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GiLTEREYE HUCU TEE1YU ETM MISTIR 
llgiliz diplomatları 

arasını bu im 
Çınliler 

ğa ç lışm 
ile japonların 
kt dırlar 

~BELÜTTA IK 1 GI llZ Ü U BOMBA ·Dl EDI LDI 
Romanya Dobriceyı 1 ahliye Ediyor • 

lti ŞEFiMiZ y ALOVADA fiNGi"LTEREYETAARRUZ·1ı 
• . : - -~ .~ .• -ic;,._ • · · - i MESELESi ETR A INDA i 

: Dün gece Amerikaıı radyosu t .uafından ortaya ahtan ı 
ı bir habere göre Mihver devletlerin lngiltereye karşı hü· ı 
ı cumu ya "başlamış,, ya da "başlıyacak 11 gibi gösteril· ı 
ı mekte idi. ı 
: H.ıtta Rl1ma radyosu gece yar.1sında!1 s:>ura, havadis ı 

~ ı bülteninin sol)Ui\da "logilizler Alman hftcumundan kork- ı . 
ı maktadır. Loodrada dolaşan bir habere göre de Alman- ı 
ı lar lngiliz sabiUerinio birçok yerlerinde karaya inmcğe ı 
ı muvaffak olmuşlardır,. demiştir. ı 
ı Bu sabah Loodra, Roma ve Bsrlin iıtasyonlarını dinle- ı 
ı diğimiz halde bu 1rayrt mevcut ve hayali hücum hakkın- ı 
ı da tek rJir kelime işidemedik. ı 

_ ı Bu haberi zamansız telakki etmek en doğru olacakbr. ı ... ~····~~ ........................................... . 
\. r.." 

ÇO ÇiL DiYOR Ki: 
?! (· l , - ... .. .. . 

t~ <>\'•-Reisicumhurumuz gelen alkışları arasında doğ- Bu harp meçhul asker harbıdır 
tfle I~ön~ dün. Yal~~ayı ruca Kaplıcadaki R~isicu u· · " ._ .. • • 

~~ b~!;:;:·:1e~:~~IDM1:~ıt~;- ::r~ köşküne gıtmişler- Londra hücum edecek duşmanları gutmaga kal ıdır 
~liivEROEVLEiiERi~-iN' kil~0;~::ı~ ~:~~;;· ra~7~:. . " . "' . ,, " 
l' ezcümle şunları söylewıştır: 

AARRUZ PJLANLARI ••Bütün dünyanın akıbeti l'fO "" bizim yaptığımız mücadele· l p Fransa her ıeue bogun euecektlr neticesine ba~lıd_ır. Fran~a~ 
o ... , ., . . . . nıo harp gemllerı meselesını 

l't - jurnale Dı Italya gaıetesı mıbver deyletlerının k- .1 tt' w. • b' 
\it w • amı en arzu e ıgımız ır 

t•t Proıramını neşredıyor. Bu program beş maddeden k'ld h il t · b l " tir şe ı e a e mış u uouyo· l . 
i~,~Alnıanya ve ltalya arasında logiltereye karşı mütte· 
t, tllarruı için tam bir anlaşma; 
3 ..... .{ tni Anupanın mihverciler prensibine gCSre tauzimi; 

~')' G2iltereye yapılacak taarruzda hiç bir te•ekkuf ol-
i CaJc; 

ııı,i~lbgiJtereye karşı harp deYam ettiği mtıddetçe Franaa 
ı,bi t P bir millet ııfa.tile mibYerin bl\tün siyasi emellerine 
~-t~k lllulacak, mihver Fransa hakkında dilediği 11ı1retle 

S......,İtte serbest bulunacakbr; 
''~i taJya ve Almanya dostları olan devletlerden diledjk
l~~d~tçbile istifadeler temin edecekler •e onları da faide

ltece lderdir. 

