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Ankara-Lozan aünü mü- 1 kerleri cephede nasıl kul- l 
nasebetile Mftmtaz Fıtik Janmışsa diplomatlara da ince 
radyotla euftmle şunları 1eklaile öyle idare etti. Türk 
ı6ylıe•iıtir. milletinin başında bu İaönü 

lnlhıti, kahraman lnl>nü, vardlr. Türk milldi Şefini 
sulhta l!ftr ve mamur Ttırki- seviyor çünkü Türk milleti 
yenin bGyiik yapıcısı loiııfi, Şefinin etrafıoda yekpare 
en kuvvetli çalıtm• kudreti- ı bir kaya gibi birleşmiştir. 
miziıı ilham kaynağı leönü, ŞEHRJMIZDE 
garp cephesi başkumandam Lozan muahedesinin imzaaı 
loônü, cephede büyük ku- yıldönümü şehrimizde parlak 
mandan olduiu kadar sulh bir surette kutlulanmıştır. 
masası batında da ne kadar . Bu büyük günü tesid için 
mahir bir diplomat, dikkatli, 

1 
saat 18,30 da Halkevi salon· 

aabırh ve itıce air müıake- ları binlerce vatandaş ile 
reci olduiunu iıbat etti as- ' ?olmuş bulunmakta idi. 

Merasimde Valimiz, Müs· 
tahkem mevki kumandanı, 
Belediye reisi, Parti başkaoı, 
Emniyet müdürü vilayet aza 
ve müdürleri bulunmuştur. 

Merasime İstiklal maqı ile 

· başlanmış ve ilk defa Baro 
reisi avukat B. Münir Birsel 
güzel bir konferans vermiş 
ve e:r;cümle şunları söyle-
miştir: 

Lözandan evvel fena reji-
mi, kapitölasyonları, bunla
rın mahiyetini, Türk mille· 
tine verdiği biiyük zarar ve 
acıları anlatmlŞ ve yurdumu-ıi ,,, iin olıa bile b• 

ıO ,1 da barıaflırmanın 
~1Y•catını ve bu 

"•ıa b. 
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:Milli müdala bıitc 
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111, .. 
• ıelioce; ıea ıYENIDEN 64,S MiL YON LiRA ILA VE EDiLDi 

