vekil
. tı, ahı veriş ve 
111, • 

t'k rıııde gösterdik-
C faaliyet Ye ihti· 

'Qab . lk· tırıyet hiikdme-
• 

1 
.. tlbim milli ser' . ~-.. ~tıkiıafı i~in takip 

\ llrıcı siyasetin en 
lille · b't rı Ye bu sabada 
1 
tc•k zaferin en t,,. 

~İt, •ci bir mfijdesi 

d,t te'-·11 . . • h' 
11 ıu erımızın ıç 

tj ~ tllctırımızın, zira
'11 efiul olan çiftçi· 
'İll her tilrlii esnafı
ı,t lltluldarı yerlere, 
de

1
"• kadar koşarak 

di111!dlerini, ihtiyaç· 
, 

1~trek dertlerine 
'l •htiyaçlarını tat
. !!tef eri ve bu 
ıc,b 

lld •nda para yar-
~' bulunmaları, bu 
t ~•ıı ba nkalara 
lt '"llıtleri ancak bu 
-~, ~•jiaıin bir eseri, 

"'Yeti olmustur. 

:~~illerimiıia uhde
ıı ., •ldarı Yaıifeleri 
ı{, d 

ti~, e cbilmek, hal· 

. ,._ 

Atatürk nöbeti verince Şefe, 
Ödevini yaptı büyük İnönü. 
Kısı:ı bir zamanda vardı hedefe, 
Seviaçle çalkandı yurdun her yönü ... 

Yurdu kucakladı Hatay oğlu az, 
Anasıda öptü onu alnından. 
Dedi ki: "Ülküye giden yolumuz, 
Emindir bugünler kadar yarından ... ,, 

Bugün Hatayımın bayram günüdür, 
Ve kurtulu§uaun yıldönümüdür ... 

Ankara - Dün Jandarma 
Okulunda diploma tevzii es· 
nasında Sayın Dahiliye Ve-
kilimiz 8. Faik Öztrak söy
lediği nutukta ezcümle de
miştir ki : 

- Çok muhterem davet
Jilerim; 

Size genç jandarma arka
daşlarımı takdim etmekle 
bu aiıda büyük bir iftihar 
duymaktayım. 

şı da tekrar ediyorum. BI· 
tün hayatınızda sizi fenadan 
korumak iyiye ve doğruya 
götürmek için bundan dalla 
kuvvetli bir nasihat bula
mam. Vicdanlarınızın emrin
den ayrıldığınız anda karşı
nıza çıkacak olan yol mu
vaffakıyetsizlik yoludur, hüs
ran yoludur, mahcubiyet yo· 
ludur. 

Genç arkadaşlarım; 
Bugünden itibaren sizinle 

aramtzd~ çok mühim bir mü· ~ 

Arkadaşlar: . . 
Ferdleri muhabbet ve ıtı-

mat ile birbirine perçinleş
miş ve hepsi büyük şefin 
etrafında birleşmiş bir mil· 
Jetin çocukları ve hizmetki· 
rıyız .. Vatana en büyük hi:ı· 
meti ifa eden ve etmekte 
bulunan şefimizin ıözleri Ye 
fiilleri bizim için bitmez tft
kenmez feyiz kaynatıdır
Her zam'° · her yerde Y• 
her halde o kaynaktan il
ham ve .cesaret alablliriı. 

• 

nasebet tesis etmiş bulunuyor. iliD~:.:.......~:......:. 

Emniget üdürümüz 

Sayın Emniyet müdürümüz 
B. Said Özgür dün gece 
bazı polis karakollarını 
teftiş etmişlerdir. 

--o---
Dünkü Zelzeleler 

lstanbul - Dün öğleden 
evvel Amasya iki ve Antal· 
yada birer şiddetli zelzele 

· 1 ı olmuş Amasyada yalnız Taş-
1 f /\., ~A' /1 , han yıkılmış nüfusca zayiat 

M t\ /-\ l olmamıştır. -o--

MÜesİf bir oto
mobil kazası 

Bu münasebet vazife ve me
suliyet iştirakidir. 

