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a esi 
i Sabih, Netriyat Amiri ve Bat i 
t Muharriri SIRRI SANLI ı 
: idare: lzmir linci B. aokağında : 
i (H. Seai) Matbaasında basılmışbr ı 
• . ·ı ı • Gecmiyen yazı 11erı verı me.z • • • • ! .............................. : -

MAN iSGALiNDE B·ULINAN SAHiLLE CIKAN INGILiZ 
YYETLERI, ALMANLARI IRT VE MÜHiM ZAYiAT VERDiRDi 

~ ransız donanmasında~i bazı amiraller Peten hü· 
~metine isyan etmişleı ve emirlerindeki harp gemi· 
rile beraber lngiliz llolarına iltihak etmişlerdir 
dra - laıiltere lttHln kuvvetile harbe devam etmek 
• el.&uiunu ı&ylemiştir ve bunu ispat etmektedir. 
•Gnyada bfly&k bir heyecan uyandıran bir resmi 
laıiliz harp nezar~ti tarafından neşredilmiştir. Bu 
tebliide ı.Syle tlenilmektedir : 
lldinavya ile ispanya sahilleri arasındaki Atlas ek· 

da ki lajilizler bir kaç ta bur asker ihraç etm · şler 
•ıkerler derhal Alman kuvvetlerile temasa geçmiş

' ~l•anlar ağır zayiat vermişlerdir. Bu ihracın bede· 
keıif hareketi idi. logilizler buna muvaffak olmuş
Çok m6bim maltimat elde etmeğe muvaffak olmuş· 

§VEKiLiMiZ DiYOR Ki: 

Jardır. Bu lnıiliı:ler, ~sur bareketlerile Almanları büsbü
tün şaşırtmışlardır. 

seden logiliz gauteleri Almanların ıafil da•randıklanaı 
yazmaktadır. "Times,, diyor ki : Biı.ler daima öyle laare· 
ketlerde bulunacağız ve Almanları fena vaıinetlere seka· 
cağız.,, ....................................................... 

Londra - lngiliz hva kuvvetleri Hollanda ve Almanya 
üzerinden uçarak Alma askeri hedeflerine bombalar isabet 
ettirerek çok mühim asarat yapmışlardır. 

Lingen de .bir fab_ria, Bremen ~e bir. ta!y~re fabrikası ı AYATTA MUVAFFAK OLMANll SIRLARI ı 
Hamburgta bır benzındeposu tahrıp edılmıştır. : H n ı 

Londra - Burada iolaşan bazı şayial~ra göre dlin ı ·ı· ., [ tlı 
lngiliz limanlarına Fraısız donanmasının bir kaç parçası : agatta, Herkes Muvaffak Olabı ır mı .• VB ·i 
da Akdcnizdeki IogiJi üslerine iltihak etmektedir. !u:ı _37_ •ı•ı YAZAN : s ı R R i SAN L 1 Hm 

Londra - lnğilizlerh yaptıkları ihraç hareketinden hah- :. .......... .:.: .. .......................... ••••• .. 

VERSA y Muvaffak olmak lçlı, s11, saff11a~kı•~~lıi_bll • Çetinkaya 
Şehrimizde EDSI 

Cenabı Peyıamber: "insan Öyle ise vazıfelennı dık-
MU AH sevdigi ile berabeberdir.,. katle yap: doıtllrını, dlı-
Bren - Tribun de Loıon Buyurmuşlardır. mantarını ayırmakta isabetli ıtlıiziı Emniuetl ıı mOdafaııı içini 

i hazırlıklarımıza devam edivoruz - ., ................... ·, - gazesi bu baıhk altında yani bir kimsenin ablak, davran ki hayatta mayaffak 
yazdığ bir makalede diyor: evza ve etvarını anlamak olasın." 

• ..- .,. :ı..... ., 

1' ~t, - B. M. Meclisi
i · ittir& içtimaında Baı

fik Saydam ezctl• · 
söylemiıtir : 

ere11ı arkaılanm; 
•rkadaıım Rina 

latkımetin siyaseti 
~ 11ıal6mat istiyor. 

