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MERİ KAN SE GISiNDEKi ·INGiLIZ. PAVYO UNA YE LES-
TIRILEN BOMBANIN ALMANLAR TAAAFINDAN 

KONDUGU A LASILDI .. 
Hariciye Vekili Baudoin ilk defa 

lngiltereye karşı sert 
kullanmıştır, İngilizler nazırın 

ve düşmanca 
bu 

·ola· 
bir 
•• SOZ• 

~ .• 
'--:_ve Acı '« -••dıia 
İlliyet ve Milli Müdafaa ••• 

l'lil' --' 11 razetel~ri, Fransızların uğradıkları maiJftbiyet 
' tııuıa bir tllrlü tabammlll edemezlerken yeni dftnya· 
,c•n)ı •aUtuatı da ltu miltbit yıkışıu sebep ve amilleri· 

'l trı'" kar ak ıl erdiremcı bir vaziyet takın•aktan ken
' •lllıyor. Iıte bunun için.lir ki el'ao Iaıiliz ve A•eri

la lll•tbaata ba feliket ve laayret deryası içinde çalka
~l liıır•yor. Sirçok ıazeteci ve mütefekkirler dilnyanın 
~~le filesef, malaarrir, profesör yctittire• Fransaauı 
·~ ••il•iyen inhidam •• feliketi amillerini tetkik ve 
dt •ıa keadilerini alamıyorlar. Bu tetkikat arasında ya· 

•Gın reten muharrir ve mtltefekkirler Franıanıa 

1'~1 ltoıru11luj'uau baıırhyan Haeplerin ltaııada son 
~1•e•• ıarfında Franaada •illiyet duyı•sunun, millt 

b'• kayraıunun en çek ila•al ve likaydiye uj'radıiı 
a_ •l•alrtadırlar. 

' lllaahklr cinayaetklr ihmal ve kaytııılık yayaş 
1 •••letia en mulıim memurları sayılan muallim ıllm
' .ıle sirayet etlerek onların elleriae teslim olunan 
~'lltllarına milli duygu ile, milli müdafaa işinin 

,"''.1•tsiılitini proparaada yapacak derede bir vatan 
•tııa• yaldaıac:ak bir hal kesbettiii iÖH çarpmaia 

.. "'•tb. 
ıt'r 1••an ve iter vesile ile meşlaur Alman generali 

.. ~~'Yi bir zafer aenunda alkıtlamaia koıan halka: 
)'" .•.ılea ıiyade aıkerlerime bu mealeket sevriıini aıı
•t dk okul liretmenleriai alkıılayınıı. ÇOnkti bu zafer, 

' l'Q •• • .J• •d· . erı.ır.,, 

~~tı laatarlanıhrken, burlin, Fransız muallerine atfedilen 
' rlcu11ç mes'uliyet ve kabalaat bir mukayese naıarın
d,~''•cek olarsa, Melteke aakerlerinin zafer amilleri 
-. ~••lea ve V eyıand ertlularının laezi•et ıaikalarıaın 
u,' tep laecalr.rı eldata tereddüdıüz kayd ve itiraf olu-

ltt,'· 
' ,_~ la•ı•11 i9i11dir ki, rerek ilk Gireti• ve ıerek orta 

ntt'•k talasil mle11eselerintleki muallimlaria bir mille
- ••liti veya yuyarlamıı husuıu11da oynu4ıklart çok 
, re), bir kerre dalaa meydana tıkmıı olur. Bu se
; ltııtır protra•larıauıda milliyet deyruları ile milli 

~, ~. '' itleriae Yerilecek kıy••t ve ehmmiyeti her ıeyin 
"' bilriain lstliode tutmamızı bir· ideil yapmalıyız. 

