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B. MOLOTOF 

Roma - Sovyetler birliği 
Dün Rumanyaya bir nota 
tevdi ederek Romaoyanın 
bütün Besarabya ile Buko
vinanın şımal kısmını Sov
yetler birliğine terketmesini 
istemiştir. 

Sovyetler birliği bu nota 
içinde Köste11ce limanında 

bahri üsler tesisini de talep 
etmiştir. 

Bükreş - Akşam resmi 
bir tebliğ neşretmiştir. Sov
yet Rusyaom Besarabyanın 
tamaDiyle Bukovinanın bir 
kısmını istemesine dair olan 

nota üzerine krallık mecli
sinde Sovyetlerle müzakere
ye girişilmeğe ve Sovyetler 

murahhasları ile müzakere 
yeriniu bildirilmesine karar 
veraiğini '9ildirmiştir. 

Kralın baılıiında teplanao 

[!] [!] t,;0b.dra - Remanyanın vaziyeti h.akkı•da Londraya va-

l\:O'Q telgraflar şunlardır : . . . . , 
t~ltl .. ,n naıırları, Soyyet iıteklerını tetkık etmek ıçın 
ı,bi~1l4iı: ~~vyotlerden istediii yerleria kat'i~etle ~eı~it edi • 
)' b111'•ı 1çın Bftk:reı• bir heyet yolla•aaını ııtemıştır. Ruı· 
llııı l 

11"• nıuyaffakat etmiştir. Heyet Moıkovadan ayrıl-
... ·~· ... 
~-~'"i zaman.la Ro•anya Seferberlik ilin etmiştir Ve 

'Q 11•ıırlar istifalarını vermiılerdir. 
bti 'tı ••-erlere rlre de Ruslar Besarabyaya giraişlerdir. 
~,~~r bazı laaberlere ıöre de Rus donaaması Karadeniz
!)!., 1 R••en limanları•• girmiştir. Bu iki son halter teyit 

-.ıı .. 
P.1 •11ışlardır. 

f,l)j'c•riıtandan gelen haberler o memlekette mülaim bir 
ti•l Yet olduiunu röstermektedir. iki Rumen fırkası Maca
''tt''Q ltududuna tahşia edilmişlerdir. Macar nazırları Ital-

' "' Alman sefirlerile ıörüşaftşlerdir. 
-.,ti~ baberler Londraya Roma ve Berlindea ıelmiştir. Bu 

~unu ispat eder : 

.\ty A BOMBALARI NE-: 
b"'tN HEDEFE DÜŞMIYOR? 
'~t~~~~ll - ltalyan tayyarelerinin dünkü bomardımanları 

111~ ı,tlıa 1
, 0 l•akla beraber cüzi miktarı karaya düşmüş, bun

ıl9ıte' tıa. it ''Yadeıi denize isabet etmiştir. ltayanlar dafi topla-
il. '"'•b'lcusiyle bomlaardımanlarını yüksekten yapıyorlar. 
ett1~ tptea hedefe isabet ettiremiyorlar, 

,.ı·,~ ts" ----.. --
·, b . b:ı .\NY A HU UDUNA GE-

KRAL KAROL 

bu mecliste vekiller h~yeti, 
kumandanlar, bütün siyasi 

[!] 

Rumen uzuvları hazır bulun
lunmuŞlardır. 
Bükreş ·- Romanya Besa· 

rabyaya ve Bukovinadan iki 
vilayeti Sovyetlere terket· 
meğe ve fakat buna muka· 
bil Sovyetlerden bazı temi
nat aramağa karar verdiği 
anlaşılmaktadır. 

Sofya - Romanyanın Sov
yetlerden yapacağı mukabil 
teklifler arasında Romanya
nın tamamiyet mülkiyesinin 
temini de dahil olduğu şa
yidir. 

Belgrad - Sovyet notası 
ve Romanyanıo buhranla va
ziyeti üzerine Hırvatistanın 
merkezi olan Zagrapta bulu
nan başvekil muavini hemen 
Belgrada gelmiş ve akşam 
yapılan vekiller heyetinde 
hazır bulunmuştur. 

ltalya ve Almanya Rusların bu horeketinden haberdar· 
dırlar. 