.ti11e fU cevabı veri· . 
~l!aaın barlte gir
t tıae hitlis olan va
'•buriyet h&ka•eti 

~ tetkik etmiı ve 
".'lıedenin cllz'& mö
I olan 2 numaralı 

~ lı&k•il•tı tatbike 
'terek icap eden 

1 
l' Y•p•ıtbr. Buna na
llh.~rkiye halihazırdaki 
-"llariplik vaziyetini 

1 • etmektedir. Me•-
~ ... emniyeti ve mil-

dafaası için bir teraftan as-
~keri hazırlıklarımıza devam 
ietmekle beraber diğer ta· 

ı·cftao ı.. ..... .;ı.au.ıc~uıa:. .. .ı .. ,. t -. .. 
ta uyanık durmak mecburi-
yetindeyiz ... (Bravo sesler~ .. ) 

Her türlü tahrikten içtinap 
eden bu dikkatli vaziyetimi
zin memleketimiz için oldu· 
ğu kadar etrafımız için de 
sulhun muhafazasına hidi'D 

olacağını fimit etmekteyiz.(Bro
va sesleri, sürekli alkışlar ... ) 
2 NUMARALI PROTOKOL 

Fransa, Birleşik Krallık ve 
Türkiye murahhasları mu
ahedeyi imza ettikleri sıra

da şuDları mutabık kalmış
lardır : 
Yukarıda adı geçen mu

ahede mucibince Türkiye 
tarafından alıamış olan ta
ahhildler bu memleketin 
Sovyet SosyaHst Cumhuri
yetleri İttihadı ile müsellih 
bir ihtillfa s8rtıklen•esini 
intaç veya 111ucib olacak bir 
lıarekete onu iclaar edemi
yecektir. 

İıbu protokol Fransa, Bir · 
leıik Krallık ve Ttırkiye ara-
sında bugünkl tarihle akdo
lunan muabetlenin. ayrılmaz 
bir ciiz'il olarak tellikki o
lunacaktır. 

Ankarada llç nüsha ola-
rak 19 llkteırin 1 '39 tari
hinde yapılmıştır. 

AMIRALLARI 
~il hükumetine isyan ettiler 
1't\ - Fransız saffı harp gemilerinin kumandanları 

Peten hiiklmetiae karşı isyan ettiklerin bildirmiı-

~~lılar larilizlerle yakında itbirliti yaparak bera· 
~l•c•kbr. ___ , __ _.,. ___ _ 
bulda Büyük Bir Yangın 

q - Blyllkada'da çıkan bir yangında on iki ev on 
• il tamamea yanmııbr. Yangın iki saat davam et-

• 

r 
Dün şehrimize gelen sayın 

Münakalat Vekilimiz Ali 
~Çetinkaya bugün sabahleyin 
vekalete aid bazi işleri tet
kik etmişler ve izahat almış
lardır. 

uAlmanları Pe
rİşPn edeceiiz'' 

Londra - Bay Eden dün 
gece radyoda bir nutuk söy
liyerek demiştir ki: "Alman
ları perişan etmek üzere 
her t6rlü tertibatı almıı bu
lunuyoruz." 

"Yeni hayat açıldı. Versay isterseniz, onun görtııtüğil, Bundan baıka inıanlara 
muahesi onu yaratan eller konuştuğu, düşüp kalkhiı karşı iistlnljik fikrinden uak 
tarafından suikaıda uğradı. ve dost ittihaz ettij'i "Zatlara olunuz. 
\,uakü oaıar zamaoın n••• bakınız, Zira mefrcplcr, bil- Balıon diyor ki: 
kelini takdir edemediler. katlar ittihad etmayinc• iki "insanlara kartı tefevvak 

Tarihi bir harbin •es'uli- zatbirbirile sevişemez, ülfet ve iddiasından vazgeçiniz, zira 
yeti allana girdiler ki, bu itbirligi yapamaz. bu hareketiniz pek çok İD· 
suretle Avrupayı altüst etti· Şu yukarıdaki hadisten sanların kalbini kırabilir, \,a 
ler. Bugün yeni bir Avrupa ve mealinden de anlaşılacaiı ıibi vaziyetler bayatta ma-
yaratmak emelleri hüküm üzere insanlar ve bilhassa vaffak olmanıza engel ola-
sürüyor. Bu emelin •ekli de M ı ı b" b' · l · bilir.,. ,, üs üman ar ır ırıy e sevı- Zira benlik iddiaıı tevıi· 
iki kelime ile hulasa edile- ı · b' ı•v · şemez erse ış ır ııı yapamaz- leri zayıflatır, ıayiı bialerini 
bilir: Mihvercilik ve iktısadi lar. zedeler, bazan da alaylar, 
kontrol ! Öyle ise vatandaş, birbi- istihzalar doğurur. Ne diye 

HINDIÇINIDE 
Japon Tahşldatı 

Moskova - Bir ~aç Japon 
harp gemisi ile bir de tay
yare ~emisi Fransanın Hin
diçini mllstemlekeai önilne 
gelmiştir. Japonya Haynan 
adasına talaıidat yapıyor. 