Bir sene evvel bu mües
sesede diplomalarını alan 
arkadaşlarınıza hitap eder
ken, muv ffakiyet için en 
büyük rehber vicdanlarınız
dır, demiştim. Onu size kar-

HUDUTLARI ... 
ŞILMAZ ! ---:: ---.-.......·---- ---

Atamızın, inönümüzün, Fevzi Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

Gençliğin Uçak Sevgisi~! 
Engin bir deniz gibi •zayan bu göklerin, 
Ebedi nöbetdsi çelikten kanadlardır. 
Sesleri kalbe kuvvet vercek kadar derin, 
Kartal gibi ıözülea görünüşlerı vardu. 

Boşluiun kalbi sanki motör gürültlileri, 
Geceleyia yıldızlar ışiıoı kıskanır. 
Türk tayyaresidir bu, onu kullan eri 
Bütün bir aedeniyet, bütüa bir cihan taaır. 

lzmirio ışıiı bol, duru ufuklarında, 
Süı:üldnkçe, göksümfia artar heyecanları. 
Bu çelik kanadların buğlln de ve yarın da 
Gölğesi okşıyacak kendinden olanları. 

Dosta selim dağıtan bu çok ıevimli uçak, 
Düşmana aman vermez bir kuvvetin adıdır. 
Yurdu bunlar koryur, her zaman koruyacak 
Çünkü onu krıllanan kahraman evlidıdır. 

't •~etlerini, dilekle
lliıaddınliyerek anında 
~ti e. çue bulmağa 
1~ ~rı, Cumhuriydin, 
)\td llrıı daima bir 
. 'lll 

~ •, bir ana tef-
Bal enko Moskova el çisi· Hitlerin Hedigesı 

Roma - Hitler tarafın
dan Mussoliniye hediye edi
len tayyare dafi treni Ber
linden gelmiş ve treni dün 
Duçe gezmiştir. 

Kanadlar çoğaldıkça mavi göklerimizde, 
Dada çok sağlamlaşır yurdun müdafaası. 
Candan bir sevinç duyup ta içimizden biı de 
Deriz ki: "Kafi onun gökleri dolaıması. • '"de · · t' e~ f samımıye ı 

-~1:11 başka bir r•
t, eıı i'tıı, naııl gözle 
t et' tutulur misaller 
~ llltktcdir. 
~'1 

~. çj;~ İçindir ki tüc · 
tn .. 

1 
ç11lliz, esnafımız 

kı Q lıiUtOmet ile işi 
lllıt 

ttlt . • onların tarla-
tırıe . 1 . 

~e~·ı , •t yer erıne 
lt~~tti11ıizin bu dik

il •t eserlerinden 
~ttt •ttan bir şükran 
'kt,'"lıkta mütehas
b'tırıd "Ve bu milli ida· 
1~~ L il bulunan milli 

'll • 
\'~ Yır dualarda bu

ırı,r. • 

~1~Rt SANLI 

oıuuor 

Bükreş - Eski Hariciye 
nazırı B. Gafenko Mo kova 
elçiliğine tayin edilmiştir. 

Moskovadan muvafakat 
ceYabı bekleniyor. 

Şehid bir babanın 
kahraman evladı 

Ve 

Paraşütcü ız 
MILLL/ ROMAN 

Y zan : GUnUlamre 
Canlı ve samimi yazıları 

ile okuyucularımızı daima 
candan ve özyürekteo 
alakadar etmiş aziz arka-
şımız ve çok değerli mu
herririmiz Günü/emre'nin 
bu milli eserini yakında 

tefrikaya baılıyeruz. 

