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(NDIE • ~ . . . it ly n d niz kuvv 
LIMLE YARE KESIPjVERDIGIM KALEM!" • • 

i'filterenin Fransıı d:::ması bakbın~a almağa mec- gemılerının yardım n 
leri Fransız 

gidemedi 
ti11 ıır kaldığı şiddetli tedbirlerden dolayı duyduğu 
. lttyı Çörçil rok - 1 b I' v b' tt 'f d Londra - M. de Valera lrlaodamn bitaraflığının müda- Yeni kabine dün akşam toplanarak takip edeceği siya-
ııtir. I ·ı· ~ .~uze ve ~ 1~ • ır ~ure .e 

1 
a . e faası için her türlü tedbir almış olduğunu bildirmiştir. set hakkında bir resmi tebliğ neşretmiştir. Yeni başvekil 

~İlli ngı ız başvekılı bu elemh hadıseyı lngı(terenın Londra - Majino hattında çarpışan Fransız askerleri so-
i10 . uıun m\lddet kanatacak bir yara olarak tavsif nunda teslim olmuşlardır. Alsas Loreo. de gene bazı as· Gigorto Mareşal Göriog'in arkadaşlarındandır. Resmi teb-

r. u k'k k ı t h b' k d ligv de bildirildigv ine göre Romanya, Almanya ve ltalya ile tıa rıa ı aten lngilterenin dünkü ve belki de yarınki er er çe e ar ı yapma ta ır. 
b \re lllüttefiki Fransa aleyhinde böyle hiç beğeoilmiyen Londra - Bir ltalyan generali zabitleri ve askerleri ile dostltık bağlarını takviyeye çalışacaktır. Petrol kuyuların-
• ~t~b dOnyayı' t k b' k'ld ... 1.h k il dün Fransız Somalisine giderek o yeri "teslim,, almak iste- da çalışan lngiJiz mühendideri Romanyayı terketmelidir • .. , t şaşır aca ır şe ı e ~ı a u uanma- . . . . 
L leş a"ma b d hid' t k d ki mıştır. Onları Fransız generalı Jantılyom kabul etmış ve Bagvdad _ Buraya do-nen Irak heyeti Türkiyedeki gö-
l( Y sına mec ur e en ısa a ar acı ı ve k d'I · h b . b' t k k k · - v · · .. 

llı:ıf b' k' en ı erıne ar sız ır e arış topra vermıyecegını soy- rüşıne-ler hakkında bir resmi tebliğ neşrederek Türkiye -
-~t k ır Ya a ve macerayı tarih bu derece fecaat ile lemiştir. 
tt, 8Ydetmiş değildir. Londra - ltalyan tayyareleri dün lskenderiye üzerinden Irak mü!laıiehetlerinin dost bir hava içinde devam ettikle-

~k611'-Y~ dilnkü dostuna düşman yapan amil, yalnız bu uçmuşJ~ı d!.r. . . . rini bildirmıştir. 
l llltgliibiyeti midir, yoksa bunda daha henüz malum Şebrın uzerıne 32 bomba atmışlardır. Bunların bırı kral Nevyork - Buraya gelen bazı haberlere göre ltalyan ''11 b F k' ·· t·· d" ·· ı-aşka Amiller, yeni anlaşmalar da var mıdu?. Bu aru un sarayt us une uşm?ş ur. . . . _ . donanması Fransız donanmasının yardımına koşmak niye-
llıta akla l b' k f . l . l Londra - Romanyada vazıyet çok nazık.tır. Komunıst tinde imiş Fakat şimdilik bu donanmanm hiç bir hareketi 

'
'lldeıı t ge en ır~o arezıye er mevcut ıse 00 arı işçilerle polisler arasında bir çok çarpışmalar vukubulmak-
111611 