0'1ANY A-iACARısTANA 
~ KARŞI DURACAK 

4,f,~~York- Romanya hükumeti cenup hududlarında mü
~lld\17il geçmek üzere Dobrucadaki kuvvetlerini Macar 
~t~~k l.lo.• sevk ediyor. Roma('lya hükO.meti Dobrucayı feda 
-lttı 

8 
Ve fakat Traasilvanyayı kurtarmak fikrindedir. Bu· 

'tıp ~hebi de Dobrucada ekseriyetin Bulgar unsuruna men-
l' t: ~asıdır. 

~t. litlaılvayada ise Macar ekalliyeti kadar Rumen de var-
~~kt, •tta bir miktard• Alman vardır. Bundan başka arazi 
it, li~'tıdan Transilvanya buıünkü Almanya kadar genış

e \,._) liaa Romanya Dolıruca meselesini sulhan Transil-
. ')ı da harp ile balletmeğe karar verdiği~anlaşılıyor. 
~ ______ .. _____ _ 
lllgarisıanda Yeni ·Seller 

s0f 40 köy Sular Altında 
tr~, Ya - Trında su teşkilatları patlamıştır. Sebebi de 
~id·dereıinin mecraıınıdan ~ıkmaıı •e tebre hücum et
'd,tırk Sa mecra11aın t>ir buiuk metre ynkıelmiıtir. Kırk 

öy telıdid altındadır. 

ruz. 
Muhakkak olan bir şey 

dünya Nazi ve Gastapolar 
tarafından idare edilmiyecek
tir. Biz kendimiz için harp 
etmiyoruı:. Dünya ve mede
niyet için harp ediyoruz. 
• Bu harp Ingiliz barhı de
~il meçhul asker barbıdır. 

Şimdi silah altında 4 milyon 
askerimiz vardır, her cep· 
heden dOşmana faikiz mem
lekette hainler de vardır. 
Fakat bunların çokluğundan 
ümit etmiyorum. Bunları ta~ miş göreceksiniz. lngilizler 
kip ettiğimiz gibi yakalamak yalnız müdafaa değil yakında 
ve ezmek üzereyiz Londra • hücum harbine de geçecek-
şehrine hücum edecek düş- lerdir. lngilterenin vazifesi 
maoJara yutmağa kafidir. çok çetindir. Fakat mutlaka 

Son bir hafta zarfında muzaffer olacağız ve şunu da 
düşmanın zayi1ttı bizim zayi- söyliyeyim ki Fransa tekrar 
atamızdan bef m·ıli fazladır. şan ve şeref içinde 14 Tem-

Biz 1940-1941 değil 1942 muzu kutlulıyacak ve tekrar 
için de hazırlanıyoruz. O za- insanlık ve hürriyet şampı-
man harbin büsbüstiln değiş- yonu olacaktır. 

lngi izler Romanya ve Bulga
ristanı terketliyorlar 

Sofya - Alman radyosunun lstanbuldan öğrendiğine 
göre, Istanbula Romanya ve Bulgaristatndan pek çok lngi· 
liz tebası gelmiştir. Dünkü ekspresiyle de 9 lna-iliz taciri 
aileleriyl beraber Y&1ıl olmuşlaşdır. 

ikinci kafile konYasyonel treniyle, &çUucn kafile do hu· 
ıuıt bir Yapurla Köstetceden hareket etmitlerdir. 

Londra - Malayadan buraya gelen çok milhim bir laa
bere göte lnziliz diploınatları Tokyo'da çok ı•niş bir fa
aliyet sarfederek ÇiuJe Japonyanın aralarını bulmata ça
lışmaktadırlar. 

Buraya gelen emin haberlere göre lngiltereye göre ln~I
tere Çin ve Japonya arasındaki harbi yakında durdutmara 
muvaffak olurlarsa lngHtercye çok büyük bir yardımda b11· 
!unmuş olacaklardir. 

Lo'ldra - Bay Vinston Çörçilia nutku büyük bir mem
nuniyet ve coşkunlukla karşılanmıştır. Bu CHaretli ".'utuk 
bütün dünyada iay~t iyi karşılanmıştır. Hele Amerıka7a 
çok büyük bir heyecan tedvi etmiştir. Bir Amerikan ı•••
tecisinin yazdığına göre, bu nutuk dioleyicilere yeni lmit
ler vermiştir. 

