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AMERİKA DERHAL HARBE LiDI '' 

SKOVA, iTALYANIN VAZİ ETiNi DiYOR 
Alman taarruzunun 6ncı gıinünde 

nedr? Cephedeki • 
vazıyet 

imanların • 
zayıatı 2,ooo,ooo u şmaktadır 

..• .. .. 
~. 

Londra - Cephe haberleri· şunlardır : 
Alman taarruzuoun 6 ıncı gününde, Alman tazyiki çok 

şiddetlenmiştir. 
Fakat cenub kısmından maada, Veygaod hattı hiçbir ye· 

rinden yerılmarnışhr. 
Cenub kısmında bir kaç Alman müfrezesi Rov~n ve Gi

sor yakınlarına sokulmağa mm·affak olmuşlardır. 
Sen nehrini katiyen gt~ememişlerdir. Cephenin diğer 

bütün noktalarında Almanlar ilerliy mediler. 
Paris. - Bu sabah saat 4 de Ma jino hattının ağır top

ları harekete geçmiştir. Mufassal tafsilat yoktur. 
Paris - Dün akaşama kadar muharebe hakkında alınan 

haberlerin hulisasına göre en büyük Alman hücumu Şam
p ında yapılmıştır. Otoma ve Bily~deki harplerde düşman 
büyük hezimete uğr.ımıştır. 

Alınan esirlerin ifadelerine göre Almanlar yalnız Şam
panda muvaffak olmuştur. Hitl~r, baş kumandanı açılan 
büyük boşlukları yeni fırkalarla doldurmağa mecbur o!muş
tur. Bu sabah şafakla beraber yaptığımız keşiflerde 
düşmanın herp ettiği yerlerde insan cesedleri ve ma
kine aksamı ile örtülü J>ir halde olduğu anlaşılmıştır. 

Dün cephemizin arkası aa inıniş olan Alman paraşütçü-
~ 

ft"t} lerinin hepsi de imha edilmiştir. Almanların ! bu paraşüt 
l 

~·· 

İmha Edilmiş Bir Alman Tankı 
dt, 
it - Bu sabah saat 2 de Londraya gelen resmi 
ttt'. IÖte Şimal denizinde Alman ve Ingiliz bahri 
, ~tı arasında çok şiddetli bir harp devam etmek

~llilz mufassal raporlar gelmediğinden, tafsilat lle· 
,. tedir. 

~:~ton - Amerikanın en belli başh şahsiyetlerinden 
~-~ Presidan RuzveJte Amerikanın derlial barba gır
~' kında bir beyanname vermişlerdir. 

~'il, ~•tınamede şöyle denilmektedir : 
'~tıkanın istikbali tehlikeye düşmüştür. Menfaatları
>i~ '1dudu Somda'dır. Müttefiklere çabuk yardım et
--~ .F~kat bitaraflığımız buna müsade edemez. 
'd •çın, Amerika darhal harbe girmelidir. 
~tt' - Moakova radyosu ltalyanın barba girmek 

1 Pek alikadar görünmektedir. Ve ltalyanın blöf 
tlt karşı birçok tenkitlerde bulunarak Fransa ve 
,~irı Italya ile daima anlaşmak istediklerini de ha

~' tadır. 
ı,tı "' Mevsuk menbalardan gelen haberlere JlÖre Al

tı layiatı 2,000,000 u aşmaktadır. 

l'azarlı İbrahim Kardeşini 
~hinden Vurarak Öldürdü 

eb~ ~ltt'belediyesinde temiz
ol ~, 'ilde çalışan amele 

''~' iıı:•tlı lbrahiın para me-
0'~ ~ı, 'n kardeşi Mitbatı 

ti ~\it, .. kalbinden vurmak 

,;, ~-- 01dtirmüştür. 
'~ ~ .. r't.e müddeiumumi 
'/ 'tt't•nden Ethem Tü

'- \taziyet etmiştir. •d, 
'katili cinayeti sar · 

tl ~~ tahrik neticesi Müddeiumumi Muavinlerin-
' •6ylemittir. d•n B. Eth•m Tüfekf ioilu 

• 

hareketinin esrarına vakıf olan askerlerimiz bu gibi hu
susta pek mutayakkız ve çevik hareket ederek düşmana 
aman vermemektedir. 