Müddeiumumi Muavinlerinden 

ETEM TÜFEKÇOGLU 1 
Dün akşam saat 19 dı 

Güze)yalıda 56 ıncı sokak 
ağzında müessif bir otomo-

Türk evladı, tayyare göklerde yoldaıındır, 
Atandan miras kalan her kahramanlık gibi. 
Bulutlara yaslanan gurur dolu başındır ? 
Seaıin Anadolunun yenilmeyen sahibi. 

Ayyıldızı göklerde gezdiren çelik kartal, 
Engin ufuklarımın göz alan bir ıiiıüdür. 
Bulutlar diyorlar ki: "Nolur göğsümüzde kal 
Gür sesin kalbimizin en güzel türküsüdür.,, 

Ne hoş olur gökleri boydan boya dolaşmak 
Bulutlar yoldaş gibi, rüzgar omuzda, gibi. 
Başı dumanlı dağlar, sonsuz ufuklar aşmak 
Kuşlarla ta ezelden yakın arkadaş gibi. 

Bugünün çok kudretli bir ıilihı uçaktır. 
Yurdumun göklerini her an koruyacaktır .. 

bil kazası olmuştur. Yaptı
ğımız tahkikata!göre lnciral
tından gelmekte olan 655 
no.lu otomobil 596 no.lu oto· 
mobile çarparak otomobilin 
devrilmesine sebep ol
muştur. Otomobilde bulu
nan Lida adında bir kız 
hafif surette yaralanmıştır. 

Tahkikata değerli müddei 
umumi muavinlerimizden B. 
Etem Tüfekçoğlu el koy· 
muştur. 

(Devamı var) ............................... _. .. _.. 



SAHiFE 2 (Hallnn •Hl) 

~GüöENSöiiRi.AüiiNiÖYÖÜÜLASALiRif Ankara Ra~Y.osu nl sabahki(Lord Hallfats Nutkunu rumm 101 
ıiiTuiöYe Alman sefir ... Amerika do~;;;· Kahire - Dün ~:ı!=~ o!e!1

ve Yoroma bava l Loadra56!18~~D akşaa ~ OLMANll Sil 
d" d" I tayyareleri Malta üzorine iki meydanlarına atarak 3 yan• radyoda Halifaks Hitlere i 

lerı Bükreşe on u er Nevyork - Amerika do- hücum yapmıılar ve Inıiliz gın çıkarıl ıı limanda bu- cevap vererek demiştir ki: lhagatta,hork~ 
Btıkr.ş-Karadeniz sahil- 1 nauması 1 teşrinde büyük tayyarelerile yapılan baya lunan ticaret gemilerinde za- Hitler lngiliz imparatorlu- ~--=--fak Olabı·ıı·r mı? 

!erindeki ıayfiyede bulunan I manevralarda bulunmak üze- muharebelerinde bir Italyau rarlar olduğu gibi mcnderek ğunu yıkmak için hiç bir ar- ~ 
Alma• ve ltalyan ıefirleri l re açık denizlere hareket avcı tayyaresi düşürülmçş te yanmııtır. zu beslemediğini söyliyor. J! Yann: sıaıtl 
Ye Gafenıo Blikreşe avdet edeceklerdir. ve birisi de kaçırılmıştır. Sudandaki bava meydan- Fakat nutkunda sulhun ada- llilllllllllDI -48-
etmiştir. Kahire - Dün lagiliz larile bir mühimat deposu let üzerine bina edilmesi Harı·cı· HOvıuıt tı 

zabıta haberi eri Mürüvvetti uaralıgan bombardıman tayyareıer!'...:k•lmıştır. !:~~if e~~e:ıi!:. hakkında bir fakıget 'atları 
-o- mahku" m oldu Beledı·ue Reı·sı·mı·z Adliyede Avrupanın diğer milletle- y 

rinin kendi mukadderatlarını "Temiz ve iyi fİ 
Bahribaba parkında lb- Gü ı 1 d b M- - Belediye reisimiz Dr. B. Adliye Vekiletimizce ha- z·r• ze ya ı a ayan uruv- kendileri tayin etmesi hak- dikkat ediaiı. ı 

rahimin üzerinde bir bıçak t · · d b. k d k Uz bu aün sabahleyin şehir zırlandıgv ını evelce •azdıhı- k d t',.i ve ısmın e ır a ının en- • J 5 kını kabul eden hiç bir c· hüviyetin e ıeç 1» 
bulunarak alınmıştır. disine yü:ı vermediğinden içinde yapılmakta olan imar mu: büyük bir adliye karar- lime mevcut değildir. Halbu· vardır.,, 