L9ndra - Fransız Hindiçioinpe 14 Temmuz gltnft bir 
bayram günli olarak teıid edilmiştir. Umumi Yali Pet•• 
hükümetidi tanımamaktadır ve Hindiçinideki Franııalar 
barba devam ediyorlar. 
. Londra - Cebellittarık ltayan tayyareleri tarafıa .... 
bombalanmıştır. Hasarat yoktur. 

Nevyork-Romanya Dobriceyi Bulgaristana terk içia iaı-· 
zırlanıyor. Romen memurları bu kıtadaki kıymetli •11•11 
ve hükümet enakını nakletmişlerdir. Romen aıkerleri•cl•n 
dört fırkası hudut boyundan içeri çekilmiştir. Bu fırkalar 
Gobadniye kadar çekilmişlerdir. 

AMERiKA REiSiCUMHUR 
iNTiHABATI 

Şikago-Rozvelt demokrat proğramı ile bugllnlerde ••t· 
gul olmuştur. Çarşamba günü yapılacak Amerika Reiıi••· 
bur intihabatında bay Rozveltin yüıde doksan derec11in•o 
rey kazanacağı tahmin edilmektedir. 
Bükreş-Devlet hizmetinde bulunan Y alaudi dokterlana 

be psi azledilmiştir. 
Tokyo - Hobeti ve Şanzi mulıarebelerinde japealar 

yeniden iki bin kiıi esir almışlardır. 

,. ..... TÜRK HUDUTLARI .......... ~ 
AŞJLMAZ! 

----=---- __.,,_.,_ 

Atamızın, lnönümüzün, Fevzi Çakmaıı. 
mızın ve M ubmetçlğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

Dinle ağabeyi Tarih konuşuyor ıimdi: 
[ Kitabı okumağa başlıyarak: ) 

"Yapılıyor her yana, bir akın dört bac:aktaa, 
Orta A!ya, denilen büyük ana kucaktan. 
Köpüklü atlarını koşturan Türk erleri, 
Dolu gizgin hidiyor, her dakika ileri... 
Bir insan denizinin taşıp köpürmesi bu, 
Yükselen dalgaların medePiyet ıeai bu !. .. 
Ellerde meş'aleler yanıyor alev alev; 
Ordular ilerliyor gölğeler ylbü:yen devi .. 
inanmış göklerin hamlesi heyecanlı, 
Bir tarih ilerliyor her zaman anh, şanlı. 
Medeniyeti bütün .. cihana sa~mak demek, 
En eşsiz ve en buyilk şerefı almak demek. 
Kafası kadar kolu güçlü olan erlerin, 
Zevki, göriişü ince; sevgisi sonsuz:, derin ... 
Denizi andırıyor, denizi arayanlar, 
iki kolun acuna şeref ti bir akın var ! .. 
Yolda solmıyan bahar, gönüllerde iz olmak 
Dalga dalga köpüren engin bir deniz olmak. 
hte medeniyetin babası olan Tiirkler, 
Orta Aıyadan garba, böyle ilerlediler ... ,, 

(Devamı var 



SAHiFE 2 ....................................................... 
İt~!~~ SONRA ALIN~ RADYO HüL!l~~~.~!! 

Anhara - lktııad Vekiletioia bir tebliğinde fabrikala
rımızda yapılacak yüzde 25 niıbetinde yünlülerle deri ma
mulitıoa fabrikalarına adı konacakhr. Bunu mecburi kılan 
kanun 8 Eylilden itibaren meriyete geçecektir. 

Ankara-Emniyet mildürlüfünde 10 aydanberi emniyet 
memurlarına verilen dersler nihayet bulmuş ve kendilerine 
DabiJiye Vekili Faik Ôıtrak tarafından diplomalar verilmiştir. 