Londraaın "Timeı,, gaıetesi bu vaziyet hakkında şöyle 
yazmaktadır : 

Bunu biz çoktan bekliyorduk. Bunu Almanya ve Italya
nın Sovyet bitarafhima ödedikleri yeni bir paradır. Fakat 
Sovyetlerin Romen pet .. ollerini kontrol edebilmeleri ve Bal
kanlarda prestijlerini arttırmaları Almanya için çok fena 
bir şeydir. Almanya harbi Balkanlarda kaybediyor. 

Niuz Kroniki gazetesi de şöyle yazmaktadır : 
Sovyetlerin bu hareketi bize kat'iyyen dokanmamaktadır. 

Sovyet siyasetini şimdilik iyi anlaşılmamaktadır.. Fakat 
açık birşey varsa o da şudur : Sovyetler kendi işine bakı
yor. Besarabya ve şimali Bukoviniyayı işğal edecek. Eline 
bir çok maden petrol zenginlikleri geçecek. Besarabyabın 
ahalisi üç milyonu aşmaktadır. 

Bükreş - Birçok nazırlar istifalarını vermiştır. Hariciye 
nazırı da bunların arasındadır. Bu zat mareşal Göring'in en 
büyük dostlarından idi. İstifa eden nazırlar arasında Har
biye nazırı da vardır. 

FRANSA HÜK.ÜMETININ 
LONDR YA YALVARMASI 

Lonclra-Fransanın Londra sefiri hariciye nazırı bay Ha
lifaksı ziyaret ederek Londrada teşekkül eden milli komi-
tenin Fransa hükümetiain sulh hakkındaki vaziyetini işkil 
ettiğinden dolayı bu komitenin faaliyetinin tatilin istemiştir. 

lngiliz hariciye nazırı da lngilterede lngiliz siyasetine 
muhalif olmıyan her h ıreketin serbest .olduğundan bu tale
bin isaf edilemiyeı:eğiai ve bu serbestiye hükumetin müda
laelesi teşkilat kanuniyle tevafık etmiyeceğini söylmi§tir. 

------,·· 

Zannedildiğine göre Sovyet Rusya yalnız Besarabyayı iı
tememiştir. Bunun yanında da başka talepler de vardır. 
Şimdi Romanyanm komşuları vaziyeti merakla beklemek
tedir. Macaristan Romanyadan daima Transilvanyayı iste
miştir. Bulgarlar da Dobrucayı talep etmektedirler. 

Yugoslavya ve Yuaaaistaoın alacakları hattı hareket me· 
rakla beklenmektedir. 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMAHIN SIRLARI i 
İ agatta, Horkos Muvaffak Olabilir mi?-Evot!{ 
:C::: -38- :::: YAZAN : S 1 R 1 S A N L 1 ::ı:ı 
........ M~ff~ .... M•M .. tt .. M ........ tt .... tt~ .. 

Bın dost azdır, bir düşman çok 
Bun anla blrı~ar dost kazanmak gOç, 

düşman kazanmak kolagdır ! 
kaybettikleri gibi iş ltaya· 
tında ellerini kollarını bağ

lamak ıztırarında kalırlar. 

"Hayatta muvaffak olmanın 
şartlarından biri da herkesi 
kendine düşman etmemektir. 
Çünkü deliye delice cevap 
verilirse onun gibi yapmış 

olmaz mısınız?!,, 
Bak on 

Ya,amak dünyasında ve 
medeni hayatta herkesle heş 
geçinmelidir. Sert ve hid
detle söylemenin~ ne faydası 
vardır ki... Her nerede ve 
hanği işte olursa olsun dai· 
ma doğruluktan ayrılmamak 
şartiyle güzel söyle, iyi ce
vap bekle. Acı siiz sinirleri 
kamçılar, halbuki mülayim 
söz yılanı deliğinde çıkarır. 

Tatlı konuşmanın faydası 
aşikir iken ne diye acı söz
leri ağzına alıp hem kendini 
özersin ve hem de karşında
kini incitirsin. 

Senek diyor ki: 
"Hekesin en fen düşmanı 

kendi kr.lbindedir.,, 
Çok defa nefsine uyan

lar, hiddetine mağlup olan~ 
lar neticede zararlı çıkmış
lardır. Benlik dayası insanı 

zelil eder. ~ 
Dünyada gelib geçen bu-

Bazan tatlı ve mantaklı 
bir kınından sıyrılan kilıçları 
yerlerine avdet ettirır. Baı 
gösteren felaketler iyiliğe 

tebeddül eder. İcabında düş
manına bile şefkat • göster
meği Müslümanlık dini em
retmiştir. 