Jt. Bayraklı banyosunda w b 1 k b ki işlerini umumi bir kontrol namesi yüksek tasdikten Jıt w mug er o ara ıça a yara· ki bu Hitlerin Almanlar için Bn vecizeyi hatır 
Beytullah oilu Rnstemin hyan Balçovah Durmuş oğlu yapmıştır. çıkmıştır. bir çok defa ileri sürdüğti de de &ir alSz yar.lır: 
Üzerl.nde toplu bı·r tabanca S lAb dd' hk b' İnönü caddesinde yeniden Bu kararname ile bir çok kil ... a a e ın ma ece ır ay bir prensipti. Hitler natkun- "Buyurun kftr r 
bulunarak alınmıştır. beş güne mahkum olmuıtur. yapılmakta olan paket taı hakim ve müddeiumumiler da yalnız korkak, sfifli his-

lkiçeşmelik 785 ci sskak- ameliyesi Karantina Camii arasında tayin terfi Ye na· )ere hitap etmiş ve yegane 
ta t6ttln ustabaşısı lbrahim FAA YDLI BiLGiLER önüne varmıştır. killer yapılmaktadır. delil olarak desiseler kul-

yesi.,, 
Şu halde hayattt• 

fak olmanın şıtl 
sayılan iyi giyi••e~ 
miz gezmek mesel 
ihmal etmemek liı• 
ten bunu lılimlık 
böyle emretmektedir· 
lümanlığın en bari• 
rından biri de budot• 

ıarhoı olduğu halde Hanife ÇiLE KARŞI BASiT 
ve Naciyeye hakaret etti- BiR iLAÇ 
iinden yakalanmıştır. Bahar gelince açık hava-

-·-
Kanaryalar 

Mektebi 
Harbden evvel (kim bilir 

belki bu gün de mevcuddur) 
Pariste kanarya kafesi mek-
tebi isminde bir . müessese 
vardı. iyi ötmiyen kanarya-
lar bu mektebe ıötürülür. 

Bu iicret mukabilinde mu-
ayyen bir samen mektebde 
lınrekılırdı. 

l.ımir Asliye ikiaci bukuk 
hakimliiinden : 

lzmirde Tepecikte 1149 
ıekakta oturan Mustafa kızı 
Hatice Öten tarafından ko-
caıı Izmirde Tamaşalıkt 
iurç sokağında No. 20 ev
de ff Dseyin Öten aieybine 
a~ılan boıanma davasına 
mfitedair tebliğ-at ikametıa
hı meçhul bulunması hasc· 
bile illnen icrasına ve mu
hakemenin de 7-9-940 Cu
marteıi gününe bırakılması
•• karar verilmiş olduğun
dan müddcial~yh muayyen 
muhakeme günü saat 10 rad-
delerinde asaleten Yeya ve
kAleten muhakemede ha.zır 

bulunması akıi takdirde a
leyhinde gıy p kararı ittihaz 
edilecej'i hususu tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere 
keyfiyet ilin olunur. 

(2863) 

da gezmek, kırlara gitmek 
bir ihtiyaçtır. Fakat bu mev
sim güneşi yüzde lekeler, 
bilhassa çil y par. Çil ekse
riyetle ince beyaz tenJilerde 
g&rülür. Bu lekelerden kur-
tulmak için basit bir iliç 
vardır. On ıram boraks, on 
i'ram giil suyu, iki gram 
aıelbet, yüz gram çiçek su
JU almalı. 