Londra - Alman tayyareleri dün rece Inıiliz sahilleri
ni geçmişlerse de lngiliz avcı tayyarelerile defi toplarının 
hücum ve ateşleri karşısında periş n bir surette firar et
meğe mecbur kalmışlardır. In2ilterenio cenub ve cennubi 
garbiıinde yaptıkları hücumda yalnız bir kişi ölmüş, hasa
ra t yoktur. 

TiCARET VEKiLiMiZ 
Ankara - Ticaret Vekilimiz Nazmi Topçuoilu bugl\o 

lıtanbuldan Ankaraya dönmOştür. _____ .. ___ _ 
lngiltereye taarruz başladı mı? 

Madrid - Nevyork ve Romadan ıelen haberlere göre, 
l:aarbin ikinci safhası olan lngiltereye karşı taarruz başla
dığını bildirmektedirler. 

Londra - Dün üç grup halinde Malta üzerine hücum 
eden ltalyan tayyareleri ada açıklarında Inıiliz tayyareleri 
tarafından karşı} narak püıkürtülmüılerdir. 

Kahire - Dün lniiliZ tayyareleri Trablusıarp, Ertri~ada 
ve daha bazı tayyare meydan va askeri korarrlh1ara bom
ba atarak yakmışlardır. ve beş Italyan tayyareıi dllşürfil
müştür. 

Loodra - Cein Kintcn bildiriliyor: Evv>!:ld günkn· Çinp -
Japon harbinde jap3nların telefatı 900 kişidır. 

lıtanbul - Diio şehrimizde iki de iı k usı ol uş i 
erkek ve bir kadın boğulmuştur. 

lstaabul - Bllkır köyünde Güog6ren köyünden y naş 
Hüseyin ardaşı Hakkıyı feci surette öldürmüıtilr. 

Moskova - Sovyet Rusya hariciye kemiseri Molotof 
yeni Bulgar elçisini kabul etmiıtir. 

Nevyork - Nişi Nişi gazetesi japonyn ile Almanya Ye 
ltalya arasında Sovyetlere ~arşı bir ittifak yapılmasını ve 
taarruzi bir plia takip edilmesini tavsiye ediyor. . 

Tokyo - lngiliz-Japon görüşmeleri son safhada bulun
maktadır. Pek yakında umumi meseleler tb:erinde bir an
laıma elde edilecektir. 

--~--~~ .. ~~~-
lstanb 1 - Bağdat Birbir ne 

Bağlandı 
Lonra - Musul tarikile lstıınbulu Bağd d b ğlıyan ye

ni demiryolu 11 Temmuz Çarşamba günll meraaımle açı
lacaklar. Çarşamba günü Istanbuldan hareket eden tren ay
ni rün Muıula varacaktır. 

Takdire llgik bir hamiget ve şefkat eseri 
Muhterem Halkın Se :ıi ga

zetesi Müdürlüğüne : 
Bugün öi'Jeden evvel oca

ğımız tarafından yardıma 
muhtaç aile çocukları sün
net ettirildiği sırada kıy
metli yavrularımızın sıhhi 

vaziyetlerini sünnet ameliye· 
ıi bitinceye kadar takip e· 
den Dr. Saip Saffet Kaşık
çıoğluna, sıhhat memuru 
Şemsi Okaya, Sünneti bü· 
yük bir hazakatla yapan ma-
ruf sünetçilerimizden Cemil 
Usta iJe arkadaşı Giritli İb· 
rahime, Cemil ustanın oğlu
na, sünetçi Demir Ustaya, 
bu iş için Nahiye binasını 
açık bulunduran C.H.P. Eş
refpaşa nahiyesi id re he
yetile Reis Galib'e bize iş-

tirı:ı.k eden Mahmudiye Oca
ğı idare heyetine, 81 çocu
ğa sünnet elbisesi yaphre1n 
ve sünet işine teşebbüs eden 
Felemenk tütün kump oyası 
Baş ekisperi Hüseyin Gün· 
gelene, bu y vruları sünnet 
esoasında kucaklayan öğret
men Abdullah ile refikası 

Bııyan Şazimende, bu işde 
fedakarlık eden diğer arka
d şiara gö~h~rdikleri hami
yet, şefkat ve mavenetten 
dolayı saygı ve teşekkürle
rimizi sunmak için lütfen 
vasıta olmanızı rica ederiz. 