,.J 0111ar ve ıueteleri ' ,.,Q . 
ııyade Fransa 

' •l•t) •tıp tutmakta Ye 
t, ' Italyaolar ara
lı t.\nibal zamanmda 

lt'b' l~~ l ı d.&tmanJıkları 
~.l:ll~o~un ltalyaya 
t'k dıtı atlaveti ba-

--~t- lıı•il'Op Fraoıaya 
~~~ •oıet ıöstermenio 

Ankara - B. 111. Mecli · 
sinin dünkü toplant sında 
Maliye Vekilinin talebi nzc
rine ıelen cnak arasında 
bulunan va 1940 mali yılı 

muvaııenei umumiyeıioc da
ail l>BZl daireler b .. tçelcrioe 

fev kalidc tahsisat verilme · 
sine ait kanuoa ek layiha 

ruznameye alınarak müsta

celiyet kararile kabul edil

miştir. Bu kanuna göre mil

li mfidafaa bütçesinin kara 

kısmına muhtelif hizmetler 

karşılığı olarakj yeniden 

64,515,544 lira tahsisat~ ko
ııulmaktadır. 

-~ '"••iını tekrarla
~ L )arlar ,, . 
. tt tlf~an ıörülen ltu 

~ •teıı karıııında 
lt~klcanlı çarpııaalar 

BEKARLARDAN VERGi 

·~ olmacü;ını kea
lit ~ bir ıey olmasa 

Istanbul - Bekarlardan vergi alınması hakkında teklif 

edilen ve Başvekaletten tetkik olunmak üzere Maliye Ve

klletine ı6nderilmiş olan kanun projesinin yakında B. M. 
Meelisine verileceği söyleniyor. . 

Bu projeye ıöre 20 • 45 yaşındaki bekarlar da vergiye 
tabi tutulacaktır, 

bir babanın kahra
man evladı 

~~AşÜTçu KıZ 
· 'Gnuı Emre Mllll Romen 

':~ ~ok Heyecanlı ıio~anı· 
5 ı 
1 İtd~ lllızdan Parçalar: 

, ' 1~ : ~eyaz bir köpiik halinde, boşluiun ucıaz bu
l })' ''1•lilderine bir yıj'ın atılıverdi. 
tti ı~'ti.itçü Türkindı... Bir kaç ıaniye ıonra dür

~ dıı,to. :ı:l'!rinde duran iki tayyareci heyecanla hay· 

1 ~;t h 
eJI ~ J>, • •• Paraşüt açılmadı ıaliba ... 
ti ~ ~ib~llıalc ucları üzerinde iÖk yilıftne uz&nmak is-

e o • tca~· Ylikıeliyor, ve sabınızlaniyordu. 

Münakalat Vekili~ ______ !!_ 

Amerikadaki 
Avrupa müs
temle kelerini 

idaresi Hakkında 
-·-

" Vişi - Havanada topla
nan Panamerikan konferan
sı murahhasları Amerikada 
bulunan Avrupa müstemle
kelerinin idaresi bir kanun 
projesi yapacaklardır. 

1 

tlİ ~'d,k·''' bir•z sonra meydaudaki kalababğa sirayet 
,ı ~~. •k, kadar geçince paraşütünü beyaz ıemşyiesi 
i) \l~t . 

ı'ii b~)~k İı!ilA eden endişe hemen ıilinivermjş ve ye-
~e' ,'~'tflt bır memnun.iyet kaplamıştı. . 

lstanbul - Münakalat Ve
kili B. Ali Çetinkaya tet· 
kiklerine devam etmektedir. 

-IDlllD--

Türistik yollar 
Amerikadaki Fransız mils

temlekeleri anlaşması mevzuu 
bahis olmuş değildir. 

ltıj• Ç6 T6rkin, bıraı: hızlı denecek şekılde aşa
lt~1. trdi. Bu sefer, g-önülleri başka bir ihtimal bu· 

,~ ~-·" 
'k ~ffit i'-Ç açıldığı için, Türkin, sertçe bir iniş 

tcburiyetiade kahp~a: bir kaıaya uiraraa ... 

~ - Pek yakında Halkın Seıiade -

Mukaveleyi feshetmeğe 
kalkan türistik yolları inşa
at müteahhidi Franuz reji 
general şirketi vilayetin su
alJerine cevap vermiştir. 

Şirketin feshe hakkı olup 
olmadığı Nafia Vekiletin~ 
den sorulacaktır. 

Lonra - Avam kamara
sında istihbarat nazırı Fran