SIRRI SANLI 

~~şi Hav~cılığın inkişafı için '""it VEKALETiN TEBLI('.;J : 
lıb..ı liıva Kurumu kurultayı toplantısında umumi heyetçe 
ı::t'd •e tasvip olunan dileklerin milli havacılığın reaiı 
'it'. 'fe büyük bir hızla in~işaf edebilmesi ve dünya bi-
trıe.t'' lcarıııında bava kurumunun mesaisine memleket 
~- 'de bir genişlik verilebilmesi için idare amirlerinin 

) tnlcııadan alikadar olarak her vatandaşın kuruma 
iıt'ıılaıasına, telkin ve tenvire kudreti olan her ferdin 
h>,~re daha asash surette mlizaheret ettirilmesine sarfı 
~~'"'Y!eaıeleri lizı•dır. 

~d, ,, ~ıyeti aşikar ela11 milli havacılığımızın azami dere· 
~ •e t •tli terakkı ve infişafına müteallik tedebirin itti
~." l&ııaı relen mesai ve teşebb&satın ifasını rica ede-

~-KERE DAVET 
-~~·~~----~~~~m!IJllF.i!!!l!!!!!ll!l!I!~~~~ 

~ 327
1
' Y •'-ancı Askerlik Şubesi Baıkanlığından: 

,.•4' ~ ..... 328-329 Yabancı ihtiyat topçu • piyade ıöfl>rü ve 
l'~aı tlerile 327- 328 ııhhiya erleriyle 327 doğumlu de
~~,'- trlerinin derhal şubeye 111iiracaatlan gelmiyealer 

' •ddedilecek kanuni muamele ıörecekleri illa olun•r. 

/erine e~emmiyet vermiyoriar 
Kont Ciano Berline Gitti 

Loddra - Stefaoi resmi ltalyan ajansı bildiriyor: 
Kont Ciano bu sabah tren yoliyle Berline hareket etmiı

tir. Roma siyasi mahfillerinde bu seyahata büyük bir ehem
miyet atfedilmektedir. 

Londra-Fraosn:lar lngilizlerle diplomatik münasebetlerioi 
kestiler. Fakat asıl mühim vaziyet Fransız Hariciye Nazarı 
Baudoin tarafından verilen nutuktur. Birinci defa olarak 
bir Fransız siyasi adamı açıkça lngiltereye karşı hlicumlar
da bulunmuıtur. lngilterede bu sözlere ehemmiyet veril
memektedir. 

Dünkü Peten hükümeti hür değildir ve Baudoin Italyan 
ve Alman patronlarının emirlerine göre ıöz a6ylemektedir. 

Oran vaziyetinden bahseden Fransız hariciye nazırı in-

lngilizler Halebi 
rın elinden 

Fransızla
aldılar 

Sofya - Suriyedeki lngiliz kıt~ları da General ~cygan
dın şark ordusuna mal edilmişler11. Veygaod bu lnK"iliz 
askerlerini de silahtan tecride çahştı. lngilizlerde buna iti-

raz etti. Buna mukabilllngiliz zabitleride Fransız kıtalarını ayak 
landırmaia çalıştı. Suriye Fransız komiseri ise bunu pro
testo etti. Nihayet müsademe oldu. lngilizler Halep ıehrini 
Fransızların elinden aldı. General Veygandın son Suriye 
seyahatı lngiJiz askerlerini de silahtan tecrit etmek maksa
dına mebai olduğu anlaşılmıştı. 

Bir lngiliz Gazetesine Göre 
Balkanların tıtuımısı bir kııııııma bakıuarmuş ! 

Lonclra - Bura gazeteleri diyorlar ki: Romanya Sovyet
lere karşı müsait davrandı ise Bulıarlarla Macarların iddiala.
rıaa da baı erecek deiildir. Onlar hakkında Balkan ittifa
kından rey alacaktır. 

"Niyez Kronikel" raı:eteıi de: "Artık Salanların bitaraf
lığı sarsılmıştır, orasını ateılemete bir kıvılcım kifi gele
cektir.,, Diyor. ____ .. __ _ 

SURIYEDEKI VAZIYET 
Londra - Royter; lngilterenin Suriyeyi müdafaa et

mek hususundaki taahhüdü boş bir jest değildir. Snriyede 
bulunan bir çok Fransız sivil ve askeri unsurlar hududu 
geçerek Hayvada bulunan lngiliz karargihına iltihak et· 
mişlerdir. 