İzmir lkiçeşmelik Nahiye· 
sine bağh Hacı Mahmut 
Ocağı idare Hey'eti N. 

A. Aklflınl6 

D. Demiryollarından: 
9. işletme ihtiyacı için bir sene zarfında döktürülecek 

olan ve alelmüfredat miktarile muhammen bedeli aşağıda 
yazılı bulunua izgara, soba, makine ve vagon parçalarından 
ibaret döküm işi 24292.40lira bedelle ve kapalı zarf usulile 
münakasaya konulmuştur. 

Müoabasa 24-7-940 ç•rşamba günü saat 11 de Sirkecide 
9 . işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacak
tır. isteklilerin 1821.93 lira muvakkat teminat ve kanuni 
vesikalarile teklif mektuplarını ihtiva edeeek olan kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak komsiyondan verilatek-
te~ir. . . f 
Mıktar kılogram Neva Muhammen be.leli 

1 
31935 Makine ve Yaron parçaları 7664.41 S 

103600 Soba 15540 

1
~ 

6800 h~ara 1088 
9 11 13 15 

(Halkın •••IJ 15 TEM~ 

ıı fıiiiiTİi MUVA~~ 
____________ ___...;._ i OLMANIN SIRL• 

=~~~~~~--~. 

BERLIN KARARLARININ 
ANA HATL RI 

lKaymakamlar ;bagatta,berkBdl 
Arasında lfak Olabilirmi?-fl ___ _.. _____ _ 

Roma - "Nuyoye Oray Uyşak,, gazetesi Berlin kararla
rının ana hatlarını üç olarak gösteriyor: 

1 - Garbi Avrupa oıeselesi. ln2ilrere ile Fransa ara
sındaki yeni vaziyetten ıonra. 

2 - Akdeniz meselesi. Türkiye ile temastan sonra. 
3 - Tuna havzası ve Balkanlar meselesi. ilk iki meıe

le lngiltere ile harbin bitmesinden ıonra tatbik edilecektir. 
Şimdilik ancak Romanyadan yapılan Bulıar ve Mac.r is
tekleri ile meşğul olunacaktır. 

Fransa 
~~-----.. ~~~~~ 

Kamaralarına 
Girebilecekl r? 

imler 

Buston - Fransada Mebusan ve Ay n meclisleri yerine 
teıek ül edecek yukarı ve aşağı kamar lar unvanh beyet
lerdeıı birincisine san'at mütehaasııları, kültür ve iktisat 
müme11illeri, ikincisine de koorirasyon ve aile reisleri ıi
re bileeeklerdir. _____ .. ___ _ 

ÖYYI S 
AN 

R YINDA AL
BAYR Gı 

Sofya - Almanyanıo buradaki teşemilteri, 1918 dfA Bul
ıaristanın muk dderatını dair. olao sulh uahcdcsinin i a 
odildiii N6yyi sarayında Alman ltayr 2-ının .tali hrndı(mı 
Sofya b ledıyeaine bildirmiştir. 

------H------
Demir Muhaf z arın Faaı· 

Bü1$ref - Demir Muhafızlar zasından olan mur:ahip 
azın Horie Sime'nun istifa ı sırp Demir Muhafızlar cemi

yeti daha iyi Ye mücadeleye d ha elverişli bir şekilde ten
sik maksadiyJe olduğu söyleniyor. 

Roma - Stefani ajar. sının öğrendiğine g6re Ioriliı:'.cr 
Musul petrol mecralarını kapamışlardır. 

------H------
Hakikat M yd a cı tı 

D. N. B. Ajansı dün göndcrd'ii bir telgrafla Almanya 
h riciye nezareti tarafından neşrolunan vesika! rıa tercü
m..!sİ esnasında yapılan yanlışlıklar aydil B. Massigli ta
rafmdan ileri sürülen değişikliklerin vücudunu t mamen 
kabul etmiş ve mezkur vesikayı bu sefer esastan kopya et
tiğini ilive ederek musahh h şekilde tekrar neşretmişrir. 