Peygamberimiz bir aadis
lerinde şöyle buyurmuşlar
dır: 

''Bütilo beliler ve fenalık-
lar insanların dilinden Ye 
kötü sözlerinden gelir"" 

O halde acı söylemekte 
fayda vardır. Acı söz kalb
leri kırar, kinleri kamçılar, 
fenalıkları ve düşmanlıkları 
doğurur. İosaaları so;utur, 
kazanılmış ve kazanılmaıı 
Jizım gelen mu'faffakıyetleri 
bozar ve mahveder. Bir çek 
aleydarlar meydan ahr, dü
zene konulmuş işler bozulur 

ve daha saymakla bitirileaiye 
cek aksülameller ve fenalık
lar doğar. Sonra da sıhhat 
üzerinde derin~tesirler yapar, 
ruhlar özülür, hayat maki
nesi buzulur. Hisler Ye akıl· 
lar, muhakemeler ve dütün
celer sarsılır. Neticede elde 
kal.acak nedir? Bir hiç .. 

~~.~i ~~ iLK ALMAN KAFILESJI 
., ol )C)ıı,, .ı td-Iıpanya hududuna gelen ilk Al~an. , kıtaları Sovyet - y ugosla v anlaşması 
· ,, ~f,k b·' IFra•sız askerlerine tesadüf etmedıklerıoı, ancak j Belgrad - Sovyetlcrle Yugoslavlar arasında yapılan bir 

tün büyüklerin tuttuk!•~• 
yolu inceleraek göreceksı~ız 
ki onlar kimseyi incltmemış
ler ve biç kimseyi de keGdi
lerine düşman etmemişler
dir. Dostu çok olanların bü
tün işleri ileri gider. 

Halbuki bunun aksine ola
rak düşaıanlarını çoğaltanlar 
ye bu yftıden sinir buhranı
na kapılanlar da Yarlıklarını 

Öyle ise vatandaş, sinir 
ve hiddetli olmayı terket 
sükünetle ve mantıkla iıini 
gör, kimseyi gücendirme, 
çünkü insanlar birbirine her 
•akit liıımdır. 

; ~titti ır Seneral mlfrezeai•i rirerek silahta• tecrit ettik-
l~-'- ft\yri meııul yerlerdeki Framız evalarının da pek anlaşma ile bu iki mnıleketio siyasi hasında mütekabil bir 
'-1,_.,

8
, •lduiuna aGyleaişler.lir. Bu ilk Alman kıtall burada 1 eaniyet teıiı etmiş ve umumi vaziyet normal bir hale iir· 
ı•ıe lcarıtlanmıı ve ceaileklr aat11klar söylemiştir. 1 miştir. (Devamı var) 
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!~~! SONRA ALIN~ RADYO HOL!~!!l!!f Q 
Londra - Kumen kabinesinde mülaim tebeddülat yapıl-

mıf ve birçok nazırlar istifa etmiilerdir. · 
Budapeşte-Sovyet Ruıya kıtaları Besaral.yada ilerleme

i• başlamıştır. 
NeTyork-Amerika hlikftmeti Avrupa muhacirlerine yar· 

du• olmak üzere 50 miJyen dolarlık yardım kanunu kabul 
etmiştir. 

Tokyo-Japon lntaları Honıong cİYanna yerletmiılerdir. 
Londra-Cibutitleki Fransız kıtaları ltalya ile mDcadele

ye karar vermiştir. 
Budapeşte - Remanya krah Taziyet hakkında Alaaaya, 

ltalya ve Yugoslaya ile istişare ~etmektedir. 

YENi MISIR KABiNESi 
Kahire - Kral Faruk kaltineaın teıkiJiae Haıan Basrı 

paşayı memDr etmiştir. Hasan Bun pafa nazırların isim
lerini krala arzetmiştir, 
~--.rvv·"--~~ ,,.._,....,....,,....~~""-""........_~,....,._~~· 

SABAH IZMIR ifiYüK BU 
BiR TE LIKE . GEÇİRDi· 
Bazı mahallelere su bastı 
tramvaylar bir saat işlemedi 

Bu sabahleyin saat beşte 
baılıyan yağmurlar sağnak 
halinde yirmi dakika devam 
etmiş ve şelue su basmışbr. 
Sular bilhassa Asansördan 
cezaevi inüne kadar kapla· 

m.ıı moloz ve selden: tram· 
vaylar bir saat on dakika 

işlememiştir. Dereler taşmış 
ve birçok maddi zararlar 
yapmıştır. Seyriıeferin ve 

1 

her tarafın su altında kal
dığını baher alan belediye 
reisimiz derlıaal temizlik ame
lesini seferber etmiş ve yüz
lerce amele ve temizlik kam· 
yoalarile bir saat içinde her 
yeri temizlemeğe muvaffak 
olmuşlardır. 