Londra - Son beş gün zarfında beş Alman tahtelbabi-
ri batırılmıştır. • 

Bükreş - Romanyadaki Yahudiler Romanyayı terk et· 
meğe başlamııtar. Siındiye kadar 10 bio Yahudi hicret et
mişUr. 

-----.. -
Romanya Kara Suları Memnu 

Mıntaka ilin Edilmiştir 
Bükreş - Romanyanın kara sularına mayn döküldüğü 

için bu sular nakliye yapurlurı için tehlikeli mıntaka olarak 
ilin edilmiştir. Vapurlar 8 mil uzaktan telsizle klavuz iste
meğe mecburdurlar. 

~---------~··--------------

ISTANBUL RADYOSU 
lstaab•I - latanbul Radyosunda ihıarat hitam bulmuı

tur. istasyon 1 Ajustosta işliyece'ktir. 

gilterenin vaziyetini bir ihanet olarak göstermektedir. Bau
doio'e göre Fransa Italyaya sanksioa tatbik etmiş3e, bunu 
lngiltere istemiştir. Fransa Almanyaya kartı barba girmiı 
ise bu da lngilterenin yüzftnden olmuıtur. Baudoin lngiliz 
askerlerinin Fransada iyice harp etmediklerini bildirdikten 
soJara, Fransızlar lngilizlerle artık münasebette bulunmak 
istemediklerini söylemiştir. 

Londra - Armistis komisyonu Franıaya bir aliceaaphk 
yapar gibi artık gayri mevcut Franıız filosunun silllata• 
tecrit edilmesini taleb etmiyeceğini ıöylemiıtir. 

Nevyork - Amerika sergisinde patlıyan bomba mesele
sile alakadar yüzlerce tevkifat yapılmııtır. Bunların arasıa
da yüzde seksen Alman vardır. 

Italyanlar J ... ibyada Ric'at 
Ediyorlar 

Lizbon - Libyada ltalyan taarruzu geniı bir ıabada 
başlamıısa da lnıiliz kuvvetleri bazı noktalarda haduda 
ieçerek ilerlemişlerdir. Buralarda ltalyanlar hiç mukavemet 
edememekte ve kaçmaktadırlar. ltalyanlar 400 kiti eıir 
vermişlerdir. 

Danimarkada ihtilal alime ti 
Kopenbag - Danimarka sosyalist milli partisinde top

lanmalar mennedilmesi yüzünden bu parb bunu teşkilat 
esasiye kanununa muhalif bularak bir ayaklanma yapmııtır. 
Askerle partı arasında müsademe olmoıtur. Bet 6111, ltir 
çok yaralı vardır. 

Londra - Dün logiltere üzerinde üç Alman tayyare1i 
düşürülmüştür. 

"1m1rTÜRK HUDUTLARI~, 
AŞILMAZ! 

Atamızın, iiiOiüıRUzon, FôıZi Çatmığı. 
mızın ve Mehmetçiğin dııtııı 

Yazan: SIRRI SANLI 

Buglin de bu milli destanımızdan parçalar Yeriyoruz. 
Memleket ve millet sevgisini caolaıadıran Ye lıer Tlrk 
evlldını heyecaalaadıran bu eser, size, kıtladan seıler 
dinletecektir. 
Kahramanlık, yurtaeverlik ve temiz kalplilik T&rk 

askerinin karakterini teıkil etmekte ve onu ba barız 
vasıfJarile bütün cibana tanıtmaktadır. itte bu destan, 
kendisinden ilham alınan Mehmetçiğin samimi duyıu
suau, harikalar yaratan kudretini mısralarıa allıııaa 
büriinmüt ölarak okuyacaksınız. Bütün aıısralar ıiıe 
Türk yurdunun bu öz evlidile övünmekte ne kada; 
haklı olduiu gösterec:ektir. 

Mehmedcije: 
laönü başbujua glveair ıaaa, 
Örnek g5steriyor seni cihana 
Diyor ki: "Baihdır kumaadanına 
Yurdunun ufrunda kurbaa Mehmedim ! 