WWWlL~~ >W ee -'ft!"' »cwww 

ZABITAMIZIN MOHİM BiR MUVAFFAllYETİ 
Tramvagdan · bir 

kaçan 

-------
baganın çantasını ç ıarak 

Ahmet uakalandı 
Evvelki gün öğleden sonra : caddes"ne çıkmış ve bir ber

Güzelyalıdan Konağa gel- b!rdc s çını k~stirdikten 
mektelolan tramvay, Elhamra sonra evine dönerek elbise-
öaünc geldiği zaman tram- sini değiıtirmiş ve paralarrn 
vayda bulunan ve Karataşta iki lirrsmı da anasına ver· 
oturan·kuoduracı Amhet ka- dikten sonra meydana çık · 
rısı Fikretin mantosunun mıştır. 

cebinde ve derunun.da 13,5 Hüviyetini yarım saat içinde 
lira ile bir alyans yüzüğü değiştiren bu açık gözün 
bulunan para çantası bir vaziyeti uyanık 7abıtamızın 

meçhul çocuk tarafından gözünden biç te kaçmamış-
çahn dığı ve tramvaydan tır. K1sa oir z manda bu 
atlamak suretiyle kaçtığı esrar~ogiz hırsızı yakala-
zabıtaya haber verilmiş ve mağa muvaffak o ' an bu de· 
arama dairesinin aldığı sıkı ğerli memurlarımızı takdir 
tedbirler sayesinde çalan ederiz. 

Kırıebir mektupçuıu 88. 1 . SIRRI S~ 
Sallhattin Ercit M. Kemal- !i:! Yaz~7- ·-·-
paşa kaymakamlığına, Rize • ~ I 1 I il 
mektubcusu Hilmi Tezyıl- ıuı Ahlak ı, g 
maz Manyas kaymakamlığı- k 
na, Lüleburgaz: kaymakamı Olma 11 

Nizamettia Yücel Eleşkirt 
kaymakamlığına, bmit ma
iyet memuru Ferit Giiryücel 
Lüleburgaz kaymakamlığına, 
Mardin maiyet memuru Ze
ki Atasoy Maudai kayma· 
kamhğına, Balıkesir maiyet 
memüru Sait Kök1al Acı

payam kaymakamı Cemil 
Çalış 'Gürü kaymakamlığı· 

na, Many s kaymakamı Ta· 
lit Bozoğ)u Rize mektupçu
luğun , M. Kemalpıtş kay· 
makamı Sait Sayın Kır~ehir 
mektupçuluiuna Emniyet 
mfidtirlerinden Salihattin 
Konya seferberlik müdürlü· 
ğüne tayin edilmlşlerdir. 

lzmır Enternasuonaı 
Fuarı 

IZMIR ENTERNASYONAL 
FUARI utat olduğu veçbi
Je bu sene de 20 ACUS
TOS'tn açılarak 20 EYLÜLE 
kadar devam edecek ye lz
mire &'elen ziyaretçilere neş
eli 'fe keyifli vakitler geçir
tc~cktir. 

Zabıta haberıerı 
Ke er Kuruçr.y mahalle

sinde lbrabim oğlu Yusuf, 
Kerim oğlu Salih ve Meh
met oğlu Yusufun bir arada 
nargile ile esrar içtikleri ıö
rülerek yakalanmışlardır: 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
lbrabim oilu Hasan Kafa· 
dar bila sebep Mehmet oğlu 
Has nın kahvesine bıçakla 

taarruz ettiği ve Hasan da 
kendisini saodalya ile döv
düğünden yakalanmışlardır. 