1
or aya atmagı daha muvafık buluyoruz. tadır ve Sovyet Tas ajansı bu hadisat. çok yakından takip kaydedilmemiştir. Bazı haberlere göre Kasablankanın açık-

lıl\ıt .ngiltereyi ve onun başvekilini en çok müteessir etmektedir. larında müthiş bir deniz harbi devam etmektedir. 
'• ~rıp eden bu gilnkü yeni vaziycl kar~oda söyle· ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

c1,,~ılar şairin: ı H t O"I Ticaret vekili ı1NGIL T REYE BiR JAPON· 
IC endi elilmle yare kesip verdiğim kalem t,, aşma u UB GAZETESiNiN CEMiLESi 

~et) Fetvayı hunu nahakımı yazdı iptida 1,, --o-
•d11u n• kadar andırmaktadır. Ticaret vekili Nazmi Top· 

SIRRI SANLI 

DiYORKi: 
? 

~·an deniz ve hav larda 
•tn olduğumuzu yak nda 

l"-IYanlara ispat edeceğiz 
'
l)lldr, 1 Ç" ·1 d- '5'l 
'tıı - . orçı un~ 

~l,'ll Avam kamarasında 
· Q, ' 11 beyanatını yapmış
•-taıfleku knrsüyc geldi
ll111 'tı göıleri yaşarmıştı. 
•,: beraber gayet me
ı, r •kur sesile söze baş-

r,Q ' 
tıt •ıı donanmasının 
\ a) tilerine düşmesine 
. '"ııı ltı•k üzere Britanya 
tıı, ~11 tarafından ittihaz 
'tı, ~.ddetli tedabiri te
~' ·~ ıldireceğini anlattı. 
: ~ •tlne söyle devam 

'•111 d ~l a a bulunan esir 
~, ~'il pilotu kasten 
'"lı •tafradan tekrar 
il ta İade edilmiştir. 

~ı,tttı~llbah lritanya li-
\'ı~ - bulunan bütün 
~i4titttnıileri müsadere 
' -~ · Bu ameliye esna· 
~. ~tc,k bir ufak vak'a 
. ~tb llliirettebattan 900 
tllli ~ devam arzusunu 

lttr 

"'•b. 1-ıll lllı Fransız donan· 

' 

t~h.~ll nıükemmel iki 
.. l 'q ••• 

"'Qh., 
1 olan Dunkerk ... ~t ' 

ıt ~"-f' tırbiılariyJe müte-
~ lf k 
C))~r ruvazCSr, bir kaç 
~~ .. 'kk ta.htelbab.irler-
'•• C ep Franıız do· 
1\~, 'tayirde Oran li
~), dtnıirli idi. Bir 

'' d,, t•biti Akdeniz 
)~ıı,:"'-asının kumanda 

,~, lltıı~tak Britanya ile 
ıı.llt tıa •rebeye tlevam 
"tıtı, Yakın bitaraf li-
'~· teaJiaı elmalarıaı "'" },· ır nota Yermİf 

ve red cevabı alınmıştır. 
Fransız donaması Oran 

limanından çıkar çıkmaz 

lngiliz donanmasiyle harbe 
başlamış ve Fransızların en 
büyük zırhlılarından birisi 
l>atırılmışJ ve daha bir kaç 
geminde batmıştır. Kaçan 
bir kruvazör de tayyareleri
miz tarafından bombalanmış
br. Fransızların bu tecavü&
lerinde hiçbir gemimizi kay
betmedik. 

Akdenizde her An hikim 
bulunmaktayız. Maamafih 
Akdenizde hakim olmak 
için ·göstereceğimiz faaliyet 
meyanında ltalyanın donaa
masına da sıra ı-eleceğini 
lmid ediyoruz." 

Devlet DeaizyoUarı işlet
me umum müdür muavini 
B. Haşmet Dülge dün Istan· 
buldan şehrimize gelmiştir. 

B. Haşmet lzmirde bulun· 
duğu bir kaç gün zarfında 
Denizyolları işlerini teftiş 

edecektir. 