Sofya - Romadan bildiriliyor: Italyanın harbe girmesi 
günü elin meçhuldur. Bugünü Fransadaki muharebelerin 
şekli tayin edeceği anlaşılıyor. Anlaşılıyor ki ltalya Fransa
nın hezimetini bekliyor. 

Londra - Bu ayın sekizinde şimal denizinde büyük bir 
deniz muharebesi olmuştur. Bu harbe iki taraf hava filo
ları iştirak etmiştir. Bu bapta henüz tafsilat almamıştır. 

lstanbul - Fransanın Ankaradaki sefiri Ankaradan tay · 
yare ile sofyaya gitmiştir, Oradan da Moskovaya gidecek
tir. 

Roma - Ansaldo Ita,yan ordusuna hitaben radyoda bir 
hitabede bulunmuştur. Ansaldo bu hitabesinde ltalyanın 
harbe ne zaman gireceğini belli olmadığını, bunu ancak 

Duçenin bildiğini söyledikten sonra Italyan ordusuna hazır 
bulunması ihtarını yapmış ve ltalyanın barba muhakkak 

Belediye 
Reisimiz 

Belediye Reisi B. Dr.Beh
çet Uz bugün sabahleyin 
saat 6 da yaya olarak şeh
rin mubtelif yerlerini teftiş 
etmiştir. 

Eşrefpaşada yapılmakta 
olan Cumhuriyet koruluğun
da büyük bir faaliyet de
vam etmektedir. 

Spor haberleri 
-o-

lstan bul - Milli küme 
maçlarının son safhası dün 
hitam bulmuştur. Fenerbah
çe 3-2 Galatasarayı, Beşik
taş 3-1 Vefayı yenmiştir . 

"----·-·-· 

Fransız Tayyareleri Bir Keşif Uçuşunda 

gireceğini, bu harbın Fransodan ziyade logiltereye karı• 
olduğunu, zira ltalyanın dileklerinin logilterenin elinde bu
lunduğunu tebarüz ettirmiştir. 

Paris - Askeri bir vaziyet dolayısı ile biraz geri çekilea 
Fransız kucvetleri tekrar mukavemete başlamış ve yapılan. 
bir çevirme hareketinde on beş bin kişiden mürekkep bi11 
Alman hücum kuvveti kamilen imb.a edilmiştir. 

Paris - Bu sabah tekrar taarruz başlamış, kanlı ıüngii 

muharebeleri bütün şiddetile devam etmektedir. 
Kahraman Fransızların aslanca mukavemetleri Alman 

askerlerinin maneviyatını kırmaktadır. 
Paris - Alman zayiatı çak f~zladır. Ölülerin adedi bir 

milyonu geçmiştir. 

.......................... .. ........................ .. 
!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI ! 
1 agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Evet!İ 
:ıııı -27- ı:ıı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 ıııtı . ................................................... .. 

Bilgili, ümitli, Gageli Ve Şuurın Çalışın 
Hayatta muvaffak olmanın ı nın~a ka~ar v~ itibarını ylik-

şartlarından biri ve belki en seltır. Boyle ınsanları her-
önemlisi bilgili olmaktır. Bil- kes sayar. Bilginin zamanı 
gisiz hiç bir şey olmaz. Bil- v~ ~ekimde yokt~r. Arap~ar 
gısi noksan olanların hayatta bılgı zamanını şuyle tarıf 
muvaffak olmaları pek zor- ederler. 
dur. Z ra herşey bilgiy~ da- . "~inel~~ht i~ellaht,, yanı 
yan1r. Bilginin aksi cehalet- bılgı tahsılı beşıkten başlar, 
tir. Cahillerin bu asırda yeri mezara dayanır. 
yoktur. Cahil ne kadar var· Haya!ta saadet ve _m~vaf-

lıklı olursa olsuc sonunda her f akıyetı elde etmek ıstıyen-
b ld f l t d- ler, berşeyi öğrenmelidirler. 

a e se a e e uşer. Öv 
H ıb k. b"l .1. k' eler grenmenin hududu yoktur. 

a u ı ı gı ı ıms N .. v t . k. d N v. . k ser e og enırsen ar ır. e 
taştan ekmegıoı çı arır, . : bellersen faydalanırsın. Hanri ' 
vetlerini çoğaltır,. sa~~etını mekands olursan ol öğren· 
teml'n eder her ışte ustun- . . , d 1 1 melısın. Hayatta mes u o -
1 .. v.. .. ide ed~r 
ugunu e .: mak istiyorsan bir dakikanı 