Kısa bir müddet içinde 
belediye temizlik grubunun 
gösterdiği faaliyet cidden 
şayanı takdirdir. _____ ...... ____ _ 

Veklllarimlz istanbulda Evkaf MüdOrO Mersine 
lstaubul - Nafıa, Sıhhat, 

Gümrük ve İnhisarlar Vekil
leri şehrimize reldiler. Ve
kiletlerini alika.lar eden 
mevzular üıerinde tetkikat 
yapacaklardır. 

Vapurları aıaıaıız 
lstanbul - Dördü limanı· 

mızcla ve bir de Çanakkale· 
de bulunan beş lngiliz şile
binia hük<ımetimiz tarfından 
sahn alınacağı haber Yerili
miştir. 

Aıari ka büdCBSİ 
Royter ajao11ndan: B. Ruz· 

velt, Amerikrnın bütüa hası
latı 4 milyar 702 milyon 
dolara baliğ olacak yeni ver
giler derpiş eden kanun pro
jesini imza etmiştir. 

MU.iDE 
.A.nkara Orman Çiftliğinin so

ğuk biralaranın en mühim bir 
tevzi mahalli olan HALKABl
NAR !SKi AYDIN BiRA F AB
RIKASl'nın havadar ve yeşillik· 
le sü11lenmiş aile bahçesine ko
şunuz. 

lzmlr Halkına BUyUk 
Bir MUlda 

(FIATLAR UCUZLANDI) 
"Soğuk Bira Şife 25,, 
"Bayiık Duble Bira 12,50,, 
10 Santilitrelik fıçalarımı.z da 

tarif edilmiyecek derecede ucuz-
dur. "Dışarıdan y yeceklcri te
min etmek serbesttir.,, 12-4 

Tauın Edildl 
lzmir Vakıflar Müdiirffı B. 

Esat Sereıli talebi ftzerine 
Mersin Evkaf müdürlüğline 
tayin edilmiştir. 
Bay Esat lzmirde bulundu(a 

üç sene zarfında büyük hiz
metler yaptığı gibi umumun 
hürmet ve teveccülaünil ka
zanmıştı. Yeni vazifelerinde 
muvaffakıyet dileriz. 

lzmir !vkaf mldüriyetine 
Beyoğlu Evkaf müdürü bay 
CemaJ tayin edilmiştir. 

Bir genç iş arıuor 
Türkçeyi ve Fransızcayı 

eyi bilen bir ıeç her hangi 
bir müessesede çalışmak is
tiyor. 

Gazete idarehanesine mn
ı racaatı rica olunur. 2-1 

Manisa oteli~C:S 
K.eçecilerLale sineması karşısında 

Kuşadası oteli 
Keçeciler Salih ustanın gazos 

fabrikası karşısında. 
Bu oteller umirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 
Müsteciri: Salih Zorer 

J;>r. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontkcn Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 
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Fr~nsız kabinesi istifa etti (FRANSIZ MÜSTEMLEKEL'' 
Berlıa - Bordoda• 6j'renildiğ'İ•• r6re Fransız kabine· ı· RI iSYAN MI EDiYOR 

sinde teboddülit yapılmııtır. Yeni kabine yine Mareıal 
P~t~aia batlığında toplandı. l"akat nazırların ziyadesi ile- Roaa-Stefani-General Veygand ve ıeneral Morıe• f~ 
tıştı. -----.. ----- rile• emirlere rağmen miistemleke,1erde~i ba:ıı Franııı kı:;. 