çuoğlu yarlD Ankaradan iz. 
mire hareket edecek ve ve
kil pazar günü akşam Iz
mirde merasimle karşılana· 

cakrır. 

eni valimiz 
-o-

lzmir valiliğine tayin edi

len Samsun valisi B. Fuat 

Toksal faal ve değerli bir 

idare amirimizdir. Tayini 

yüksek tastike iktiran eden 
sayın valimiz önümüzdeki 

hafta içinde Izmire ,,etmesi 

intizar olunmaktadır. 

Tokyo - Çiniçi•İ gazetesi bugün başbyacak olan Japon. 
Çin müzakerelerinden bahsederken ezcümle diyor: japon
yanın deniz muallimi olan ve yarım asırdanberi Japonyayaı 
rehberlik eden lngilterenin, bu müzakerelerde hatırı göze
tilmek lazımdır. Oradan çıkarılacak olan beynelmilel kuv
vetlerin alakadar devletJeri ikna edilmek suretile olmahd1r. _____ .. ___ _ 
IS LNDERIYEDKI FRANSIZ 

DONANMASI AK ·: INDA 
Kahire - lskenderiye limanındaki Fransız filosu ile 

lngilizler arasında müzakere devam ediyor. Bu filo teslim 
olmak istemiyor. Fakat gemilerini de Almanlara teslim 
etmiyeceklerini iddia ediyor. Tahmin olunduğuna göre 
Fransız filosunun bu kısmı lskenderiye limanından çıkarak 
bir macera hayatına atılacaktır. logilizler bunlara yeni müh
let vermişlerdir. Çünkü bu filonun Italyan tayyarelerini 
topa tutmaları lngilizleri ümide düşürmüştlir. 

•• • 

za-ı-TURK HUDUTLARI .... 
ŞILMAZ ! 

AlmanyP ngiltereyi ne 
ma istila edecekmiş ! _ .. ____ _ 

Nevyork - Nevyork Times gazetesinin stokholm muha
birinin yazdığına göre Alman kıtatı loıiltere istil!sının 9 
veya 10 temmuzda başlıyacağını beklemekte oJduklarını 
bildirmektedir. 

Londra - Afrika sularında logiliz ve Fransız deniz filo-
ları arasındaki muharebede lngilizlerden yalnız bir zabit 
ölmüştür. Hava filolarından bir tayyare kaybedilmiştir. 

Bükreş-Romanya kralıom yaveri general Mincail heyeti 
·vekile reisi muavinliğine tayin edilmiştir. Bu tayin kral için 
ehemmiyeti haizdir. Yeni hükumet bir beyanname neşre

derek bitaraflık siyasetini muhafa'zaya çalışacağını bildirmiıtir • 
Londra-Akşam Manş sahillerine gelen düşman tayyare

lerinin attıkları bombalardan hiç bir zarar olmamıştır. Son 
yirmi dört saat içinde lngiliz sahillerini bombahyab düşman 
tayyarelerinden yedi adedi düşürüJmüştür. 

Landra - Dön üç Italyan tayyaresi Malta üzerine gi
derken tayyarelerimizle karııla,mışlar ve kısa bir hava mu
harebesinden sonza bir ltalyan tayyaresi alevler içinde de
nize dilşürülmilştür. Tayyare düşerken 3 tayyareci paraşüt
le atlamışlaraa da denizde yapılan araştırmalarda buluna
mamışlardır. 

Kahire - Ingiliz bombardıman tayyareleri cenubi 
Afrikadan uçarak Habeş bududlarındaki ltalyan topçu mev
zilerini bombalamışlar ve bir çok cephane dapolarınıda ber· 
hava etmişlerdirı 

Iskenderiye - Dün 9 tayyareden mürekkep bir ltalyan 
hava filosu lskenderiye üzerinde uçmak istemişse de sa
hil bataryaları ve gemilerden atılan toplarla uzaklaştırd
•ışlardır. Tayyarelerin üçü düşürülmüşUir. 

Atamızın, i--nö-nuiiiilZUD,~~ Fevzi Çakmağı. 
mızın ve Mehmetçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

D ü•, hu milli destandan birkaç paça neşrettmiı
tik. Bugün de, sizi derin bir heyecan içinde 

bıracak olan bu canlı eserden bir iki örnek daha tak
dim ediyoruz. 