Görülen ve. goze çarpa~ bile boşuna geçirme vatan-
bütün medemyet C-!ierlerı daş. Ümitli, ga.yeli, şuurln, 
bilgi sayeıinde vücud bul- çalış. işte muvafakıyetin 
muş ve meydana gelmiştir. şartları. 
Bifgi insanların herkes!n ya- (Devamı var) 
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I~~~~~~ SONRA ALIN~~ ADYO HOL!!~~~.'!!1 ı ~~.~ 
Fansada Italyaya k~rşı kin~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~%N 
ve intikam hissi kuvvetleniyor ALMANY ADA PETROL VE: ON ALMAN T AHTELB~· 

aunn • • BENZiN BUHRANI B ŞLADI HIR BA TiRiLMiŞ 
Berlln ve Roma matbuatının neşrıuatı .. ---- · 

Amerikalıları kızdırıuor 
ita/yan gazetelerinin Maltadan başka Korfo 11• 

Girit hakkında neıriyat yapması Atina matbuatını ıid
detle neşriyata sevketmiftir. 

§ Fransız siyasi mahfillerinde va matbuatında ita/ya
nın karışık ve dönek siyaseti aleyhinde k •n ve intilıt.am 
hisleri göze çarpacak derecede şiddet v• galeyan kHbet
mektedir. 

Londra - logiliz tayyarel~rinin muvaffakıyetli bombar

dımanı neticesinde Almanyadaki petrol ve benzin depola· 
rının mühim bir kısmı imha edildiğinden pek yakında Al-

manya benzinsiz kalacaktır. Bu tehlikeyi anlıyan Almanya 
endişe içindedir. Buaua için hususi otomobil ve otobüsler 

seyri sefer yapmaları menedilmiş ve yerlerine atlı arabalar 
çalıştırılmıya başlamıştır. ______ .. _____ _ 

______ .. _____ _ 
Nevyork - Amerika ajansının bildirdiğine 1ılr• Io~i 

ler Flandryadan çekilirken Perge limanı ağzıudı A 
denizaltılarına lh vazifesi görmekte olan bir eski t•P 
da batırmışlardı. Bu münasebetle bu limandaki Alııı•0 

telbahirlerini de muhasaraya almışlardı. Ondan faıl• ~ 
bu denizaltılarının sağlam elarak elde edilmesi r.JJ6; 
olmamasına mebni torpillenmek suretile imha edil 

1 

bugün anlaşılmaktadır. _ ____ .. 
§ Berfin ve Roma gazetelerinin Amerika aleyhindeki 

neşriyatı müttefiklere yardım ta raftarı politikacılarının 
faali!etlerini bir hayli kolayl•ştırmış. 

Italyan gazetelerinin bir çok defalar harbe girmeleri
nin tarihini tayin el.melerine rağmen bu tarih henüz ma
lum olamamıştır. Roma, Alman taarruzunun neticesini 6ğ
reomeden harbe atılm k taraftan görünmüyor. Bununla be
raber İtalyan matbuatı en müdhiş hOcumlarını İngiltereye 
karşı yapmakta devam ediyor. 

FINL NDIY 
BETTi 

LA. iN KAY- Habeşistanda "Vatanı urt 
ASKERLLR ma Çeteler·" Faaliyete G 

Moskova - Finlandiy:-hükô:eti Rusya~ı:- yaptığı harpte mek İçin. Fırsat Bekliyot ~ 
Al 

19,574 ölü. 32'3 kayıp ve 43,500 yaralı verdiklerini neşret- Budapeşte _ Adisabeba'dan bildiriliyor : Mak•1' 
mişti. Sovyet hükumeti bunuıı döğru olmadığı söyliyor ve Desisede Italyan karakollarına hücum eden Habef 

§ Amerikada yalnız Müttefiklere harp mühimmatı ile de· 
ğil, asker göndermekle de yardım etmek cereyanı gittikçe 
kuvvetlenmektedir. 