iSTiF ANIN SEBEBi 
Bren-Fransız kabinesinin istifasına sebep mütareke tartları 

hakkında yaptıiı taalıhtıdleri yerine getirmemesi olduj'unu 
çekilen nazırların ifadesiyle sabittir. Zira ne ordn, ne do· 
nanma Ye ne de müstemlekeleri emir altına almak ve bu 
taa ... hüdfi yapmak imkin dairesinde görünmıyer. ______ .. _____ _ 
KISA RADYO VE TELGRAF HABERllRI 

ları•ıa Fransaya karşı iıyankir bır vazıyet alarak k• 
4e•a• içi• bazırlık ıördilklerini s6ylemiılerdir. _____ .. _____ _ 
Amerika Faaliyete Geliyor 
Va~ingto• - Meçhul bir tarafa açıl•n Amerika 

na11 ltir kısmının Japon harekitile alikadar olmak 
cenuba gittiği söyleaiyor. 

fil••·· 
oı•'' 

Belirad - Buradaki Fransız sefiri Fransanm fikrine ve 

~~:!ir~·bin•nin kararlarına iştirak etmediği için istif• et- Patates 1-1.desı·n_d_a .. Doktllo kızların -ıaın-
Bordo-Fransız sulh heyeti dün Italyaya gitti. 

eeıgrad - Buradaki kanaata göre Sovyet metalibi Tu-
na bavzasiyle Balkanların şimal kısmında da bazı tebad- domates dı"klerl t9f 
dülitı mucip olacaktır. Eczümle Macaristan ve Bulgariı- V ,. 
tan da metaliplerini tekrar edeceklerdir. Dünyanın en garip nebat- Amer kanın otomobil • ~· 

---·-.. ----- ları Moskovadaki Sovyetler nayi merkezi Detroit'de d•. 

Federasyon ve Konfederasyon Birliii genç tarihi tabii mü- tilo kızlar arasında 1aad
1 

dekkikleri cemiyeti bahçe- büro şefinden ho~landıkl•: 
Avrupanın son siyasi va- Şemseddin Sami, "fede- sinde bulunuyor. Burada idi sını öğrenmek için bir •; 

ziyetler münasebetile, lngil- rasyob,, kelimesini "me- ay çiçekleri üzerinde mavi ket yapılmıştır. Netice ~ 
tere ile Frdnsanın muhtemel maliki müçtemia,, ·"konfede· kantaron, koyu k1rmızı ka- hiç birinin şefinden nıetı' 
birleşmeleri konuşulurken rasyon,, kelimesini ise "hü- dife çiçeği ve pat denilen nun olmadığı anlaşılmıttı'~ 
HFederasyon,, uKonderasyon,, kümatı müttehide,, , "ittiha- çayır çiçeği yetiştirilmekte- Hoşoutsuıluğa gösterilen~, 
tabirleri kullanıhyor. dı düvel,, olarak tercüme dir. lıca sebebler şunlardır : Şe, 

Federasyon, muhtelif dev- ediyor. Daha tuhafı tütün fidele- ler büroda ceketsiz gesı' 
letlerin kollektif bir devlet Kısa tarifile : ri üzeriude patates ve do- yorlar, sigara dumanıaı kıs: 
haline gelmesidir. Federasyon, muhtelif dev- mates fideleri yetiştirilmek- ların yüzüne doğru tüttft~, 

Bu takdirde, küçük dev- Jetlerin kollektif bir devlet tmeadhirs.ul Bveurnmlaerktedmı·rü. kemmel yorlar, kana pelerine uıaO 
1
, 

letler ve müstakil şehirler, h.aliode kurulufudur. k ki asal 
b k Bu tufeyli. nebatlardan baa ra aya arını yazı m ıt 

ü iimranlık haklarından ba- Konfederasyon, muhtelif d ı 'k' ttlt · 
Zıları Çok faidelidir. Şarki na ayanıyor ar, ı 1 ı 

zılarıoı umumi menafii na- devletleriD. birleşerek umu. manaya gelen la.ikayeler " 
mına feda ederler ve daha mi bir idarenin altına gi- Sibiryada Petropavloski masallar ıöylüyerlar. 1 ı 
yüksek ve merkezi bir dev- rişleridir. genç tarihi tabii müddekik- Yalnız bir kız örnek ı' 
letin kurulmasına razı olur.. leri cemıyeti tarafmdan pa- d 'Jıd' l *** mag" a liyik bir şefi ol u, "I 
lar. tıdes fidesi ftzerinde aşlanan •' Prof Bso .. r .. B ı ırtel nu temin etmiş ve bun• • -~ Eski devirlerde federaliz- 1 domates fidesi vardır. Pa· f 

ki 1 evsafını şu sureile sayll11
J• 

min muJ:delif misallerine Almanların Parise •İrmesi tates en soğuk i im ere • bft •"' 
6 ı ld .. d b br: Temiı: riyinır, r 1 rastlarız. üzerine, meşhur profesör de mütehammi 0 ugun an u- • • ö" 1 e~iO 

