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iliz techizat nazırı diyorki: ltalyanın harbe girişi 
ım için bir nimet olmuştur çünki o bizim için 
Patılması elzem bir delikti. Biz italyaniarın harp 
ydanlarında nasıl dövüştüklerini pekala biliriz 

NSADA INGiLTEREDE VE YUNUSTA BULUNAN BOTUN 
l YAN LAR TAHAS UT KAMPLARINA SEVKEDi LMISLE R 
"USTRALYA BASVEKILi "iTALYA BU HAREKE- _~~ 

TiNDE PiŞMAN OLACAKTIA'' DEMiŞTiR 
..... Tunustaki, Fransadaki ve larilteredeki biitila 

lahaHlld kamplarına sevkedilmektedirler. 
~ - ltalyanın barba girmesinden sonra bütiin Kor

birçok nllmayiıler tertip edilmiıtir. Halk FranHya 
bildirmiıtir. 

ti - Burtln birçok lngiliz askerleri Fransaya ka
·ılDİftir. Bunlar derhal cepheye hareket etmiıtir. 

- Avvıturalya Baıvekili Bay Manzis ıa

Japhj1 beyanatta : "ltalya d niıde bir hezimete 
r. Ve barba girdiğine piıman olacaktır." demiı· 

oa - Bay Ruzvelt ltalyanın vaziyeti hakkında 

•utuk vermiıtir. 
a tunları ı&ylemiıtir : 

Ruzvelte 
iki • 

ıcın 
• , 

RUZVEL T!VE SUMNER VELS 
Ola - Ruıvelet ak- ı Amerika milletinden cesa· 
Jo ile Amerika mil- ret ve enerji beklerim." 
•p etmittir. Ezcllmle Loadra - Vaıingtondan 

llylemiıtir: bildirildiğine göre Ruzvelt 
lıa milletleri harbe din akıam Virjini &niverai-

Lı ıç1. raleyandadır. teainde ltalyanın barba gir-
"\lla ilci yoldan birini mesi m&nasebetiyle ıöyledi-
~-elı zarureti var- ği nutukta ltalyanın bu ha-
~ Mıttefiklere yar- reketini takbih etmiıtir. 

~tin menabii is- Ruzvelt Amerikanın m&tte-
~ti Mlttefiklerin fiklere olan sempati,ini bir 
ı.._~OJmak, diğeri de defa daha izhar ederek de-
~ oi Lt• mokrası·lere mn.zaharete de-••1t •. rmea ır." u 

hitabesinin sonun. vam edileceğini ıöylemiı v_e 
~Lt uı.,e etmiıtir: Amerikanın demokrat bır 

.. Harhin Akdenize yayılmasını katiyen istemedik. ltalya· 
ya bildirdik : Bazı istekl ri yerine getirilecekti. Kendim 
ltalya ile MDttefikler arasında bir mütevassıt rolll oynama
ğı kabul ettim. Fakat Mussolini tekliflerimi reddetti. 

10 Haziranda ltalya komıasu Fransayı arkadan varda. 
Londra - Techizat nazırı Bay D11f Koop, ita!· 

yanın barba giriıi münaıebetile reımen beyanatta buluna
narak demittir ki : 

"Biz ltalyanları çoktan tanırız - ne olduklarını biliriz. 
ltalyanlann, harp aabaıında nasıl muharebe ettiklerini 
pekill biliriz - ltalya biç bir zaman barbe yalaıı girme· 
miştir. Onu ancak HabetliJere karşı yapmııtır. Ve onlara 
kartı da bir buçuk sene harp ettikten ıonra ancak zehirli 
ı•z kullanmakla muzaffer o'abilmiştir. 

As1rlardanberi, ltalya ancak Fransa ve lagilterenin yar-

•• gore 
yol 

Amerika 
vardır 

MUSSOLiNi NE· 
LER SOYLEDi 

Roma - Mussolini diin 
Venedik sarayı balkonundan 
ezciimle ıunlan ıöylemiıtir. 

"- Kara, deniz ve haTa 
• muharebeleri, inkılabın ve 

lejiyonun kara gömleklileri : 
İtalyanın, imparatorluğun 

ve Araavudluk kraliyetinin 
erkek ve kadınları! dinleyi
niz... Muı<adderatın tesbit 
etmit olduğu saat, Yatanı
mızın semalarında çalıyor. 

Cerhi imkansız kararların 
saatidir. llinı harp teblij'i-
miz lagiltere ve Fransa bü
yllk elçilerine verilmiı bulu-
nuyor. 