F ransanın bu eıaret glla
lerin de Japoayanın bu miis
temlekeyi işgal edeceği ihti
mali bilyilktflr. Ayni zaman
da Japonya hududun cenup 
tararaflarına da tabıidatta 
devam ediyor. 

"Nevyork Taymis,, razete
sine göre, Japonya buraıını 
Fransadan aldıfı teminat 
ilzerine itgal edecektir. 

Macarlar 
Romenlerden 
Toprak istiuorıar 
Budapeşte - Tzuyan mu

ahedesi zaruri bir vaziyette 
bulunan Macaristan ilkesi
nin üçte birini Romanyaya 
bırakmak mecburiyetinde 
kaldığından bahseden Ma
car gazeteleri bu haksız 
muamelenin dtızeltilmesi için 
yeni Avrupanın teıekk&llln
den imdat bekledikleri•i de 
aaklamıyorlar. 

rinizle daima sevişiniz, bir- aleme karşı kendini ktlçlk 
binize sarılınız, itmad ve düşilrecek hareketlerde ba-
emiyet ediniz, doğrulukla iş lunuraun ve inıanları kea-
görünü.z ve birbirinize yar· dinden uzaklaıtınraın? 
dımdan çekimeyiniz ki işle- O Halde arkadaı. berkui 
riniz diizenli ve yolunda git- sev, brekeae sayjı glater, 
sin. Çünkl birlikten ber kimıeoin üıtüode keadiai 
kuvvet doğar. görme, kimseyi iacitme, 

Hasetten, layrıbktaa ve kimes ile utraıma, itiae 

kıskançlıktan kaçınız. Zira bak. 
(De•••• var) bu gibi hareketler ve ablik-

lar m11vaffakıyet yollarını 
kapabr. İnsanları zillete ıtı
rlkler. işlerini bozar ve alt 
üst eder. 

iyi dost intihap etmek 
hayatın muvaffakıyeti için 
lizımdır. Dostları ıyı seçen
ler her hususta muvaffak 
olurlar. 

İnsanlar doıtlannın çok
luğu ile iftihar etmelidirler. 
Yalnız hakiki dost bulmak 
da o kadar kolay değildir. 

Dost gibi görtlnen bir çok 
insanlar vardır ki kendi en
trelerini teminden baıka 
gayeleri yoktur. işte bu gibi· 
lerini fark ve temyiz etmek 
bllylik zaferdir. 

Sir Con Lobilk demiştir 

ki: 
"Dünya bir tiyatro sahne

sine çok benzer; hepimizin 
burada bir vazifesi vardır. 
Herkesce malümdur ki bir 
oyunun m~vaffakıyeti aktö
rlnla maharetine bağlıdır. 

INGILIZHARl
CIYE NAZiRi 

Londra - Franıız milli 
komitesi reisi General Do
gol diin lngiliz hariciye na
zırı Lord Halif alula iki ıaat 
r6rlfmlştlr. 
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t"boıı Enstitü Ser2isi 

B11radakl gllzel eserler 
tamamlle Ttlrk kızının 

el ve kafa mahsulUdDr 
-ıııııııı-

Göz:tepe Cumhuriyet Kız 
Enıtitllsünde imtilıanlar so· 
nu dolayısile bir yıl içeri
sinde görülen Ye okutulan 
~apka, çiçek, dikiş, nakış, 
pasta Ye reıim derslerinin 
örnek birer mahsül olmak 
lzere bir serri açıldı. Ser
gide bulunan talebe eser~ 
Jeri gerek estetik ve ge~ 
rekıe aan'at bakımından 
l.ltü11 içleri saran bir var
lıiın en canlı bir mahsulü 
elarak sajonlarda ayrı ayrı 
teıhir edilmektedir. 