Yeni. devı'rlerd• bunlara ı d t f'd · sı•ara ıçaez, i e ye• •d:' " Martel'in evinde teessürün- na aş anan oma es ı en a " 
tesadüf edilmiştir. Bazıları- den ilü bulunduğu haber Siqjryanın en soğuk mınta- yedikten sonra •izıgı ~ , 

---.rx kısa sür " ba k 1 d b'l d t suyu ile çalkalar ve bao • i. nın oı.u u muş, · verilmektedir. a arın a ı e oma es ver- ı.ı· . ~ 
zılarımnki uzun olmuştur. · k d' sonra dilde et•eie bat . ) 

Tbierry Mertel, . Fransız •e te ır. I•' 
Umumiyetle harice karşı cerrahıdır. Makseville'de 1176 Bu suretle nebatlara aid ha- Bitün Detroit daktUe kı• ' . 

duyulan emniyetsizlik küçlk b k b' · k IA b ·b f' mukemaa•I ol'' ~ da doadu. Profesör Segond yat üyü ır ın ı ap aş· rı u Ş• ın "' 
devletleri toplanmağe sev- • d 'tff k t · lerclit• t 

un kilinir" inde sertabiblik langıcında bulu.nuyor. • ğun a ı ı a e mıı .... - / 'l.ı 
kederler. Tehlike zail olun- ~ ~ 
ca aene dağalma husule ge- yaptı. • E b O t• d 
lir... Nisaiyecilik üzerine çok . Deniz Gediklı r aı r ., 

Eski misaller bunu gös- şayaaı dikkat eserler yaz· . 

termiştir. Avrupa da bilhas- mıştır. Beyin ameliyatları Okul MüdürlÜgv Ünden: J• 

sa lsviçrede fedaralazimden için kafa tasım keımeğe fttl",,. 
istifade etmiştir. mahsus çok mükemmel bir 1-Bu yıl deniz gedikli erbaş orta okulunun laer üç sıaı ~ 

talebe alınacaktır. Istanbuldan istekliler doğruca Ka•ı•p•t• 11ı.ı' 
Konfederasyonda birleşen iled icad etmiştir. Bu ame- mektep müdürlüğüne diğer mahallerde bulunanlar ukerUk f 

devletler, kendi hükümetle- liyatları dünyada onun kadar lerinc müracaat cde~eklerdir. 
rini Ye şahsiyetlerioi muba· hiç kimse yapamazdı. lstidaya şunlar bağlanacaktır: k ,ut X 
faza ederler. . Umumi ve G .. 'l I A-Fotoğraflı nufus cü:ıdanı veya. noter~i~ç~ ıausadea _J,, t 

yp mustearı e eser er ya- uyaş düzeltenler veya taslaılı ettırılaış afifus ~,. )ili 
müşterek bir merkezi kuv- zan kontes de Martelin oğ· 
vete tabi olurlar. 1 d kabul edilme:ı.,, Jil' -\ 

u ur. B-Beş sınıflı ilk okul şahadetnamesi veya erta ekul te• ,,. ~ 
lzmlr defterdarllğından: namesi udogrudan doğruya sınıf geçmek şahatletname v~a 1..,,~ li._ 

Halit vereselerinden Ahmedin Baamaaanc şubesine veraset ver- diknamenin üzerinden bir seneden fazla zamaa reçme•ıf " t~ 
gisi borcundan dolayı haciz edilmiş olan tuzcu mal.ailesinin tuzcu }bımdır. ,, 
sokağında kain67 sayılı ve 2000 lira kıymetindeki evi vilayet ida- C-Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aş111 kj.ğıdı. 11t• -ı 
re heyeti kararile 21 ıün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. D-Gerek kendisinin gerekse ailesinin Türk ırkından .01~1,t' dt 

Taliplerin 17 Temmuz 940 çarşamba günü saat 15 te vilayet kötü ahlak ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve malakuıı:ı• 
idare heyetine müracaatları ilan olunur. 5-12 (2431) }eri bulunmadığına dair h.üsnüJaal ll'iğıdı. . bıl' • S 

d 
2-Biriaci sınıf için yaş 12yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemıf ııı'' dt ELHAMRA Sinemasın a lunmak ikinci ve üçüncü sınıflar içinde birer yaş farkla bU ~ 