sız donanması ve Fransızla
rın vaziyetini gösteren be· 
yannamelerin Fransaya at.i
maları hakkında izahat ver· 
mittir. 

HER YE
EDiLDi 

zun nasıl parçalandığını, 1 
Ebedi Şef Atatürkün ve i 

takdir ve şükran tlo1pları 
içinde anlatmış n alkıtlan• 
mıştır. Mılli Şef ismet könünün milli , 

savu,taki harikulade kahra· 
manlıldarıuı zikrederek Se
verden sonra Lozan muahe
desiyle kurulan son teşkilata 
anlatmiş ve çok alkışlan
mlşhr. 

Müteakiben Cumhuriyet 
merkez bankası müdBrü Na
zif söz almış Lozan muahe
desini iktisatdi cepheden 
tahlil ederek Türkiycy• eko· 
nomik sahada temin ettiji 
çok büyük faideleri iıab 
eylemiştir . 

Bundan sonra avukat Mu
rat Çıoar da Milli Şef 1n 
Lozanda Türk ız iJletine te
min ettiği büyük zaferleri 

Bundan sonra t6rene ni
hayet verilmiştir. 

,..,.TÜRK HUDUTLARI~"' 
__ ŞILIVI_~Z _! . 

1 
1 
1 

Atamızın, inönümüzün, Fevzi Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

"Bu sırada bir subay içeri girerek: 
- Meh nedim, kahramam Mareşalımız için ıBDlln· 

d'!n kopup g~len heyecanlı söılerini, seYiııç 16• yaılan 
dökerek dinledim. 

Bu yüce aııkerin sana güvenini, sevgiyi sat eren bh 
yazı okuyacağım, dinle ve bir kerre daha anla ki FEVZi 

ÇAKMAK sizleri ne kadar seviyor: 
"Tunç renkli yüzünü, çınar boyunu, 
Görenler dıyor ki: Yaman Mehmedim ! 
Tarihe ün veren yüce soyunu 
Hörmetle anıyor cihan Mebmedim 1 

Elinde tüfek, gözün uzakta, 
Kulağın tetikte, gücün ayakta .. 
Dinle, kumandanın FEVZi ÇAKMAK da 
Diyor ki daima: Aslan Mebmedim f 

Göğsünde İialbin var: Temiz duyKulu; 
B~kışın parlaktır, değil boğulu • 
Atandan aldığın bir miras ki bu 
Çöğaltıp duruyor zaman Mehmedim ! 

Namlıoda uyanık duruyor kurıun, 
Dostlara itimad verir doruşun. 
Cenklerde emsalsız kılıç vurursun 
Dedirtir düşmana "aman!" Mehmedim 1 

Gönülde yer etmez, kederin iıi, 
Bükülmez gücünün çelikten dizi. 
Kalbinde çalkanan merdlik denizi 
Cihanda eşsiz bir umman Mehmedim 1 

Bir zaman kanların sel gibi aktı, 
Ardında böyle bir tarih bıraktı, 
Geçilmez sedleri devirdi, yaktı 
Göğsünde tutuşan volkan Mehmedim ! 

Yolunda dağ mı var, rüzgar olursun, 
Dereyi görünce pinar olursun 
F1rtınaya karşı çınar olursun 
Gözünü börümez domaD Mebmedim r 

JNÖNÜ Başbuğun gövenir 1ana, 
Örnek göstriyor seni cihana. 
Diyor ki: "Bağlıdır kumandanına • 
Yurdun uğrunda kurban Mebmedım ! " 

Damarrna basan oldu mu, yandı, 
Deprenir kaoında Atanın andı. 
Kalbim, babrınJa heyecanlandı, 
Ey gözü gönlü pek, yaman Mehnıedim 1 

h k. " "Dışarıda bandonun i ım sesi duyulmakta:,. 
Saadet doludur, yurdun her yönü, 
Binlerce yaşa, ismet INÖNO ... 

- Son-
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LERINI~YO HAB l;'.R-

(Halk n •••il . 

Ecnebil ı:e ! 
Habeş lmparata· HÜLAS sı 

.taııstana giPn Iran Heyeti 
Sahte Nufus Kiğıdı Verenler{ 

fırsat tdsı Moskovaua gitti 
YACMUR N 
VANLAR J;, 

O Milyon li-