Genç kızlarımızı11 son'at 
sahasında iace zevklerinin 
orijinalitelerini parlak va
sıflarla tebarüz ettirerek 
saa'at yuvalarında sırala
maları iter gönül üzerinde 
ayrı bir canlılık husule iç-

lerde cumhuriyet kadıohiı
nın ve cumhuriyet hızları
nın çalışan ellerinin vücude 
ıetirdiği ve buıün çok bü
yik bir seyirci kiltlesi ta
rafından, alaka ve takdirle 
seyir ve takip edilen Göz
tepe Cumhuriyet Kız Ensti-
tüsü sergisinin hakiki ma

naııaı ve enstitüden bekle
nilen gayeyi çok canlı ola
rak ifade edilmektedir. 

Şelarin en uzak semtle-
rinden bile Enstitüye devam 
eden feragatlı ev kadınla
rımızın ve renç kızlarımızın 
artan bir faaliyetle uiraşa

rak Enatitüden ediadikleri 
istifade çok büyik bir ma
hiyettedir. 

Eastitllnün deierli Direk
törll Bn. Mürüv•et IJkiz ile 
öj'zetmenlerio müşterek •ar 
lıklarile talebe çalışmaları 
kuvvetli bir surette organi
ze edilmekte ve talebeye 
modern hayatın icaplarına 

göre okutulan ve ıösterilen 
.leralerin talebe üzerinde 
yüı:ge itibarile çok büyük 
bir randman verdiği görül
mekt edir. 

Enstitüniln ıenç direktör 
ve öğretmenlerini candan 
tebrik eder, yarının bilgili 

ve şerefli ıenç kızlarını da 
muvaffakiyetlerindcn dola-
yı takdir etmeji milli bir 
vazife biliriz. 

LUtfU AKSUNGUR 

Mü-iDE 
Aakara Ormaa Çiftlitinin so· 

ğuk biralarının Cll mühim bir 

SOVYETLER 
--o--

Baltıklara ne kadar 
kuvvet aonderdi? 

---,o--
Moskova - "Taı,, ajansı

nın neşrettiği resmi bir teb
lij'e göre, Almanya ile SoY
yet Rusya arasında bir rer
ginlik meycud olduğu haberi 
doiru değildir. 

Sovyetlerin Baltık hiikft
metlerini iti'al için oraya 
gönderdikleri askerin mik
darı, bazı ecnebi gazeteleri
nin dedikleri gibi 100 - 150 
fırka deiildir. Bu mikdar 
ancak 18 - 20 fırkadır. Bun
lar Almanya hududuna değil 
Baltık devletlerinin mahtelif 
lıududlarına yerleştirilmişler
dir. 
Bunda Almanyanın bir cep

hede deYam eden harbini 
işıal etmek maksadı da yok
tur ve Almanyanıı:a cephede 
harbe denm için serbest 
kalacaktır. ___ .... __ _ 

Ali Karısını 
Vurdu 

lstknbul - Fatihte otu
ran Ali kıskııuçlıkdan karı
sı Mükerremi ağır surette 
yaraııyarak Kaçarken bah
çedeki kuyuya düşmi\şse ele 
kurtarılmıştır. 

__ ,.. ...... Hl .. ~--

Bir tavzth 
Pasa llelediye riainden 

aldığımız bir mektupta; Par-
aıada laiç bir suretle ihtikar 
olmadıiı u• .......... -: ... ,.. .... . 

yaz nların ye i kanun mu· 
cibince yapılan zamlardan 
haberleri ohııadıiı bildirılı
yor. Bana tabii çok ıevin-
dik.. Hakikatin böyle olma
sını biz de btitün yüreiimizle 
arzu ederiz. Halkı gözetmek 
balkcıhğıb fzaten esas vazi
fesinden baıka birşey değil-
dir. 

c. H. Partisi Gaziler 
Ocağı Gösturit Kolu 
C. H. Partisi Gaziler Oca

ğı Gösterit Kolu'auu önü
müzdeki Pazar günü saat 9 
da Tilkilik Nahiye Ocağı 
sahnesinde (BlR YALANIN 
SONU) piyesini temsil ede
ceklerini memnuniyetle ha
ber aldık. 

Kıymetli gençlerimize mu~ 
vaffakıyetler temenni ede
riz. 