Bugün matinelerden itibaren iki harikulade güzel mak lazımdır. . " 1,J' 
2 filim birden 3-Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadlen mektep mud'ir}GI tııı•' 

ve aakerlik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar tabın• 
TÜRKÇE SÖZLÜ 71 maddesi özlerine uygun olmalıdır. ıil' 

1-MARI ANTUANET 4-Isteklilerin bu şartlardan mada deniz hastahanesinde Yı;!.f'ı' 
cak sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçJJte •1 

lzmlr Defterdarhlından: Norma Scbearere - Tyrone Povver (Tabii Renkli) da kazanmalarıda lazımdır. ııııı' 
Meluısed kızı Yaşarın Basmahane şubesine Milli emlak satış 2 s • •"' • • G•• ( 5--Yukardaki şartları haiz talebelerden birinci sınıfa kayt ~1,ı' 

bedeli borcundan dolayı aacız edilmiş olan Abdullala ef. mahal- - eVJŞtJgJmJz 00 er mak illtiyenler 1 hazirandan itibaren ve ikinci üçüncü ••~.ol': 
1
1, 

leainin Alaca sokağında kain 6-2 eski 10 taj aayıh ve 768 lira Jeanette Macdonald _ Nelsonl Eddy kayt olunmak istiyenler • bu sınıflarıe 940 tedrisata erken ıııiit' d1 
kıymetindeki evi vilayet idare Jaeyeti kararile 21 gin. müddetle Metro jurnalden en son harp haberleri... yacağından - hemen evrakile birlikte mektep müdürlüğü~;6_,t / >~1 
müzayedeye çıkarılmıştır. · l M . A t 4 45 9 l5d S . t'" · . caatlari ilin olunur. 7-12-14-19-21-~ ~.1, Taliplerin 17 Temmuz 940 Çarşamba güni sa.at 15 te Vilayet j' Seans ar: arı n uanet . - . e - evış ıguıuz .. 
idare heyetine müracaatlara ilaa oluaur. 5-12 (242') gllnler 2.45-7.15 de izmır Detferdarllğından: .,,ııll 

•. SELAMET ··a·i2 .. iEiii • 1• ~AÖ.A .... M .. ~ ... E·M· ... N ..... U ..... N .......... I.lıc--:a ... l .. a .. r ... ı .:ı:~i::~::1~!~:1~1~:!::n~:·~.~~~i· •• ~;.ş••::i~mi:·b;~!;· b;r;~ ~" 
Karantina malaallesinin Tramvay caddesinde kain eskı ~·f~ •~, 

f Blrfok vatanda,ıarımızı selamet f t Izmir Balçova Ağamemnun ılıcaları ~O Haziran 1940 t 628-1 taj uyılı ve 1200 lira kıymetindeki evi vilayet idar~·pl•!': ~1 
ı V8 88d8tfil k&V ... tUrdU •• tarih.inden itibaren açıldığını muhterem müşterilerine • ti kararile 21 gün müddetle -müzayedeye çık:ı~ılmıt.tır. f=:y'etlf) d~I 

Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun. enf f b . d B h K t' I f 17 Temmuz ''O çarşamba gunn saat 15 te vılayet ıdare (f" , 
• k k O 000 T 

. L ~ şır e er. ey ancısı ara ız u -. _ 1 ·ıa ı 5 12 / 1t, 
büyü i ramiyesi olan 5 , lirayı, SaveJ ütün şırlle·ı ..,.., ....... ..,...,..,..,.......,.,.. .. .,...,.....,...,. ..,. .. ...,.,..,..,..,.,.....,.,.., muracaat arı ı n o uaur. - ~ 

tti a01elesioden 34 kişiye taksim etmekle onları (SeJimet)e 
terdirdi. Adrese dikkat : Anafarta)ar cad. No. 400 Milli Piyanno Biletlerinizi ( SAADe T >~ Kişesinden Alıoıı 
t Telefoa:2495 R Çikur•l ve D. Bencuya f 5- il O 
••••••••••••••• .. .,.,,. • ..,....,....... ., ._Çorakkapu Poli• merkeıl kuııaı No. 864 Haıaa Tahıin adeıTeJefoa8497 