L adıı'man ti car et 
o . . v 

Habeş .arıcıye e-

Ankara - Tahran gazete
lerinin verdiği bir lıabere 
göre transit işlerini hallet

mek üzere bir lran heyeti 
Moıkovaya hareket etmiştir. 

Londra - Romen heyeti 

27 temmuzda Romaya uğrı
yacaklardır. 

lstanbul- Ecnebilere sah· hüviyetlerini değiştirmeğe 

te nüfus kiğıdı dağıtan bir kalkıştıkları anlaıılmaktadır. 
şebeke yakalanmıştır. Bunların Eirari muamele-

Beyoilunda oturan Emin sine tabi tutulan bazı eıha-
Ye karısı Kadriye ile bir de d · ti bt 

f 
sa a aynı sure e sa e 

nu us memurunun elebaşılık . 
ettia' h b ·ı b 6 k' nufos tezkeresı vermeğe yel-

•' a er Yerı en u ı- d'kl . .. 1 k d' 
•ı'lı"k b k -k k ten ı erı soy enme te ır. 
y ıe e e yu se para 
mukabilinde bir kaç ecne- Bu sabah sorgu hikimi 
biye sahte nufus tezkeresi maznuaları sorguya çekmiş-
•ererek bunların milliyet Ye tir. 

---·--..------

tgJrkıye namına 
;:1 • ekileti Umumt 
iç;.,uman Meaemen
_..lmaaya namına Fon 

.mzalamıthr. 
_.,_ 

!merikan 
Matbuatı 

Belediyeler, istimlak kanunun
Rumennazı a- da değiştirilecek bir madde 
rı Almanya ya Dahiliye Vekiloti, beledi- tan mülkün tamamının bali- 1 

-o-

Nevyork-Amerikan mat
buatı Amerika için harbe 
girmenin ihtimalinden fazla 
Ye bir kat'iyet gibi telekki 
olunduğunu yazmaktadır. 

• • yeler tarafından yapılacak hazır kıymeti takdir oluna-
gı ttı işlerinin 1terek belediyeler caktır. Bundan sonra sahibi 

Bükreş - Romanya baı- ve gerek araıi sahiplerinin uhdesinde kalacak olan par· 
zararına meydan vermiyecek çanın da ayrıca istimlakten 

Londra - Norveç açık
larında timal denizinde bir 
Alman gemisi torpillenerek 
batırılmıştır vediğer düıman 
torpidoları kaçırılmııtır. 

zabıta haberıerı 
MaJdereıinde Ahmet oğlu 

12 yatında Cemal bir kavga 
meselesinde.- Mahmut kızı 
13 yaşııı.da Salihayı çakı iJe 
ayağından hafif surete yara· 
Jadığıadan :Yakalanmıştır. 

1 Bucaaın yukarı mahalle
sinde Mümin oğlu 12 yaıın
da Süleyman oyun mesele-
sinden Hasan oğlu 14 yaıın
da Ramizi çakı ile ayak ve 
sağ memesi altından hafif 
surette yaraladığından yaka· 
lanmıştır. 

Jzmır Enternasuonaı 
Fuarı 

llmir Enternasyonal Fuarı 
'Ve Kültürparkı ile yalnız 
bizim değil, bütün komşu 
•e dostlarımızın da en güzel 
bir eğlence ve iıt ifade ye
ridir. 

20 Ağustos - 20 Eyl61 

vekili ve hariciye nazırı ve 

Bilkreıin Alman elçisi ve 

gazeteciler Stasburg hare· 

ketetmişlerdir. Söylendiğine 
göre Almanya doğu Avru

pa itlerini de halle k rnr 
vermiştir. 

v LIMIZ 
J 

Cumartesi günü gidi~nr ı 
-o-

Dünkü nüshamızda Val' • 
mizin hareketini Cumartesi 

a-ünli yerine sehven Cuma 
günü yazıldığından bu yan-

lışhğı düzeltir ve özilr di
leriz. 

----
iki vapur eşya ı 

• ge ı or 
-o-

Yakında Amerikadan li

mannnıza ithalit ef yaıı ytık

lü iki vapur gelecektir. Va

purlar avdetinde Amerika

ya limooımızdan tütün yiik
liyeceklerdir. 