Yurduna ve büyüklerine karşı candan bağlılığını 
muhafaza eden ve bunu biitiin tarihlerin şehadetiyle is
pat eyliyen Türk milletin isil duyğularını mısra halinde 
okumak zevkini tatacaksınız. 

· Mareşal Fevzi Çakmak'ın ağzındaa Mehmedçiğe: 

Tunç renkli yüzünü, çınar boyunu, 
Görenler diyor ki : Yaman Mebmedim! 
Tarihe ün veren yüce soyunu 
Hürmetle anıyor cihan MebmedimJ 

*** 
Elinde tüfeğin, göziin ırakta, 
Kulağın tetikte, gücün ayakta. 
Dinle Mareşalin F eTZi Çakmak ta, 
Diyo; ki daima : Arslan Mebmediml 

~·* 
Namlusunda ·uyanık duruyor kurşun 
Dostlara itimat verir duruşun, 
Cenklerde emsalsiz kılıç vuruşun, 
Dedirtir düşmana : Aman Mehmediml 

- Pek yakında Halkıa Sssinde -
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1 OLMAllH SIR~ lngiliz matbuatı: ,,Biz Fransız 
donanma~ını Fransadan değil 
Bitlerin elinden aldık diyor" 

GENERAL VEYGAf' DiN l Erzansanıııar 
GARiP BiR TEHDiDi 1 ı 

Aakara - lrzencan balkı 
kafile halinde memleketle-

Berlia - General Veyıand, Fransanın sabık baıYckili riae dönmeğe başlamıılardır, 

hauatta, berk as M•'1 
lf ak Olabilir mi? .Et~ 
1 Yaaan: SlRRI S~ Londra - Inıili• matbuatı Franııı filosuna karıı yapılan 

laareket karıısında mliteaddit tefsirlerde bulunmaktadır. 
"Biı Fransı11 filosunu Frımaadan değil Hitlerden aldık 

t,iziFraasıı donaa111asının mühim bir kısmını alıaağa sevkeden 
amil kendi emniyetimizi temin Ye beferiyete karşı yazife· 
mi:ıi yapmak duyıusu saik olmuştur. Bir lngiliz ıaferi olan 
ba l:aareketimiz neticesinde ölen Fransı• babriyeleri içia 

'iiirbalıi
3

-;. td 
Reyneya mtiracaat ederek InıUiı tayyareleriain Fransız Feliketıedılere on ilinden 
filosuna bembardımana deYam etmemesı içia tavauutta fazla öktız verilmiştir. 811 
istemiştir. Veygand bu teşeb~listinde eğer düşmancesine se•e derhal ziraat işlerine 
yapılaa bu harekete deYam olunursa Fransa tarafında• da baılamaları da temin edilmiş 
mukabele mecburiyeti haııl olacağını bildirmiştir. bulunmaktadır. 

derin bir tessür duymaktayız. Bunnn müsebbibleri eıir 
Franıız biikumetile Alman efendilerine aittir. 

Londra - lngili:ı tayyareleri muntazaman Belçika, Hol-
linda, Almanyanın bulunduğu Eransız topraklaraklarına 
11111vaffakıyetle bombalar atmışlar ve pek çok tahribatla 
beraber bir çolı tayyareleri de yakmışlardır. 

Çörçilin beyanatı Kanadalıları pek çok memnun etmiştir. 
lnıiliz hükt'ımetinin bu kararı büyllk Britanyanın ıafere 
kadar uğraşmaia azmettiğine bir delil ıayılmaktadır. 

Berlin-Bulrar dahiliye nazırı V ornacomada ya pılaa bir 
tezahürat esnasında şunları söylemiştir. 

Bu karışık zamanlarda da Bulgaristan seferberlik yap· 
mağa lüzüm göraiyerek ıulh siyasetine olan bajlıhğını is
pat etmiştir. 