•*• 
Yolunda dai mı var, ri1zıir olurson, 
Fırtınaya karşı fınar oluraua 
G6ıün6 biirllmez duman Mehmedim ! 

" 

- Pek yakında -
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1 ŞEHiR HABERLERi I 
IBtlillllmJllllltllllllllllDlllWIKllllllllllllillllHIJllllU., 

Mahısebl Hususıuede 
rauinlar 

Tilkilik Muaasebei husu· 
siye tahsil başmemuru Tay· 
yar Akdemir Mahmud.iye 
baş memerluğuna, Baıturak 
baş memurn Ahmet Alpacar 
Tilkilik şubesine, Mahmudi
ye bat memuru Cevad baş
turak başmemurluğuna tayin 
edilmiılerdir. 

lzmir Nüfus 
Müdürü 

Trabzon nüfus mftdilrü B. 
Cemal Tekin lz•İr nüfus 
müdürlüğüne, lzmir nüfus 
müdürü Ramazan Dinç Trab
zon nüfus müdürlüiüne nak
len tayin edilmişlerdir. 

Ver2iler 
Kazanç, Muvazene, Buh· 

'Tan ve Hava kuvvetlerine 
yardım vergilerine ait ihsai 
mali'Jmata esas olmak üzere 
mesul muhasipler tarafınd.an 
Defter tutulması ve istatis
tikler tanzim edilmesi Mali
ye Vekaletinden Vilayete 
bildirilmiıtir. 

Kuıadası mahkemesinden : 
K uıadasının Çamlık iıtas

yenunda mukim iken halen 
iknm.etgihı meçhul Niğdenin 
Sırah mahallesinden Ethem 
oğlu Asaf Ôzkan ; 

Kuşadası Çamlık istasyo· 
nunda mukim karınız Nazi
ke Ôzkan tarafından aley
hine açılmıı bulunan boşan· 
ma davasının muhakemesi 
neticesinde karınızla boşan
manıza ve bir flene müddet
le evlenmeden memnuiyeti· 
nize 24-6-940 tarihinde ka
rar verilerek 229172 numa
ralı hüküm sadır olmuştnr. 

Tebliğ tarihinden itibaren 
on beş giin içinde mahke
me kalemine müracaatla ilim 
istihsal ederek turoku kanu
niyeye tevessül eylemediği

niz takdirde hükmü mezkü
rün kat'iyet kesbedeceği hu
kuk usulü muhakemeleri ka· 
nununun 406 inci maddesi
ne tevfikan ilıbar yerine 
geçmek üzere ilan olunur. 

(2543) 

Milli Şefimiz 
lstanbul - Milli Şef İnönü 

yakında şehrimize gelmeleri 
ve YaloYayı şereflendirme· 
leri muhtemeldir. 

lakll Vasıtaları 
Hava deniz ve kara nak

liye vasıtalarına ait kazanç 
vergileri hakkındaki 213 sa
yılı tebliğ Maliye Vekaletin
den vilayete gelmiştir. Bu 
gibi vasıtalara plaka ve ruh
satiye Yerilirken vergi mak· 
buzları da aranacak Ye ve· 
rilmemişse vergiler tabıil 
edilecektir. 

Manisa vakıflar 
mOdOrlOIO 

Manisa vakıflar mildürü 
B. Temel Ertaf görülen lti
zum üzerine Yekllet emrine 
alınmış, yerine Nazilli vakıf· 
lar memuru lbraigim Yavuz 
tayin edilmiıtir. 

üç IÜPhBll şahıs 
Cumaovasının Gillcükler 

mıntakasında gezen üç şüp-
heli şahıs zabıtaca yakala
narak lzmire getirilmişlerdir. 

Kimilıui kaoırdılar 
Servilimescidde oturan Nai

lin 13 yaşındaki kıu Kamile 
kaçırılmıştır. 

zabıta haberleri 
Ikiçeşmelik cadd.esinde ara

bacı Etem bilisebep Mustafa 
oğlu Musayı bıçakla kası

ğından hafif surette yarala
dığı şikivet edilmiş ve tak· 
kikata baılanmıştır. 