lzmlr Detterdarllğından ; 

Satıf Muhammen B. 
No. Lira K. 

18 1 inci Aziziye M. tabakAhmet ıo.. 1600 ada69parsel ••
yılı 42 taj ao lu 12,SO m. m. araa 

19 Üçkuyular Urla şoıeai ~!zerinde 1855 ada 2 panel 966 
10 00 

m. m. araa 483 00 
2t K. Yaka Alaybey 1687 ci mehtap ıokak 35 ada 20 par-

ael 7 tajlı ev 400 00 
21 3kuyular 2ci ao. 1879 ada 8 panel 9 tajlı 300 m.m. araa 21 16 
22 Alaancak lzmir bahçeleri ao. 1071 ada a parael 11-1 

hjlı ev 750 00 
23 K. Yaka Alayboy Mimar Sinan ao. 44 ada 32 panel 

1-2 taj 98 m. m. ana 194 40 
24 K. Yaka Soukkuyu M. Ada çıkmazı sokatı 148 ada 11 

parsel aayıh 11 tajlı 103 m. m. ana 260 40 
l5 K. Yaka Alaybey M. 1715 iuci e:ıki banka sokak 56 

ada 2l parsel aayılı 70 tajlı 141,50 m. m. araa 17l 10 
2' K. Yaka Alaybey 1682 inci ıelimet ao. 202 ada 22 par-

ael aayılı 9 tajlı 112,50 m. m. araa 135 09 
27 Paradlao Buca lzmir cad. 3 tajh 9858,SO m. m. bat 

tarla ve kule 1867 82 
28 Kültür m. Bahçıvan ıokak 1115 ada 2 panel aayılı 27 

tajlı hane 400 00 
29 Karfıyaka Alaybey 1693 üncü Feryat so. 38 ada 32 

panel sayılı 80-1 taj no.lu 284 metre muraübaı araa 792 00 
30 K. Yaka Alaybey 1695 inci Dündar çıkmazı aokak 42 

ada 4 parsel sayılı 12 tajlı 72 m. m. araa 56 70 
~1 Balço•a yeniköy köy civarında 3216,50 m. m. bat 208 91 
33 ikinci Karantina köprü Türkoğlu ıokak 830 ada 15 

şekilde yapılabilmesini temin e vvelki vaziyete göre kıyme-
ma1uadile belediyeler istim- ti takdir edilecektir. Bu ı 
lik kanununun dokuzuncu kıymetin tamam kıymetten 
m ddesioi tadile karar ver- tenzilinden sonra geri kala- 1 
mittir. cak m1kdar iatimlik edile-

Maddeoin yeni şekline ce k yerin doğeri sayılacak-
göre kı•mı istimlaklerde baş- caktır. 

------··----
ip omat ar 
~mir 

Ka boan 
içi Bi 

fık mektep diplomalarını kaybedenlere gazete lerle ilan 
et\irdikleri ve mezkur ıabadetuame ile başka bir mektebe 
kayd oluı:amadıklarına dair mektep idaresine kanaat ver
dikleri takclirde bir defaya mahsus olarak diploma sureti· 
nio verilmesi Maarif Vekaletince kararlaşhrtlarak alik dar
lara bildirilmiştir. ______ .. _... ____ _ 
Tahsilat 
Müdürü 
Baıvekilet muhasebe mü

dürlüğüne tayin edileo Ma-
liye tahsilit müdürü Müey· 
yit yeni va%ifesine başla
mak tızere bugün Ankaraya 
hareket etmiştir. 

ı 

1 
1 

Lise ve orta 
mektepler 

Orta okullarda ikmal im · 
tihanlarına 27 ağustosta baş
lanacaktır. Bu sene orta ve 
liseler erken açılması muh
temeldir. 

LAN 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret 
Umum Müdürlüiünden : 

30 lkinciteşrin 1330 tarihli ''Ecoebi Anonim ve Serma; 
yesi Eshama Müokasim Şirketler Kanunu,, hükümlerine 
göre Türkiyede ;alışmasına izin verilmit olan ecnebi şir
ketlerden (Canstoıı Varen Layn Limited·Jobostoe VVarren 
Lines Limited) lngiliz şirketinin lımir acenteliğini ifa eden 
VV. F. Han·y Van Der Zee Co. N. V. ) nin lzmir Şubesi 