Borax çiçek ıuyu içinde 
eritildikten sonra diğerleri 

ilive edilerek karııtırılmah. 

Sabah ve kıam bir parça 
pamukla bu mahluttan yüze 
sürmeli ve silmedeD kuru· 
m ğa bır kmalı. 

Kullanılacağı zaman şiıeyi 
iyice çalkal nmak liıımdır. 
Bu ilôc devam edilirse aı 
aımanda faydası göriilftr. 

İzmir Enternasgonaı 
Fuarı 

Sıkıntah günlerin gamını 

ve zararını ancak Fuau ıa
manı çıkarabilirsiniz. 

20 Ağustos - 20 Eylul 

zaui Ehi iuetnama 
(255) num r h motosi Jet 

ebliyetnamemi kaybettim. 
Y nisini alacağımdan eskisi
nin kıymeti kalmamıştır. 

Eşrefpada 542 numarada 
Baskıcı Osman Oılaş 

lzmır DetferdarhAından: 
Melamet Sabri oğlu Ziyanın 1ntış bedeli borcundan dolayı ha

ciz edilea birinci Karantina Tramvay cadde&inde kain 514-2 eski 
628·2 yeni sayılı ve 4400 lira kıymetindeki evi vilayet idare he
yeti kararife 21 glin müddetle müzayedeye çıkarılmı,tir. 

Taliplerin ~o~Temnıuz 1940 Salı günü saat 15 te Viliyet idare 
laeyetino müracaatları ilin olunnr. 9-16-23 (2609) 

lzmır· Derterdarhğından: 
Makinacı .Şerifin Başturak şubesine olan milli cmlik borcun

dan doldyı hacız edilen birinci Süloymaniye M. Tokaydııı Kamil 
hey sokaj'ında klin 6 eski '..>.:taj sayılı 'e 960 lira kıymetindeki 
evi Vil6yct İdare laeyeti kararile ll gün müddetle müzayedeye çı
lıarılmıttır Taliplerin 30 Temmuz 1940 Salı güt. n ısaat 15 te Vi· 
liyct idare heyetine müracaatları ilin olunur. 9-16-28 (2608) 

lzmlr Defterdarll§ından : 
Mehmet kızı Eımanın Bacıturak şubesine olan milli emlik ıa· 

tıı bedeli borcundan dolayı haciz edilen Güaelyah Eminali soka
tıada kain •f eıki 23 taj sayılı ve SOO lira kıymetindeki evi Vi
layet idare heyeti kararile 21 gin mGddetle müzayedeye çıkarıl
mııtır. Taliplerin 31 Temmuz 940 Çarıamba günü saat 15 t~ Vi
layet idare heyetine müracaatları ilin olunur. 9-16-13 (2606) 

lzmlr defterdarhlından: 
Avukat Şeuuettiain Ba,turak şubesine olan kazanç vergııı 

borcundan dolayı laaciı edilen Ahmed aA'a M. Meyveter gümrüğii 
8'3 Gncü sokakta kain 8-10 sayılı ve 1000 lira kıymetfndeki ma
tazanın 1654 hissede borçluya ait 790 hiueıi Vilayet fdare laeye
ti kararile 21 gün mflddetle nıilzayedeye ~ıkarılmııtır. 

Taliplerin 31 Temmuz 940 Çarıaa:ıba srünü saat lS te viliyet 
iclare heyetin• miracaatları ilin olunur. 9-16-23 (2'05) 

-o-

or. ıamıran örs 
Onbeş gündenberi lstan

bulda bulunan Kızılayın sa
yın reisi Dr. Kimıran Ôu 
şehrimize dönmüştür. 

-o-

Tobruk 
Afrika muharebelerinde 

Tobruk'ue mlitemadiyen is· 
mi geçiyor. Fransızçaıı Tob
rouk, Italyancası Tobruch 
olan bu tabii liman, ltalyan 
libyasında, Akdeniz üzerinde 
dir. 1660 nilfusu vardır. Çöl 

Uçan bisiklet 
Uçan bisiklet bir ltalyan 

mühendisi tarafmdan yapılw 
mış ye teçrübe edilmiştir. 