ECNEBILEAiN 
İKAMETLERİ KANUNUNDA DEGiŞiKLİK 

Ecnebilerin Türkiyede ika- hükümden müstesnadır. 
met ve seyahatleri hakkın- Ancak hükumetçe Hizua 
daki kanunun on altıncı görülen xamanlarda birinci 
maddesine bir fıkra ilavesi- fıkradaki 24 saat zarfında 
ne ve otuzuncu maddesin- haber verme mecburiyeti, 
den 26 rakkamının çıkarıl· hususi misafiretlere da teş- ı 

masına dair olan kanun pro- mil olunabilecektir. ı 
jesi meclisin alakalı encü- Ecnebilerin girmekten ve 

menlerinden geçerek razna- ikametten kanunen mene- ı 

meye alınmııtır. dilmiı oldukları yerlere.len 
Projeye göre ikimet, mi- baıka memleketin muayyen 

safiret ve yahut her haDfİ mıntakalarıoda da m&nferit 
diğer bir maksatla yanları- •eya toplu bir halde ikamet 
na, evlerine ve idareleri al- veya seyahatleri İcra Vekil· 
batla bulunan yerlere her leri Heyeti karariyle aene· 
hanri bir ecnebiyi kabul lunabileceği riJı.i zahıtadan 
eden hakiki ve lıükmi her müsaade istihsaline de Ubi 

Istanbul - Diln Maslak yol11ada iki otomobil çarpıtmış 
otomobilde bulunan iki kadı• ve bir erkek •tır sarette 
yaralanmışlardır. 

Bükreş - Tatereskonun istifası üzerine yeni kahine Re· 
iı Gigurtu tarafından kurulmuıtur. 

Loadra - Moskovadan bildiriliyor : Roaaoyanın ıon lıaa
reketi Moskcnada hiddet ayandırmıştır. Ve va11iyet reımen 
Romanyaya bilclirilmiştir. 

Budapeıt• - Romanyanın Tuna limaalarında lıailbassa 
Garaç limanında karıaşalıklar çıkmıı Ye yüzlerce kişi 61· 
müştür. 

Besarabyaya ~eçmek istiyen iki bia beş yftz komlinist 
amele ile askeri kuYvetler arasında kanlı çarpıımalar ol
auı •• ameled~n 70(} kişi ölmüştilr. _____ .. _____ _ 
Ecnebi matbnat hulasaları 
Macar Hariciye Nezaretinin organı bulunan Pester Lloyd 

gazetesindeki bir habere göre : 
1) Doktor Schacht Avrupanın idaresi için ekonomik lıtir 

plan hazırlamaya memur edilmiştir. 
2) Bu plan "Milletler arası iş anlaşması., ıayesini takib 

edecek, garbi Anupa devletleriyle Orta ve Şarki .Avrup& 
ziraat devletleri arasında bir ahenk vücuda getirecektir. 

§ 1 - Belgradda münteşir "Politika,, gazetesinin Istan· 
bul muhabirine göre : 

1) Doktor Refik Saadamın beyanatından sonra tebartlz 
ettirildijine ıöre, Türkiye teahh&tlerine sadık kalmakta 
devam edecektir: ltalyamn harbe girmesi, Tiirkiyenin de 
barbe rirmesini icap ettirmemektedir. ' ı 

3) Yugoslavya ile SoYyetler mfiaaseba.tının ihyHı Tir· 
kiyede iyi karşılanmıştır. i _ .. ___ _ 

B. NiYAZİ DiNÇ 1940 Fuarı . 
Devlet Denizyolları Izaıir 

ıubeıi hareket ye iskeleler 
ı•hıs 24 saat zarfında en 
yakın polise ve jandarma 
karakoluna o ecnebinin adı-

tutulabilecektir. başmemurluğuna naklen ve 

Fuarın açılmasına a:ı bir 
zaman kaldığı için Kültiir 

park salaa11nda çalışmalara 

gece, giidüz de•am edilme
ğe başlamıştır. Bu sene ei
lence mahalleri de tevsi edil
•ektedir. 