yerine bu defa lımirde (Olivier ve Şürekası Limited) şir
ketinin tayin edilmesi üzerine, (VV. F. Henry -Van Der 
Zee C. N. V.) lzmir şubesinin uhtesindeld acentelij"in ref 
edilmiş olduğu ilin olunur. 

3 kuruşluk pul üzerine 11 Temmuz 1940 tarih ve 1. C. 
Ticaret Vekaleti İç Ticaret Umum müdürlüğü 

resmi mührü ve imza 
Umumt No. 2017 Hususi No. 11118 

lıbu ilin ıuretinin görüle ' aslına ve dosyamızda alıko
nulan, mübrizi taraf.odan imzalı buluoan &uretine mutaba

katını tasdik ederim. Bin dokuzyüz kırk se'Jesi Temmuz ayı
nın yirmi dördüncü Çarşamba. 

lzmir üçüncü Noteri Süreyya O lcay resmi mührü ve N. 
R. Giray (imzası) 

12 kuruı pul ve [Harç pulları asho:ı yapıştırılmıştır) damgas, 
(2901) 

n masında 
Bugün 2 harikulade film birden 

1- Lorel Hardi 

2STEM~ 

lstanbul - Milli Şef İsmet 
lnanü dün sabah Florya 
deniz köıkünden aynlarak 
otomobille KUçükçemete ve 
BüyükÇekmece civarında bir 
gezinti yapmışlardır. 

Dünka ha"' 
, muharebe~iııe 

---.+••••---
Dün Geceki 

Ziyafet 
C. H. P. lzmir villyeti 

idare heyeti tarafından dün 
gece valimiz Ethem Aykut 
şerefine Kültürpark Ada 
gazinosunda verilen ziyafet 
samimi bir neş'<- içinde geç
miştir. 

Parti idare heyeti reisi B. 
Atıf inan, vali B. Ethem 
Aykut'un vazifelerinden mu
hitimizde uyandırdığı sami· 
duygulardan bahsederek me· 
muriyet hayatının tabii bir 
icabı olmak üzere lımirden 
ayrılmasından daydugu tees
sürü ifade etmiştir. 

B. Ethem Aykut Parti baş-
kanının samimi sözlerine 
mukabelt: etmiş, lzmirde 

gördüğü terakki ve inkişafa 
kendisinin de bir eser ilave 

edecek kadıır lzmirde kala
mamasından duydugu tees· 

sür.Ü ifade etmiş, lzmir valisi 
olmakla duyduğu iftihar ve 

heyecanı bu samimi muhit· 
ten ayrılmakla duyduğu te-

essürü karşılaştırmış lzmire 

hizmet eden arkadaşlara 

lzmirin samimi muhitine hay
ranlıklarını ilave eylmek su-

reiyle haziruna veda etmiş · 

tir. 

-- .... 
Amerlkada mecburi 

askerlik 
Vaşington - Amerikada 

mecburi aıkerlik hizmetinin 
bir eylii!de başlayacağı ve bu 
hizmetin bir sene müddetle 

devam edeceği Sanatoda 
yapılan müzakerelerden an
laşılmaktadır. 

Amerika hükumeti vazı

yet dolayısiJe yeni deniz ve 
hava üsleri tesisine karar 
vermiştir. 

Ncvyork Taymis gazetesi 
lngilterenin son koyduğu 
yeni vergilerle lorilizlerin 
vatanlarının müdafaası için 
son kudret Ye paralarını snrf 
etmeğe karar verdiklerini, 
yazıyor. 

.. \- ... --.... _ ........ o• '"'• " ... .. 
ı Nüfusun adet ve evsafını ı 

: bilmeye çalışmak, dinamik,ı 
ı ileriye doğru gitmeğe ka- : 
ı rar vermiş olan birn ııosye-ı 
ı te için ilk ödevdir. Türk ı 
ı Cumhuriyeti nüfus işini ı 
ı esaslı surette aydınlatmıyaı 
ı azmetmiştir. Bunun için· ı 
ı dir ki 20 ilkteşrin pazar ı 
: günü yapılacak olan Geneıı 
ı sayımında memleketin bü- ı 
ı tün teşkilat ve kuvvetleri- ı 
ı nin birleşmesine ihtiyaç ı 
ı vardır. Bu işin muvaffaki- ı 