----lllllDl-11111111lllllll-~ e H lk s . Hakkın E 
1 a ın BSI Sesidir 1 
-amnı 1111111- ----

Karşı gaka l ı la r ı ı 
memnunıuıti 

Karşıyakalı karilerimizin 
bazılar1, bu sene iskele ya
nındaki gazinonun açıl•a
masından dolayı buaraya 
belediye tarafından konulan 
kaaepelerde çoluk çocuk, 
bol bol ve temiz 1ıava aldık-
larını ve her gün bele~iyeye 
karşı minnettarlıklarının art
tırdığını söyliyorlar. r ... Dll___ · 11akkmunl 
ı Halkın Sası sesıdır ~ 
-uwm•1111ı11111-1--ıııımııımm_1111111 _ _ 
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!HAYATTA MUVAff~ 
. i OLMANIN SIRIJBI 

Masi~I! k~ndisi tarafı~dan ya·lMaliye Mesl~k ~agatta,berkasll 
zıldıgı ıddıa oluna.o vesıkaların Mekteplerı lfak Olabilirml?-El-

ht • t t k .b d. -lllDIJI- 3i ıJ mu evıy~ iDi e zı e ıyor ' Ankara - Vilayet hususi 1 Yasan: SIRRI s~ 
Berlin radyosunun, Türkiye - Sovyet dostluğunu bozacak idareleri tarafında• Yiliyet- '1ırnmıılllllwınıllll -44- uuıınıııuın •I 

mahiye .. tte. 'll~şrettiği ve F~ansanın Ankara sefiri tarafından ler hesabına ehrimizdeki ıuvvatll Ve Tarlı 
yazıldıgı ıddıa olunan vesıkalar hakkmda Fransız Ankara . ş . 
sefiri Bay Masigli, Hariciye vekilimize yazdığı bir izahna- malıye meılek mektebınde s· 1 d U" ıklır· 
mede : memur okutturu]abileceği bu oz ar en rn 1 

"Sizinle veya mesai arkadaşlarınızdan biri veya diğeriy- mektebe rlSnderilecekler var- f 
1 

• 11 •" 
l k f . ·ı ld v h ı d h · · d 1 · · b'l Ahlikt ıe a etın e 1 ... c yapma şere ıne naı o ugum mu avere er en içbirin- sa ısım ve a res erının ı - b••"' 
de sizden Türk toprakları il.zerinden Bakftyu bombalamagya d. ·ı ' · D h·ı·& k-ı t• nerkes~ her ••Yİ kay ~ .. uı mesını a ı ı1 e ve a e ı , 

1 
k ' 1 v 

mahsus Fransız tayyarelerinin uçurulmasına müsaade ve- ·ıa ti b'ld. · t' bir milletin ya nız ur ~ 
vı ye ere ı ırmış ır. k b k ak•• 

rilmesini istemedim. Siz de hiç bir i:aman b~yle bir ameli- nını ay etmeme • 
ye için muyafakatinizi ve rmediniz. Muallı·mıerı·n ile gısterdiği reıilln• ~· 

Diyerek kendisi tarafından yazıldığı söylenen mektupları kudur. 
yazmadığın'• söylemiştir. Maaş Farkları 

Romanua izmir Fuarına iştirak E-ecek 
2 

Acı ve doiru bir ' 
lezzetli elmıyan, fakat '· 
besleyici ve ku•yetli el•• Romanya gazete sine göre: 

1 - Romanya bu sene de lzmir fuarına iştirak edecektir. 
2 - Romanya bu hareketiyle Balkan devletlerine karşı 

taahlaüdünü bir kerre daha göstermektedir. 
3 - Romanyanm lzmir fuarına iştiraki her iki memle

ket arasında : mevcud iktısadi bağların inkişafı için ileri 
doğru atılmış bir adımdır. 