Fin\indiıaların telefabntn kayıklarla beraber 85 bin yara- çeteleri karakolları yakmışlardır. 
hların da 250 bin "kişi olduğunu bildiriyor. kıl 

§ ıtalyaya petrol sevki imkansız bir hale gelmiştir. 
§ Londra Gloribo'J tayyare gemisinin battığmı bildiren 1 

Alman tebliğinin bu haberini tekzip etmiştir. 1 
lngiliz tayyarelerinio d~,man gerilerindeki mühimmat de- ı' 

polarında çıkardıkları yangınlar onları şaşutmaktadır. 
Almanların Fransız topraklarına indirdikleri paraşütçüler 1 

kolayca muhasara edilmişlerdir. l 
Fransız avcı tayyarelerinin dalgalar halinde yaptığı ke- f 

şifler ve tahribat Almanları birka ç mıntakada gerilemeğe 
mecbur ... etmiştir. 

lagiliz qe Fransız tayyarelerinin başardıkları mühim işle
re rağmen kayıpları Almanlarınkine nisheten pek azdır. 

§Tarihte ve yeryüzünde bir mis!i görülm emiş en korkunç 
harp devam ediyor. Bıı cehen;ıemi harpte 4 milyon insan 
çarpışmaktadır. 

---........ __ .. _____ _ 
•• •• Sovyetlerin 2'0Za İta yada 

Moskova - K1zılordunun mürevviciefkan olan Krasnüf· 

)ot gazetesi Italyanın hareketi Sovyet Rusya tarafuıdan 
büyük dikkatle takip edildiği ni yazıyor. 

------.. -.----
Norveç Orduos 

Kumanda 
a Velialıd 
ecek 

Roma - ·Stokholmdeıı bildirildiğine göre. Norveç kralı 
Hokon rahatsızlanmıştır. Tedavi için Isveçe gideceği zan 

ediliyor. Bu münaseB~tle ordunun kumandasını veJiahte 
bırakacaktır. 

------··------
§ Fransız hava kuvvetleri kara kuvvetleriyle birlikte 

büyük bir ahenk ve intizam ile düşmanlara saldırarak on
ların pek büyük zayiat verdikleri halde Sen nehrini geç-

;e~~ ~~~ok~r~e~!=~es~~ ~~~~=rı::ekl~~a~k~:k_\_:_rı-~g-~r-~-~-~-ştt-ıığ-r ;_ j KNISevAyorkH_ADAYmOerikVad[a yaJp[ılalc~kR yfcni bHirA 8k[anRuln(laH211 tahibat akıllara hayret verc!c ek d erecede mühimdir. ... 

DOKTOR 

Sinir inin ugkusuzluğu Keçeciler Mutaflar çarşı-
zabıta haberleri 

Sinirliliğ in ca meşhur ali- sıuda Ali oğlu boyacı Mus-
metlcrinden biri uykusuzluk, tafa sarhoşluk saikasiyle 
daha doğrusu uyumamak Kadir oğlu Mevlüdün başına 
korkusudur. şişe ile vurarak yaraladığın· 

Bu korkunun t esiri altın - dan yakalanmıştır. 
da, sinirlilerin birçoğu her· § Karakapı caddesinde 
kesin uyuyacağı saatte ya- Mustaf oğlu Salih ortada 
taklarına girdikleri vakit biç bir sebep olmadığı halde 
uyuyamazl r. Sağa dönerler, H asan oğlu Mehmedin üze-
sola dönerler ve uyuyama· rine taarruz ve boğazından 
dıkça daha ziyade sinirle· ustura ile ve Abdullabı 
nirler. yüzünden ağır surette yara-

Arka üzeri uyuyam.adan ladığından yakalanmış ve 
yatmak ta insanın zihnini · yaralılar beray tedavi mem· 

leket hastahanesine kaldıdaima daha ziyade işletir. 
Sinirli olmıyaolar bu vazi- rılmıştır. 

§ Kavaldıpınar caddesin-
y~ttea istifade ederek, uyu- de Halil oğlu amele Ali 
yamadıkları vakit tatlı tatlı kira meselesiaded Süleyman 
şeyler düşünürler. oğlu Ahmedi bıçakla sol 

45 yıış a rasmda herkesin askeri talime tabi tutulacaktır. 

---------··------
İngiltere ana kraliçesi ı 

73 gaşında 
lugilterc ana kraliçesi 

Mari 73 üncü yaşını idrak 
etmiş ve bu c\oğum yılını, 
Londradan uzakta bir köy
deki küçücük köşkünde ga
yet basit bir şekilde ve me
rasimsiz olarak tes'it etmiş
tir. Burada kraliçe Mariye 
gayet mütevazı bir maiyet 
erkanı refakat etmektedir. 
Kraliçe, günlük harb haber
lerini muntazaman okumak
ta, köyün kiliseı;iode dua 
etmekte ve köylülerin barb 
tedbirlerile pek yakından 
alakadar olmaktadır. 

enize akan sular 
Riyaziyat çok ilerlemiştir. 