60 Taggare iıtiik ı 
eı·· l:ondra - lngil~ere ~ , 

rinde lngiliz ve AlmaD t~, 
yareleri arasında y11kubU f 
hava muharebesine 60 -tA~ 
yare iştirak e tmif ye 2 tf' 
man tayyareai diifürUllll 
tür. bft 

Bu tayyarelerle ber• 
dün dOıürülen Alman t•J 
yarelerinin adedi altıyı b , 
muştur. 

---o---
lngiliz müste 

leke nazıti . 
"Düşmanlarımızı ı ~ 
mızdan ·atacağız"dll , 

- k jl 1 Londra-Mustemle e o• t 
hava hücumlarının eheı:ııOI ~ 
yetinden babseduek düt 

1 
: . 

· ı . . t 1 .. b• 1 
gemı erını ayyare erını 
racağız adamıza çıkısı' 
isteyen dilşmanları adalll' 
dan atacağız ve biz bası 
rı gibi mazinin taklitçileri 
den değil istikbalin y•P'~ ; 
)arından olduğumuzu 11 

• 

tereceğiz, demiştir. 

---o---

Beneş Diyor~,, 

Zate0~d,~ütJ~!~~~!!!nç ı 
koslovak hükfımetinin C ., 
hurreisi B. Beneş demittb 

"Londra hükdmetinio 
bu tanıması lngiltereniıı 
çük hükO.metleri miid• 
ile kalmıyarak nazilere k• 
onlara mukavemet cesar 
ni de vermiş olacaklar .. 

1 zim davamıza 1,5 ıııı 
Amerikalı Çeklerde yard 
edeceklerdir. Müttefiki 
zaferinden eminim." 

---o---
8. Nazım fı 

Sebze ve meyve satıf (ı 
operatifinin lıtanbulda ô 
pılan içtimaına iştirak e ' 
Buca belediye reisi B. 
zım kooperatifin idare O' 
lisi reisi olmuştur. 

ilin 
lzmir-Adana İran oeft 

Şabenşahisi Konsoloslur' 
tün kendi tabaalarıaı' 
bilumuml ecaebi tab'~, ~i 

b'ld' . k' 1 .·,ti 1 
rına ı ırır ı ge en 
laı ın Koosoloshanemizce • 
zuı itibare alın' 
mesi için dilekçelerine 

1 pıştırılacak Iran arzub• ~ 
lu bedeli olarak (10) oıı 
ruı göndermelidirler. .

11 
Iran Konsoloı Velı• 

Gb. Piran 

Zayi 
Nazilli Orta okulu1' 

1939 ıenesinde 57S '' 
almış olduğum tasdik~' 1 
mi zayi ettim. Yenisin~ 
cuğımdan ~eskisinin b 
olmadığını ilin ederilll• 

Nazilli Aydoğdu aıab~ 
Mehmet T atlt1 

panel 60 taj sayılı 129 m. m. Araa 108 00 
İcar 
No. 
61 Y elbedeata1n 38 taj no. lu dükkin 98 04 

So oo 

HOVARD 
TÜRKÇE SÖZLO 

1 TA ( ı yeti için el ele vermek en ı 
l: önemli bir yurddaılık öde-: 

t 

Dr. Fahri ı,,,,~ 
68 Bornova Ziraat Mektebi Konserve Fabrikaaı 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve ikl parça emnlin 
ıenelik icarı peşin para ile ve açık arttırma uaulile 14· 7·'40 
tarihinden itibaren 1' rtln müddetle mfizayedeye konulmuttur. 
İhaleleri 29·7-940 tarihine mGaadif Pasarteıi rünG ıaat ıs tedir. 
Taliplerin muhammen bedel leri üserinden yiıcde 1,5 tepeıite ak
SHi yatırarak meak6r tünde Milli Emllk :MllilrUltGade mGte-
ı•kkil Ht.lf koaılıyonun mtlracaatlan ilan olunur. (2711) 

2- HATA 
1 FRANSIZCA SÖZLÜ 
Sean lar: Hata 4.30-8.00 De .. L. Hardi3.00-6.30-10da 

ı vidir. ı 
ı BAŞVEKALET ı 
ı istatistik Umum Müdürlüğü: .......................... 

•zmir Memleket Ha•t:, ~ 
Rontken Mütehas•;,J' 

1 
Rontken ve Elektrik 5J 
yapılır. İkinci BeyJe

0
r rJ 
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