7 14 15 16 18 1, terfian tayin edilen B. Niyazi , , , , ve 
uncü maddeler hliklimleriae Dinç bu yeni vazifesinde de 

aı ve ıoyatlı, tahiiyetini ve ciddi bir faaliyet ve kuvvetli 
ve 17 inci maddedeki ihbar 

mesleğini ve taşımakta ol· bir disiplin göstermeğe baş-
duğu hftviyetine ait vesika- mükellefiyetine makbul bir la.lığı öğrenitmiftir. 
nın mahiyet, tarih ve numa· sebeb olmaksızm riayet et· Bu çalışkan ve değerli 
rasını ve yanındakileri bil· miyenler 3 aya kadar hafif memuru.muzu candan tebrik 

1940 Fuarı Avrupa fuar
larunn feykinde olacaktır. dirmej'e mec'ourdurlar. Hiç hapis ve 5 liradan 100 liraya eder, muvaffakıyetler dileriz. 

bir menfaat mukabilinde ol· kadar hafif para cezasiyle -----------------
lzrnlr tletterd•rlllınd•n: mıyan ve müddeti yedi gü· veya bunlardan biriyle ce- L Hafit vereselerinden Alamedin Baınnalaaac şuuesine veraset ver-

DÜ geçmiyen misafiretler bu zalandırılacaklardır. gisi horcua.ian dolayı laaciz edil•İf olan tuzeu ma~alleııi•in tuscu 
---...... l sokağın.la kiia6'7 sayılı ve 2000 lira kıymetindeki evi villyet ida-

Fluatlarln morakabasl Dahllleue vekaA ıet•ınde 11 re lıleyeti kararile 21 g"lift müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
Taliplerin 1T Temmuz '40 ,arşamba gftoü aaat 15 te villyet 

Fiyat mürakaba komisyonu BiR TABI BÜROSU 1 idare heyeüae müracaatları ilan olunur. ~-12 (2431) 

dün Vali muavini B. Emin 1 KURULDU 
Kırışın riyaseti altında ikin
ci toplantısını yapmıştır. 
Toplantıda talimat mucibin
ce mıntaka ticaret ve iktisat 
müdürlerile, belediye, tica
ret ve sanayi odası ile tüc
carlar hazır bulunmuşlardır. 

Fiyat mürakabal komisyo
nu tüccarlardan beyanname 
talep etmiş ve diğerJ taraf-

Dahiliye Vekaleti, teşkila
tına yaptığı tebliğler için 
merkezde bir tabı ve teksir 
işleri bürosu kurmuştur. Bir 
memur ve bir kitipten iba~ 
ret olan büro V ekiletin bü
tün tabı ve teksir işlerini 
yapacaktır. 

lzml r DatterdarllDından: 
Mehmed kızı Yaşarın Basmahane şubesine Mitli emlak satış 

bedeli borcundan el olayı bacız edilmiş olan Abdullah. ef. mahal· 
le1inin Alaca sokağmda kain 6-2 eski 10 taj aayıh ve 7'8 lira 
kıyeetindeki evi vilayet idare laeyeti kararile 21 gön rnilddetle 
mü:r.:ayedeye çıkarılmıştır. .. _ 

Taliplerin 1'7 Temmuz 940 Çarşamba gunu saat 15 te Vilayet 
idare laeyetine milracaatları ilan •lunur. 5-12 (2429) 

lzmır Detferdarhjından: 

tan fiat tesbitine başlanmıştır. 

Yeniteh.irli lamail oğlu Hafız Alinin başturak şubesine milli 
emlak satış bedeli borcundaıı dolayı laaciz edilmiş elan birinci 
Karantina malaallesinin Tramvay caddesinde kain eski 514-1, BiBER INHiSARI 6l8-1 taj aıyılı ve 128' lira kıymetindeki evi vilayet idare beye-

SOIBuman Karadeniz ti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 

inciraıtına vapur 
İlliUBGBk 

Bu haftadan itibaren lnci
ralhna deuizyolları tarafın
dan vapur işletilmeie haşla· 
nacaktır. 