§ Bayraklı 1629 cu so
kalit~ Hamit oğlu Nıu:if Ce
m oğlu Menmedin evine ta
arruz ettiiinden yakalanmı~· 
tır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
Moreoo oğlu Salamoo ala
cak meselesinden Avram 
oğlu Yudayı jiletle sağ kaşı 
üzerinden hafif surette ya· 
raladıiındau yakalanmıştır. 

iyi insan olmak bitd• 
dettir. Ayni za111•0 

hayatta muvaffakıyet .' 
)erinden biridir. Z•0 1'P• 
büyük tadr ol, ilim '; 

11 
ol, son derece müte t 
ol, ne kadar güzel 0 0 

ol, bunların hepsi mu''~ 
:. yet için bir meziyet et I 

Her halde ivi insan ° 
lazımdır. 

iyi ahlaklı insanlar b 
sin sevgi ve sayiıııoı 
ve celbeder. Dikkat 11 

laı )1 kendi üzerleriııde 
lar. Bundan da pek çok 

d·rr vaffakıyetler elde e ı 1 • 

rs, ilim ve fen bize 
bir çok şeyler temin ede~ 
fakat ahbap ve iyili~ 
sevgi getirir mi ? . 

Konfoçiyos diyor kı: 
"Çe dükü çok zeniloı 

ve mütefennin bir z•ttıı 
kat oııu, kimse setıl' 
Zira iyi insan olaıD ~ 
(Peyke) hayahnda f 1 

insandı, buıün bil• 
beşeriyet onun için ajl• 
tadır. 

Fakir çift~inia veıir 
oiluoa: 1 

- Pata ohırs••• 
olursun, fakat ada• 01 t 
sın diye verdiii cef' 
malfımdur. 

Ziya paşa mcrhuaıısJI: 
Bed asla necabet aJJİ 

hiç i\oifO 

' Zerduzu palan vursaıı 
yine ete 

Mısraları ne büyük bi.: 
kikati ihtiva etmekted:' 

Bazan ablak düstur~ 
riayet etmeden biiY6 

servete veya yükse~ 
mevkic geçenler de 1 

k be 
yorsa da bunların a ı 

yüzde dosan feliket re 
•e nedametle aetice 

k
. ,,r 

makta ve mev ı v• 
lerini kaybetmiyenl•' 

umumun ikrall ve oef~i 
rini celbederek çok ~~er 
bir bayat sllrmektedır "~ 

(Devanı• 

lzmir Vilayeti Hususi 
sebe Müdürlüğünden : 

Bedeli sabıkı 
Lira No. Cinsi 

248 3 Büyük ev 
Mevkii t' 

Bucada idarei Huıuıiyei Vili1' 
baM' Erzurumlu Kürd Ali oğlu 15 

yaşlarında Ahmet arama 
memuru B. Muharrem Coşar 
ve Raif tarafından iki saat 

Yağmurda rengini kay-
48 5 

Ev 
beden ku' 120 43 " 

,, " 
,, " 

zarfında yakalanmıştir. 

Bu küçük haydud tram
vaydan atladıktan sonra Geri 
kumpanyasının önünden ve 
Arapfmnı yolu ile Kesteli 

" " " 
., " 

" 
,, 

" " " 
" 

,, 
" " " 

" 
,, 

" " " 
" 

,, 
" " " 

Muhtelif renklerde olan 48 l3· 1 " 
Afrika papağanın yağmura 

48 13_1 " 
biç tahammülü yoktur. Bir 72 18 " 
müddet yağmur altında ka- 24 1 " 
hrsa renklerini tamamile 

48 7 
" 

kaybeder. " " 
5 

" " E "1ıi ldarei Hu:usiyei Viliyete ait olan Bucnda ( 5 _, 

Egell·ıero mu" JdD 1ı Göllü) yeni Vil yet b hçesi içinde yukar:da kapu ocıbi' r. F ah • Işık u u ı r• yazılı evler ihale tarihinden itibaren müddetle 
ızmir Memleket Hastanesi iz.mirin en güz.el say- içinde kiraya verilecektir. 1t 

Rontken Mütehassısı (iyesi ( (,e,me Plajları ) isteklilerin her pazartesi ve Perşembe günleri saat 
Rontken ve Elektrik tedavisi ) 
yapılır. İkinci Beyler Sokak • mükemmel teıkilô:tla ye- f Vilayet daimi encümenine müracaatları ilin oluout·ı1o9 
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