KISA RADYO VE TELGRAF HABERlERI 
Londra - Fransanm en iyi ve kuvvetli harp gemileri 

lngiliz deniz kuvvetlerine iltihak etmiştir. 
Roma - Almanlar1n pek yakında lngiltereye hücum 

edeceklerdir. Haznlıkları ikmal edilmiı olan bu hareketi 
Hitler bir ayda bitirecekmiş . ...... ____ _ 

Sa tıs kıoqeratifleri mı-1 Yırdımuzdaki ı ırın ade. 
ıırtırı için bir 1 dl ve ekmek ıstlhllkl 

·tırs auııdı tısbit aıunaaar 
Ticaret Vekaleti satış ko· 

operatifJerine şuurlu bir veç
he vermek ve bu müessese
lerde çahşan memurların 
fikri kabiliyetlerini inkişaf 
ettirmek gayesiyle Ankara· 
da iki aylık 8ir kura açmış
tır. 

Bu kursa muhtelif yiJiyet
lerde faaliyette bulunan sa-
tış kooperatiflerinin kuk 
memuru iıtirak etmiıtir. De
ğerli ve kuvvetli muallimle
rin tedrisatta bulunduğu kurs 
leylidir. Derslere tarih-coğ
rafya ve dil fakültesi bina4 

sında devam olunmaktadır. 

YQDI Heşrigat : 
Türk Hava Kurumunun 

"Havacılık ve Spor,, mec-
muasının 265 inci sayısı ~ık· 
mıştır; hararetle tavsiye 
ederiz. 

Dahiliye Vek&leti beledi• 

ye hududu dahiliade mevcut 
fırınlarla un fabrikaJarıntn 
miktarı ve buralarda çalı· 

ıan müstahdemleria sayısı 
hakkında vilayetlerden ma
lumat istemiştir. Vekalet, 
belediye hududu içindeki fı· 

rın 1ayısını, her fmnın ıün• 

lök imal kabiliyetini, yani 

kaç ekmek çıkardığmı, fı
rınlarda çalışan hamurkar, 

pişirici, usta ve diğer müs
tahdem •ayısınm kaç oldu
ğunu, . kasaba halkmın fırın
larda imal edilen ekmek iı

tihJikinin bir günlilk mik
darının en kısa bir zamanda 

Vekalete bildirilmesini Vi
layetlerden istemektedir. 

Maarif Vekaleti, vilayet 
hususi idareleri bütçe ni· 
zttmnamesine bir madde ila
ve suretiyle kadro olmadıj'ı 
takdirde ilk mektep mual
limlerinin farklarını maaş 
faslından almalarnıi Dahiliye 
Vekiletine teklif etmiştir. 
Vekalet, bütçe nizamname
sine şu maddenin ilavesini 
teklif etmektedir : 

"Aylıkları arttırılan, yeni
den veya neklen tayin olu
nacak muallimlerin terfi ve 
tayin taribJerinde maeşları· 

na denk boş kadro olmadı
ğı takdirde o mali yıl için
de maaş farkları muallimler 
•aaş fashndan ted!ye edilir.,, 

r: ızılay haftası 
Kızılay cemiyeti son se

nelerde olduj'u gibi bu se· 
ne de aza adedinin fazlalaş
masım temin için (kızılaya 
aza yazma) haftaları yapıl

masını teşkilatına bildir111i1-
tir. 

Kızılay Ankara merkezi 
heyeti, Aakarada haftanın 
7 temmuz ile 15 Temmuz 
arasında yapılmasını maYa• 
fık görerek hazırhklara boş• 
lamıştır. 

Comiyetin en mühim re
lir menbaı olan aza teah-

yemektir. 
3 

Teni.el dilencinin 
ş}dır. 

4 
Çek söz söyliyenler ; 

mania tek bir s6z slSyl•t, 
cek hale gelirler. Çftnk6 
bir dinleci kalmaz. ~ 

5 
Veren el daima 

üstnadc bulunur. 
6 

Her milletin bir aırı' b 
insanın bir glnll yardıt• 

7 
Yerinde olmıyan J.ir ~· 

biye, en ısırıcı ve eu •• 
bir bicviyetle11 dah• f 
medhettiğini yere çarp•'' 

8 
"Gemisini kurtaran k•P 

olduğu ıibi şu za•a.l• 
metini çıkaran da aralı• 

9 
İyi söz söylemej'i 

miyenler susmaiı ıtr•0 

lidirler. 
10 

Tek bir silze 

elde etmek için 
bilyilk bir serıret 
mez. 