• t J No. 
anısa o e 17& 

1'eçecilerLile sineması karşısında 

Kuşadası oteli teni mahalli olan HALKABI~ 

NAR ESKi AYDIN BiRA FAB-
RIKASl'nın havadar ve yeşillik- Keçeciler Salila ustanın ıazea 

1 b b k fabrikası karfııında. 

~~~ . ı . 
Fransız donanma lngiltere-lltaly~.Alm~ny~ya Hızmet 1 b 
nin Ak~e~iz dea!1masına \ s .. u~~?t!f~!!~!.~:.!, ~!'!!~,!!: 11 

ı)tıhak ttı .&ürü ye Alman istihbarat nazareti kalemi mahsus diyof. ' 
NeYyork - Amerika ajansının iirdiğine g6r• Fransa Dalbyen neırettiği bir makalede ezclimle t•01~;11 rl• • -~ 

donanmaıının büyük bir kısmı logt donanmasına iltilaak "Müttefikler ıon ıilne kadar Italyayı cemı e eftfo ? 
ettiği mevsukan haber alınmııtırBu donanma lngiltere malda ne kadar aldanmışlardır· Zira Hitler ve ... 
nin Akcleniı filosala birleımiştir. harbi bu suretle idare etmeii yatkiyle kar:~:aı:: b• s 

Ki•r harbin bidayetinde balyaya taarruz e ı ey 
.. boıolaeak, ltalya da gafil a'flanmış. olacak~ı. ti le 

KISA RAOJO VE J[l'Af HAB[ftl(RI Hakikatte ltalya takındığı gayrı muharıp ııfa y -
11 tfiklerin Akdeniıı:de mühim filolariyl~ orta Şarkta ılıOl s 

Sofya - Akşam Türkiye Başye,i yeni beyanatta bu- bir kara ordusunu iıgal etmek sure~ıyle yapı .. an P .,ıo 
lunmoştur. Türkiye vaziyet icabı orak askeri hazırlıkta mamen tatbik için, Milttefiklere l\mıtler vcrmlŞ, Al 

devam etmekle beraber Türk hudcarı tehdide u;raeynındcües-- E~-as_~_Tii _Y _üo~-~N-~~yh~~mAettDe bAulunımluı;o;ldKuT. ohaı, ... t.__a.__l .... ık--,,-- l ye kadar harp harici kalmaiı kartaşbrdıiını tebarüz et- , - - - - - - - - - -
miıtir. 

Tahran - Başvekil iatifa etti Başvekalete 1 
tri nazırı Ali beyin ıeçeceii tah• ediliyor. Almanya· ı JBseyrlı'an D Stef.Çanı·ıkaı·atnısı- ~ıbhi tedbir 

Lentlra ·- Hava nazırı akşamki >eyanatıuda O 
nın sabiUeriJe, fabrika ve tayyare ıerkezlerinio yeniden nın t;.ildirdiğine g6re Eston· Roınati.zaa ihtilit• ~ 
bombardıman edildij'ini bilhassa Eren, Yurıen ve Lenin- ya komonistleri ihtilal çıkar- bud diier intani ha•t~ 
gende büyük tahribat yapıldığını v bazı fabrika, i!!ltasyon- ! mışlardır. Yedi sekiz bin neticesi kalb içinde~:i 
lar, demiryolları tahrip edildiğini sf'ledi. 1 nümayişçi zabıtaya ateş aç- iltihablanmasına ve ~ .• ı~ 

'- neticesi baki kalan " 
· Londra - Harbiye nazırının akızınki beyanatı mühimdi. mış ve Estonya hüKOmct re- ki o• " l · a pakları bozuklu arıcı•• 
Nazir ezcümle dedi ki: 0 Tayyareleimiz, deniz filolarımız ı isinin siz söy emesıne m - hastası derler. Bun 
kuvvetlidir. Bizdeki tayyarecilik Alu.n tayyarecihğini gef· ni olmuşlardır. da doğrudan doğruY~ 

.... . ·1tı 
miştir. Buau düşman da anlamıştır Bu yüzden lnıiltere 1 -- • adalesinin m\iz1111ın 1 

büyük muvaffakıyetler bekliyor. Mırifet düşman taarruzunu Amerikan mekteplırın- gene kalb hastalı~ı ~ 
cleffetmek değil vüktı gelince onu hezimete niratmaktır. d ' n letbalır dahildir. Herbanıı ti 

B asi a surette olursa olıuıı 
Londra - Lordlar kamarası 9u akşam gizli bir toplan- f h l ..ı •f t• de a asta an•ı mı .ı 