Bu sebeple hav3afa almayan 
şeyler. pek doğru olarak öl· 
çülmektedir. Birkaç maruf 
riyaziyeci dünyanın belli 
başlı iki bin nehrinin 24 sa
at zarfında denizlere akıt

tıkları suyuo miktarı 2CO,OOO 
metre mikabı olduğunu he
sap etmişlerdir. Bu nehirler
den 30,0eo senede akan su
ların 2000 milyar metre mildi
bı olacaktır. 

Bu kadar su tebahür et· • 
miyecek ulsa bildiğimiz de-
nizler dolup taşacak ve bun
ların vasati derinliği 5000 
metreyi bulacaktır. 

Kimisi de uyku saatinde kasığından yaraladığından ya-
yattığı vakit uyur, fakat bir k ........ •••••••••••••••-.•• •••• .... •••••••• .. •••••••••• alanmıştır. : T s· T e ı e f on : 
kaç saat sonra yabut sabaha ---~------ ı 1 ayyare ıneması 36 - 46 : 
karşı uyanır ve bir daha Dr. Fahri Işık ı Bugün iki büyük filim birden : 

uyuyamaz. lzmir Memleket Hastanesi : 1 T • M k b ı 
Sinirlilerin gene bir çoğu Rontken Mütehassısı : • 8VSIY8 e tU U : 

da pek ali uyurlar. Fakat .ontkenvee/ektrik t cdavi3 ı Oynıyan: Adolf Menjo Fransızca Sözlü : 

• uykuları daima kuvvetli rü· yaprlıT ·~ipci Beıl~r Sl' :. 2- Gu··ınaz Sultan !. 
yalarla geçtiğinden uyuma· 29 No. TELEF.ÔN 2542 
dıklarını zannederler. Sabah- j • ı Türkçe sözlü ve şark. lı ı 
leyin kaıkmağa mecbur ol- 8 JS8 Oteli ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 17 en Son dünya harp hadisatı: 
dukları zaman kara ciğ erler 1 No. 76 ı ve Fransadan yeni getirilen makinelerde çekilen milii : 
yorgunh~ğunun tesirile g elen Keçeciler Lale sineması kar- ı piyango ve teferruatı ı 
halsizliği uykusuzluğuna ham-, şısmda. ı Oyun saatleri: 3 - 6 - 9 da ı 
lederek d aba ziyade sinirle- UŞ8 8 1 Otel l ........................ •••••• .. •• ••~ .. •••• "••••• .. .. 
nirler. Keçeciler Salih ustanın gazos D • K K A T 1 

Sinirlinin uykusuzluğu da fabrikası karşısında. 1 · • • • 
Bu oteller ızmirin en temiz -

başka korkuları gibi, her ve ucuz oteUeridir. 

-Sonu yarın- Müsteciri: Salih Zor er Profesör z . , ... ~ ................................. ~ ........... .. T SUNGUR Temsilleri , ı AM G.. E i ı 
f Birçok vatandaşlarımızı seUimet f 
f ve sadete kavusturdu · f 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevH~lide piyangosunun ent 
büyük i kramiyc~ i olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·t •ti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 

· Bu akşam 9,30 da ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENi PROGRAM 

1 Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruştur. 
i
l 

ELHAMRA Gişesi Sa~:1t~~r ltibaren 

Habeşistanıo Sudan bududnnda memleketlerini 
mak için on binlerce Habeş kahramauı Raslarının kU 
dasında toplanmağa başlamışlardır. _____ .. ____ _ 
Roma yada Petrol Ve 

•ı' I& .... 