Bu bisiklrtin öaünde iki 
pervane vardır ve pervane
ler pedalla çevrilerek dön-
dürülmektedir. Tecrübe 
m11vaff kıyetle netice-
leomiıse do tamamile de 
muvaffak olmuı sayılamaz. 

sahil üzerinde gemiler için 
em1alsiz bir sığınaktır. Bu
ranın eski Antipyrgos oldu-

ı &"11 tahmin edilir. -~~~-----.. ~~~~~ 
Belediyeler istimlak kanunun- 1 

da değiştirilecek bir ~add 
Dahiliye Vekaleti, belediyeler tkrafından yapılacak is· 

timlak ~şleriniu gerek belediyeler Ye i'erek araıi sah·lleri
nin :zararına meydan vermiyccek ıekilde yapılabilmesini 
temin maksadiyle belediyeler istimlak kanununun dokuzun
cu maddesini tadile karar vermiştir. Madd~nin yeni şekli· 
ne ıöre kısmı istimlaklerde baştan mtilkün tamamının ha
li hazır kıymeti takdir olunac ktıi. Bundan sonra sahibi 
uhdesinde kalacak olan parçanın da ayrıca istimlakten eY· 
velki vaziyete röre kızmeti takdir edilecektir· Bu kıyme
tin tamam kıymetten tenzilinden sonra geri kalacak mik· 
d r iıtimlik edilecek yerin değer pahası ıayılacaktır. 

lanımııtır. 

Haksız şu veya bu be
hane ile ram ettiği milJetle
rin istikbali hakkındaki ıü
kutu çok manidardır. Dün
yanın en büyftk kısmı Hit
lerin bu nutkunu baştan ba· 
ı• yanlış okumadı ise şu 
cihet tamamile sarihtir ki, 
Hitlerio çizdiği Avrupa tab· 
loıu birer birer hüriy tle· 
rinden mahrum ettiği bu 
milletlerin efendi i olarak 
hareket eden bir Almanya 
tablosudur. 

Gerek bi2im için ıerek 
diğerleri için hürriyet temin 
olununcaya kadar, çarpış

maktan vazgeçm.iyecegız. 

Hürriyet için mücadele edi
yorur:. Dedikten sonra daha 
ne diyelim. Kendi hayatımı· 
zı istediiimiz gibi yaşemak 
istiyoruz. 

Açık Muhabere : 
Ballıkuyu Çıkmaz soka

ğında Bay Hayrettin Tafan'a: 
Mektubunuzu ve yazınızı 

aldık, iltifatlarınıza teşekkür 
eder ve yazınız hakkında 
görüşmek üzere matbaamı-
zı şereffendirmenizi dileriz. 
. - ...., . ____ .. __ ................. .,... .... ~, .. 

S eı•k • k• f tt• • k ı 20 Ilkteşrin pazar günü : ep tç 1 ın ısa e ırı ece : ltiltün yurtta umumi nüfus ı 
lktisad Vekaleti, memleketirııizin mısır ekilen sahaların· ı ıayımı yapılacaktır. Millt ı 

da sepetçiliğin inkişafını temin maksadiyle lüzumlu tetkik- ı Şef ıeçen sayımda şöyle ı 
lere başlamıştır. V ckilct, sepetçilik işinde ihti ası olan bir ı demişti: 1 
ustayı ilk defa olarak Bolu viliyetine ıöodermiıtir. Yakın- : • Sayım mamulatı ilzeriae ı 
da diier mısır ekilen mıntakalara da ustalar ginderilecek- ı memleket dertlerini görtip ı 
tir. ı anlamak ve tedbirler al- ı 

-----"- ı mak yolundayız. Bu da ı 

Kaymakamlar arasınd 
şikli ' yapılıyor 

d ""' • ı şilphcsir; ve ancak doğru ı 
eeı- : iıtatistiklerle mtimkftn ela-: 