tı yapacaktır. Amerika maarı aeıtare 1 seslerinde de taha•fD' 
Londra - Fransız kabinesi cu111lurreisi Allıtert Librö- bütln mektepler için leY· Nefbalar duyulmaya 

niin riyasetinde toplandı, mütareke şartlarını yenide• mil- laal•r tap ve teni ettirmiş- Bu devrede erkek 'f•. 
zakere ve tetkik etti. tir. • larııı dikkat etmeletl 

Mektebleria her sıaıfında 0 Vaşington - Amerika yeni bir politika yolu tutacaktır· eden tedabir mevsu ~ 
Amerika büyük bir harbe ıirmek iç.in hazırlanıyor. Dün· yer alııcak olan leYhaların Kadınlarda umumiY' 

hd.d aüaclericatı •udur : d h 'l ı'ı yayı tebdid eden Avrupa harp vasıtaları Amerikayı te ı 'ff ivaç, amı ve va , 
1 - Dit fırçanızı aorıta h l ki n. e eclecektir. Amerika tehdid edilinceye kadar harp harici gibi asta ı arı uz 

i kullanınız. • . . mühlilc qe menfi t.if ı,,.ı,.,..alrhr F.J, .. t h;- •--....... ı.. .... l...- _:_:_ ..... _ .la,---.. - L:- .J• 

zen vermeie muvaffak olacaktır. 

Londra - Buradaki Fransız milli komitesi akşamki içti
maında Fraasaoın miistemleke reislerile müzakerelerde bu-
Jondu, müstemlekelerle muhabere etti Fransız amirallerin
den bazılarının yerlerini iğrendi. Fransa hükftmetinin ka-
rarlarını kabul etmiyen Fransız a•iralı ile telsizle temasta 
bulundu. 

Ankara - Şehrimizde bulunmakta olan Irak Hariciye 
nazırı Nuri paşa ile Irak Adliye nazırı Şevket Naci bey 
şereflerine Irak elçisi tarafından bir ziyafet verilmiştir. 

Ziyafette Başvekilimizle Hariciye, Dahiliye, Milli Müda
faa. Adliye ve Sıhhat Vekilleri hazır bulunmuşlardır . 

Yırlıri ~eğiştirileıak 
ilk okul muallimleri 
Sağlık ve evlilik gibi ma

zeretler dolayısiyle bir vilA
yetten diğer bir vilayete ve
rilmelerini istiyen ilk tedri· 
sat muallimlerinin maarif 
müdürlüklerince hazırlanmış 
bulunan listeleri Maarif Ve
kaletine gelmeie baılamış · 
tır. Bu listeler en kısa bir 
zamanda tetkik edilecek ve 
vilayetleri değiştirilecek mu-
allimlerin isimleri ders yı
lından çok evvel vilayetlere 
tebliğ olunacaktır. 

Arııılığımızın inkişafı 
için tedbirler alınacak 

Ziraat Vekaleti, arıcılığın 
ameli ve fenni bir şekilde 
yapılmasının bütün yurda 
teşmili etrafında tetkikler 
yapılmak üzere yurdun muh
telif mıntakalarına arıcılık 

mütehassısları göndermiştir. 

Mütehassısların yaptıkları 

tetkikler sonunda elde ede-
cekleri neticelere göre yurd 
arıcılığının inkişafı etrafında 
lüzumlu tedbirler alınacak· 

tır. 

2 - Herrtıo ye•ıı yıyı· yapar. Böyle baatal 
air.. belik esnasında vey 

3 - Giiade dirt harc:iak ğum sıralarında 
ı• i~iniz. kayboldukları 9ok 

4 - Çaysız k laveıiz d&rt müttür. Mamafih kal 
lu.rdak siit içiniı:. olan birçok kaclı•. 

S-Her ılin açık aa•ada pekala doium yapa 
eynayınız:. vakid.ir. Herhalde 

' - Patates ve salata yi· tavsiye edilemez. Et ,1ı 
de de meslek Ye ı•.11 1 
selesinin ehemmiyet• ~· 
Kalb ı bastaları ulllıı 

yiaiz. 
7 - Çok sık yıkanınız. 
1 - Peacercler l\Çtk ola-

rak uynyunus. 

/%mir Birinci icra 
luğundan: 