·este Alacag\J ız ~'1•r 
O 

1'cc, 
Bükreş - Türk - Romen ticaret m ::7.akerleri çok "'• ' b~ 

bir safhaya girmiş ve bir kaç güne kadar n"!ticelenece ~'tı 11 

Romanya ucuz petrolla kereste verecektir. 'd 
111 

------··------
150 Yaşındaki bir fil' İngiltere kralı son 
için ga-ııan merasim konu naı ıı hazırlı 

logiltere kralı, r•~ 
neşrettiği son nutkU11 

znlamGk için iki güP 

Peştedeki hayvanat bah
çesinde tam 150 yaşıoda bir 
fil bulunmaktadtr. Nisanın 

25 inei günü 150 inci yaşına 
basan bu fil ayni zamanda 

mış, söyliyeceği gürıtı~ 
fesiade dört defa de 

'tO' tarfüi bir simadır. Napolyo- miş ve radyoya gı 
na aid olduğu iddia edilen bir kaç saat evvel de 

b f b M Z. h'h. . t "'' u ilin oynuna acar ı · tas ı ını yapmış ır. 

raat nazırı bir madalya tak· nutku sakit, bir radY;, 
mı~hr. verici aletinin öniiO ~ te 

Bir kilo bal ve 900 bin 
kiometre mesai e 

kere yüksek sesle ·& 
ettikbn sonra radyo ~ 
hanesine gitmiş ve I 
dünya tarafından cli;ıı 
mesajını okumuştur. 

Bir nrı bir kilo bal yapsa, b• 
sile ile meydana bir .ı,·ıi 

arının, bu bir kilo balı yap· 1 P daha çıkmış, kra ın , 
mak ic;in çiçekten çiçeğe k k k '-aldl ki es i re i etin • 
uçarak katedeceği oıesafe 

dok41z yüz bin kilometreden 
fazlaya çıkar. 

Gazete Saatı 
Önümüzdeki Çarşamba 

gününden itibaren Ankara 
radyosu saat 21.30- 21,45 
arasında programa ilaveten 
bir gazete saatı yapacaktır. 

anlaşılmıştır. 

Tabut hedige edııır 
Çinde elli beş yaşıo• 

miş baba anneye, ~o~ 
rının bir tabut hedı~ıJ 
meleri adettir. Bu t• t 
tabut olarak kullan•'', 
mana kadar evlerde 

11 şır delabı yerine kull• 

------------ ---- ____ ___., 

ta 
İtıd· 

ır 

~dr, 
~re 
'c,~ 

rlt ~i~M 
3823 numaralı kanunun 7 maddesinin B. fıkrası ~et~~ t'lf!i.d'. 

rzmir Dafterdarhğından : 

gümrük tarife kanununun 446cı numarasına dahil olan )ai .,, , 

sucatla lastiğe batırılmış veya bir tarafına veyahud ara~' ti~ 1.. bi. 
tik sürülmüş veyahut lastik yapıştırılmı' veya arasına J•'H ~~ 1 
nulmak suretile elestikiyeti temin· ettirilmiş mensucatı•~ 111_111~1 
ilanın yapıldığı günü takip eden günden itibaren 48 saa\ef' ~"'t~ 
ve bu müedele giren mesai santları içinde alakalıların dll ~ · 
melerini Alıancakta Cumhuriyet Bulvarında 190 nuınar• e İ;~tlç 
muamele ve istihlak vergileri şubesi tahakkı;k şefliğine " : & ' 
ri ilan olunur. İı 
-------------- ____ _..._. --~ dl- içi~ 

lzmlr muhasebal hususiye mUdUrlUöU" ~li~~ 
Sahş bedeli f•.ll~ 

lira Kapı No. Cinsi Mevkii ,j~ ~il hı 
eh "lıt 

500 8 Hane Karşıyaka 1695 nci Mehııt ,ıı•' t•, 
İdarei hususiyei Vilayete ait olup yukarıda kapu nuııı.;ıe tıılllı 

zıh evin satış bedeJi defa ten ve peşinen ödenmek suret• ,ıl hı 
kiyeti 5-6-,40 tarihinden itibaren 15 gün müddetle açı~ 'ıl' h~1 
çıkarılmıştır. Şeraiti ôğrenmek istiyenlerin her gün ııı~1tl di11ıı 
hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmele l ~e. ~ 

terdird i. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
t Telefon:2495 R. Çikurel ve D. Bancuya f 

rin de ihale tarih.i olan 20·6-940 perşembe günü saat 1d,ı'1 

de yedi buçuk d epozito makbuzları ile birlikte Vilayet ~ı1 
cümen;ne müracaatlan ilan olunur. --1 

Milli p·yaneo Bilet erinizi (SA DET) Kişesinden AJıJJ 
Çorakknpu Polis ınetkezi karıııı No. ~64 Hasan T ah•in Ôıadeı Tel-ef 003497 ........ ~~····~~···· ............... ~~· .. , 