Vapurlar şimdilik cumar
tesi ve pazar ıünleri işliye
cektir. 

MOlhıkata uağmurıar 
.gağdı 

Diin öğleden sonra Seydi
köyii, Cumaovası, Değirmcn
dere, Tepekiyü, Torbalı ve 
ve Kuşadasına sağanak ha
liıade yağmurlar yağmış ve 
eğinlere zarar yapmıştır. 

vnauet ıafia 
M Ohandiılikleri 

icra Vekilleri heyeti, vili· 
yetlerdeki nafıa şube miihen· 
dislikleri unvanını viliyet 
nafıa şube müdtirliikleri 
şeklinde değiştirmiştir. 

İKTİSADİ YOROYOŞ 
lzmirli iki çahşkan karde

şin: Aılan Tufan Yazman ile 
Selim Cavit Yazmanın lstaa-
bulda çıkardıkları "iktisadi 
Yürüyftş" adlı çok faydalı 
mecmuanın 14 üncü yazııı 
çek zeagin ve değerli~mün
derecatla intişar etmiştir. 
okuyucularımıza tavsiye ede-
ri:ı. 

zabıta haberleri 
~ayak fahrikasında Kerim, 

İbrahim ve Ismail aiız mü
nakaşası yüıünden Şamili 
bıçakla 20 gün soı;ra tek· 
rar muayenesini icap ettire
cek derecede yaraladıkla
rından yakalanmışlardır. 

§ Anafartalar caddesinde 
Ahmet oğlu Kamil sarhoş 
elduğu halde Citekioe beri· 
kine bıçak teşhir ettiğiuden 
yakalanmıştır. 

§ Bayraklı birinci köprü 
civarında Menemenin Sasalı 
köyünde oturan lbrahim oj
lu Hasan bindiği arabadan 
muvazenesi gaip ederek ye
re düşmek suretiyle yara
lanmış ve hastaneye kaldı
rılmış ise de aldığı yaralar· 
dan müteessiren ölmüştür. 

Ümidburnu yolile şarka 17 Temmuz 9'0 çarşamba gftaü saat 16 te vilayet idare heyetine 
Vilayet Karaburun çok seyahat etmek imkinını bu- milracaatlau H&n oluaur. 5-12 (24.!2) M-U- 1 DE 

değerli daimi azalarından .,. 
B. Süleyman Karadeniz şeb- lan Vasko dö Gama; biberi ı ELHA .. RA SiaemBSIDd& ı Ankara Orman Çiftliğinin so-

------- ___ ......_ 

. · ı · t' şarktan gar9e getirmişti. Fa- 11a tuk biralarının en mühim bir 
rımıze ge mış ır. Bu•iln matı·aelerı'nden ı'tibaren 2 harikulade film birden ALKABI N kat yalnız kendi satıyor ve o tevzi mahalli olan H • 

Manl•S8 oteli•.., 06• k h il · d O - 1 - NAR liKI AYDIN BiRA FAB-
" ço pa a ıya verıyor u. n T{Jlt.KÇE SÖZLO JUKASl'nın havadar ve yeşillik· 

KeçecilerLale sineması karşısında altıncı asırdan on dokuzun- C le süslenuıit aile bahfesine ko-

K ucad&Sl oteli cu asrın ortalarına kadar Cebelüttarık asusu şi~';;iır N•lkıea BOyUk 
"$ bu inhisarı idame edenler - 2 - Bir MDJde 

Keçeciler Salila ustanın gazoıı AL ~y ŞARKISI 1 UOUZLAND/\ fabrikaaı karşıaıada. ohlu ve ancak on dokuzun- t (F ATLAR J 

Bu oteller ızmirio en temiz cu asrın ortalarında biber N E L S O N E D D Y "Soğuk Bira Şiıe 25,,, 
ve ucuz otelleridir. "Btiyltk Duble Bira 12,SO,, 

kinll aıunaz •• 
Ağır başlı, temki~li 

nefsine itimad etmeD111'ıd 
min eden vasitalard~n ° ~ 
ğu inkir kabul etmıyeo 
kikatlardandır. 