büro hayatına atılllll,Jı 
Bankalarda, devaird• 

Memur- hud yazıhanelerde l 
tarı çek muvafıktır• ~f 
işlerde günün mubt' 
lerinde birçok yerler' 

Bir borçtan dolayı tahtı 
hacza alıoan Nauman mar
kah ayaklı terzi makinesi 
yüz lira muhammen kıymet 
ile satılığa konulmuştur. İlk 
arttırması 1·7-940 tarihine 
müsadif Pazartesi günü sa
at 11 de yeni müzayede 
bedesteninde icra edilecek· 
tir. Bu artırmada mulsamen 
kıymetinin yüzde 75 ini bul· 
mazsa tehir edilerek 4-7-940 

k d. . ·p çı ma mer ıven ıoı il 
yokuş çıkmak asla " 
ğildir. 

Buatlan \taşka yDk
1
., 

mak, ağır işlerde ~ıs 
kalbi claha çabd11> . 
Kalb baıtaları tütlillt~• f, 
cek, alkollu meşrub• ~ tia 
müohemik olmıyac:• ~~ )' 
Heyecan, korku, ·bl' 
muhtelif şekilde . d't• 
kendileri için muzır ı~t· 
lardan sakınmabdır t 
mek meselesi o k~d•IJİ 

le ıilıleami, ai • • ıesine o- Bu oteller ızmirin en te•iz 

'i~':iır Halk••• BlyUk ve ucuNı:!:!1:i~t:irSalih &,rer lzmir Defterdarlığından: 
Bir MUld• Ali Tufanın Karııyaka şubesine olan Milli emlik satış 

tarihinde aynı saatta ve aynı 
yerde en çok artırana ihalesi 
yapılacaktır. Taliplerle faz
la izahat almak istiyenlerin 
40/14409 No. iL memuriye· 
timize müracaatları ilin olu· 
nur. (2405) 

ehemmiyet deiiJdır· 
sa akşamları hafif ye 
muvafıktır. 

(FIATLAR UCUZLANDI) Dr F h • la k b.edeli borcundan dolayı haciz edilen Karşıyaka Bostanla Z • 
"Sotulı Bira Şife 25,, • 8 rt .aıl Kemal bey sokaiında kain 52 sayılı ve 80 lira kıymetinde- ayı 
"Bliyiik Duble Bira 12,50,, lı:mir Memleket Hastanesi ki evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle mü- Balıkesir yol iooaat bölü-
18 S ·ı· l"k f 1 ..ı R0Dtke11 Miltehaııııı k l"k aatı ıtre ı ıçı arımız aa zayedeye çıkarılmı•ttr. g· ünden aldığım aı er ı ter-

tarif eclilmiyecek derecede ucuz- Rentkea ve Elektrik tedavili T 1 . 11 T y ,40 t . - - t 15 t v· 
dur. "'Dıtarıdan y yecekleri te· yapıkr. ikinci Beyler Sekak al~p erın . emmaz paza~ esı gunu sa2a0 27 Se 2311-6 biı vesikamı zayi ettim ye-
min etmek ıerlteıttir." 12-3 29 No. TELE.FON !142 liyet ıdare heyetıoe müracaatları din olunur. .. - niıini alacağım için eskisi-
•••••• • • • • •••••••••• ••••• • • ...... •••• •• • • • • ••••• ••••• • • nin hükmü olmadığı ilin 

ı SELAMET GiŞESI ı AGAMEMNUN Ilıcaları 0~::~ci Kasım fakımahal-
i Blrfok vatanda,ıarımızı sell111et ı t lzmir Balçeva Ağamemnun ılıcaları ~O Hazira~ 1~40 f sinden Sefer oiullarından 

_ .".• sadete kavUflUrdu. f tarihinden itibaren açıldığını muhterem müşterılerıne f ( Ahmet oğlu 318 doğumlu Ne dogru ısım! 19 Mayıs fevkalide pıyanıosunun en f abşir eder. Beyhancısı Karatizlu fl 

i
bilyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·t •••• .,..,.,,...., ................................ ,. ŞERİP' 
ti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)et • • • • ( AD T ) K• • d A 
erdirdi. Adrese dikka.t : Anafartalar cad. No. 400f Milli Piyango Biletlennızı SA e .t ışesın en 
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