11 
Fazla yemek mideiyi 

da utrattı iibi fazla ıt' 
dinleyenieri firare ••'" 

l~ 

ı ELHAMRA Siaemasında 

hütlerinin toplanmasını ve 
yeniden Kızılaya aza kay· 
dedilmesini temin bakımın

dan verimli ve müsbet olan 
bu çalışmalar son senelerde 
cemiyetin aza adedini el-

ı dukça mtlbim lıtir yekfına çı-
1 karmışbr. 

Bir adamın ıöyliyeceJİ 
onu ou taniye metkub•" 
daha iyi bir surette taıı» 

Buıln matinelerinden itibaren 2 harikulade film birden 
- 1 ...... 

TÜRKÇE SÖZLÜ 

Cebe üttarık Casusu 
-2-

AL )iV ŞARK 1 
NELSON EDDY 

Seanslar : Cebelüttarık Alev Şarlcısı 
3 6.15 9.45 4.45 8,15 

Cumartesi ve Pazar 11,30 da başla r 

Acaba kaç ya,ın .. • 13 
Meşhur lngiliz kaptanı 1 b. iSi yi bir reklim ır 

Coak'ın bundan 160 sene ı•• 
satılmasını kolaylaştırır 

evvel Londraya getirmiş ol- d• 
b 1 zel bir söz de bir • 

duğu kaplum ağa e an sağ-
dır. Kaptana bu kaplumbağa- değerini çabucak roeY 
yı veren adanın hakimi, bu çıkarır. ,ı) 
kaplumbağamn büyük baba- (Devamı ~ 
sı tarafından tutulmuş ol- --------~ 

1 

' 1 

----

doğunu söylemiştir. G dil• kDll ........ -o-...... .. ................................................... ..----- Deniz ı ı ı 

GAM M U llıcala ı Dr. ah i şık -·- , ~ 
• lzmir Balrova Ag~ amemnun ı lı caları 20 Haziran 1940 f İzmir Memleket Hastanesi baf O t 

T Rontken Mütehassısı Deniz Gedikli er 
• tarihinden itibaren açı ldıg~ ını muhterem müşterilerine t k El k 'k t d · · d bet ~ Ront en ve e trı e avısı ekuluna bu sene e ~ ~ 
t bebşir eder. Beyhancısı Karatizlu f l yapılır. İkinci Beyler Sokak sınıfına talebe abo•c'ı;"' I 
~.,. ... ..,..,..,..,..,...~.,.._.,_.._. .... ~ .... <>-..,,..., 29 No. TELEFON 2542 , 
..,.....,..,..,., ..,..,..,~....,~ ...................... ._..,.,. N Okula giriş şartları • 

ı SE A T GiŞ · Si ı Manisa oteli.,. c:;; darlara bildirilmiş!~ t,, 
• Blr9ok vatanda,larımızı selamet • KeçecilerLale sineması karşısında -OkUgucuıUaMOJu~, ~ 
• ve sadete kavuşturdu • Ku~adası oteli f{OJ'" I 
f Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf Y Gazete, Mecmua, b' ~ 1 ~ f büyük ikramiyesi olan &0,000 lirayı, Savel Tütün şirke-t Keçeciler Salih ustanın gnoı kira ile verilir ve sat'ı·" .~ı 

fabrikası karşısında. k't p ~ ıı• 
fti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)ef Bu oteller ızmirin en temiz nevi mektep 1 .• --6, ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f I ve ucuz otelleridir. bulunur. . Asri.S111~t V 
f Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f 1 Müsteciri: Salih Zorer 5-1 salınde HıdaY 
~~~ ........ ~ ....... ~ ..... "~~~~~~·~·· ..... \ 

Milli~~Piyaneo Biletlerinizi (SA DeT )· Kişesinden AbJJ~ 
... Çorakkap11 Poliı merkezi karıııı No. 864 Haıan Tııhıia O doıTelefon3497 