Bir giin Kauadad• ,i 
kasabanın manifator•11 d 
eşya satan dilkkiııl•~ 
birine bir çiftiçi girer, 
dine lazım olan bası •t 
lardan satın almağa b• 
on dakika sonra dükall~ 
çocuk girer ve çitçiye. te 
ıu sözleri söyler: 

- Dışarıya bıraktıi'10 oı 
vanın ipi çüzüld ı.. , b 
hızıyla kıra doğru k•~~ 
çabuk kalk, yetiş ve tU ~ 

Çitftiçi istifini baı:IO 
gayet sakin ve tellt'1~ 
ifade ile çocuğa şu pı 
helede bulundu: ,,

1 
·- Merak etme 01 

telaşa ve aceleye lüzudl~ 
o ne kadar kaçsa bor 
dünya haricine çıkacı1' · 
ğildir. Ben onu nereye 
bulurum. 

işte bir temkia ve 11• 

itimad töreni. Bu adadl 
başlığı ve nefsine gDfll 
neticesi elarak buili• 1' 
danın en ileri gelen -
nerleri11dendir. t 

Bu zatın hayatı te 
değer bir mevzuu oı.ııı 
dan bazı mütefekkirlet 
inceden inceye tetkik e 
ler ve hayatta nasıl ,_o 
fak olduiunu ve az 1&•-' 
nasıl bu muaızam 911

1 
elde cttitıni sormuıl•' 
şu cevabı vermiıtir: 

Sükunet, itidal.·~
dime itimad ve ayııl 1 · 

da da çalışmam ••t~ 
bu sonuca vardım, ., 

· B'r ç•" veti elde ettım. ı ıı•t 
falar de aldandım,. fade' 
bir zaman gafletılD ı • 
diktasizliğımden dol•Ytt' 
elunmadım. Zira baY~ ' 
müdhiı şey; sonrad•d 
vah bu olabilirdi,, d O' 
tir. Ben buna mey • 

1 
medim ve bu sual~ kdM ' 
soracak bir meviue 

dim.,, d fı 
işte bu da vata.o ~ t 

bir arnck ve mı•• 
etaelidir. r• 

Başımıza daha s•0 ri 
vurmaktansa yapac•~or I 
için olunca üaş .mıı:ı e~ 
ve nefsimize güveııet l 
girişmek lazımdır. el 

. 1oı Meıhur Karne~ı ·te ~ 
söylemek, sözler• ~ ~il 
sındakini ikna e '/.~~ 
sayesinde (96) oad'.l ıe l 

.. tiiO sıuda hemen bu J 1 
d. e 

toplaaarak bele 1Y o"'' 
seçilmiş ve ondan ~o'' ı 
dillere destan ol~l1tir· 1 l 
servetini kazanaııt ~-1 ı 

(De\'sııı• 

• 

Müsteciri: Salih 2orcr ucuzladı. Seanslar 1 Cebelüttarık Alev Şarkısı 10 Santilitrelik fıçılarımı:ı da 
., • .,.,.......,,.,..,..,.,..,..,_.,,..,.,....,.,.,.._...,..,..,. ı 3 ,,15 9.45 4.45 8,15 J tarif edilmiyeeek derecede ucuz-

A GAM EM NUN (Jı~aları Cumartesi ve Pazar 11,30 da başla_r ______ dur. "Dışarıdan y yecekleri te-
"' \ miu etmek serbeıttir. ,, 12-8 

Dr. F abr!,,t~~~ı 
lzmir Memleket b•-'' dl 

Rontken Müte •" t',"~ 
ktt•"' 7 Rontken ve Ele ııt ~ 

yapılır. ikinci /~tfO 
29 No. T ;,f 

f h:mir Balçova Ağamemaun ılıcaları ~ Haziran 1940 f 
f tarihinden itibaren açıldığını muhterem müşterilerine t 
f tııe1'şir eder. Beyhancısı Karatizlu f .................................... 
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