Dahiliye Vekaleti, kaymakamlar arasında geniş mikyasta 
değişiklikler yapacaktır. Bu arada Vali muavinleri ve Met -
tupçular arasında da bazı değişiklikler yapılacalitır. 

lzmlr defterdarllDından: 
Ali oğlu Hacı Ahınedin muamele ve iıtihllk vergileri şubesi

ne kadastro harcından elan 81 lira borcundan dolayı haciz edilen 
İstiklal mahallesi Oundöı aokatında kiin eski 37 yeni 27 sayılı 
ve 3120 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararile 21 ııün 

ı bilir.,, ı 
ı Yeni sayım bize nüfuıu-: 
: muz laakkında doğru bilgi-ı 
ı ler verecektir. ı 
ı BAŞVEKALET ı 
ı istatistik Umum Müdürlüğüt .......................... 

Cenabı peyıaoıb•'' 
ıeyinir ve clbisesiae . 
ce itina göıterirlerdı. 
ıamanda ashabın• el•~ 
temiz ıiymelerioi •"' 
rurlardı. , 

'1' Temiz ve şık i 1 

ıanları herkes ae'fet 

yar. Pis ıezenlerd•' 
kaçar. Onun için ( 
mineliman), temiıli~ 
lülük imanıa rnkl 
denilmiştir. 

Temiz ve elbise•İ, 
muntazam olanlar d• 
kapı açıktır. Bu , 
işini görmek Ye ilet• 
mek için bir mu• 
vasıtasıdır. dlf 

Onun için vatao -6 
gez, temiz riy, üıtO 
na dikkat et. Zir' 
hliviyctin hayatta ,e 
büyük tesiri vardır·, 

(Dev• 

Fikir kırıntıl 
Hayat dikenlerle 

larla dolu çapraşılı 
dur. 

* • • ·ıs 
Zafer Tiirküu eh 

ma parlayan bir kıM 
tur. 

•*• 
irademiz düşOaı' 

baki• olduğu aDı ~ 
doiru yel ahyoru• 

•*• . J 
Bir milletin setıY -

cemiyetlerine yard• 
tiyle ölçülür. 

•*• 
Hakikat olmaı•1" 

yıp yaıamadı;ıoııSI 
lardık. 

müddetle müzayedeye tıkarılmıttır. Taliplerin 31 Temmuz 1940 M••d•• ı•• v •• d 
Çarşamba!°günü saat l!S te vilayet idare laeyetine müracaatları u ur uguo. en : 1' 
ilan ılunur. 9-16-2' (2611) bmir - Bornova Turistik yoluna tesadüfü dol•~ 

d 
timlik olunan bağ, bahçelerin mahsulü ile bu •'' 

ELHAMRA Sinemasın a node bulunan muhtelif cins ağaçlar üzerindeki•' 
Bugün 2 harikulade fila birden yası, şeftali badem vesair mahsu1it bilmtizaye3e 

1 - Lorel Hardi de şatılmak üzere OD beş giin müddetle açık art• 
karılmıştır. 

H O V A R D A L J K T A l Satı, şartlarını öğrenmek isti yenlerin her gOO ~~ 
TÜRKÇE SÖZLÜ bei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve i•t; .1' 

rın da pey sürmek üzere son ihale. günü olan? 1, 2- 'HATA nti saat 9 da lzmir-Bornova şosesi üzerindekı _., ~ 
FRANSIZCA SÖZLÜ. istasyononda teşekkül edecek satış komisyong11' ~-

.Seanslar: Hata 4.30-8.00 De .. L. Hardı3.00-6.30-10da lart ilan olunur. 

MilliPiyanıro Biletlerinizi ( SA DeT )· Kişes.nden Al~ 
Çorakkapu Pollımerkozl kutısı No. 864 Haıa11 Tahsin ÔaderTelcfoal497 