Şimdi mukadderat taay- ' lıviçre, Yugoslavya, Tllr-
yün ettikten ve azmimiz ar- kiye, Mııır ve Yananiıtan, 
kamızda kalan kiiprüleri yık- bu kelimelerden kaydı ma-
laktan sonra resmen beyan liimat etsinler. 
ederim ki, (talya kendisine Parola birdir. Kat'idir ve 
denizde ve kara ile hemhu- herkes için mecburidir. Bu 

parola timdiden açayor Ye 
dut diğer milletleri anlat· Alplardan Hint okyanusuna 
mazhğa sllrllklemek niyetin- kadar b8t6n kalpleri ataıli-
de değildir. yor. 

1 

AMERiKA DA HAR• 
BA G IAECEKTIA 

Loadra - Nevyork Taymiı gazetesinin Roma muhabiri 
bildiriliyor: Mevsuk haberlere göre Amerika cemharreiıi 1111• lallne geçmek devlet olması hasebiyle müt· 

.. Yi yaptık, fakat tefiklere mlluhareti bir borç 
la-. •dik. Biıim içia telikki ettitini ilive etmit· 

B. Ruzvelt B. Muısoliniye bir meıajında ltalya harbe(İrerae 
buna bir çok mB4ahalelerin takip edecej'ini Ye ezcl•le A•e· 
rikanın m&dahalesiae sebebiyet Terecejini bildirmiıtir. iki yol vard1r. tir. 

dımile yaşa!Jlışb .Kıporceto da lialyınlara yardım yetiıtinae· 
ğe mecbur kaldıit 1 

Almanya ltalyanın yardımından istifade edemiyecektir. 
Bilakis Ualya hırbe girmekle doğrudan doj'&"uya bize yar
dım etmesidir. Almanyaya kartı yaphiıı bllklde bir delik 
vardı: ltalya.I 

Simdi o deliği de kapatırız. ltalya esasen bltfan e1Ula 
maddeJerinin dııarıdan getiriyordu. Ekonom laasasuada ltal· 
ya, B. Hitler için bir ylk olacaktır. 

Berlin - ltalyaaın Miittefiklere ilinı harp etmeıi heriae 
akıam Almanya hariciye nazın Berlindeki ltalyaa sefare· 
tine giderek Almanya ve ltalyanıa tarihi an'anelerini can· 
landırmak ve muattal kalan medeniyetlerini ihya etmek 
için beraberce giriıtikler hu mlcadele yohıa4a muvaffakı
yetler dilediğini ıiyledi. 

Pol Reyno 
Diyor ki: 

o 

Paris - Bay Pol Reyno 
nutkunda fÖyle demiıtir : 

"Fransa, ltalyaaın karan · 
nı, soğukkanlılıkla karıda· 
mııtır. 

ltalya kan d&k&lmesini 

iıtemiıtir. Kime ka ıı olaraa 
olsun hlirriyet ve Vatanımı
zın mlidaf aaıı için çarpııma
ğa devam edeceğiz. Fransa 
ölmezi." 

ITALYA TRABLUSGARB'A 
ASKER SEVKEDIYOR 

lstanbul - ltalyaclan relen yolculann anlatbklanaa rlre 
birçok ltalyan askerleri vapurlarla Napeliden Trabhıaıarba 
sevkedilmitlerdir. 

ltalyada tayyare tehlikesine karı• geceleri •tıklar slacll
rlllmektedir. 

KANADA ITALYAYA 
HARP iLAN E'l"fl 

Paris - Londra iıtihbarat nezaretinin verdiji mal6mata 
röre Kanada hik6meti ltalyaya harp ilin etmiftir. 

Italya Ruzvelte Teminat 
Vermiş 

Londra - Royter aj•nsı ltalya harbe ıirerkea bitaraf· 
ların bitaraflıklanna ıea derece riayet edeceğini Raıvelete 
bildirm ittir. 

Yu2oslavya Ne Yapacak ? 
Belgrad - ltalyanın harbe ıirmeıi ile Yuroslavya lalk6-

metınin bupkl siyueiai detiıtirmiyecetiai, yani bitaraf
hkte devam edecetini bildirmiıtir. 



SAHiFE 2 

iT AL YANIN ISTEDJÖI CE
BELÜTT ARIK NEDi ? 

(Halkın sesi) 

Bugünkü hedeflerin birini arzeden arzeden Cebelüttarık, 
tlas denizini Akdenize bağlıyaD bir boğazdır. Burası Pire

ne yarım adasının cenup tarikile oradaki kasabadan iba
rettir. Mesahai ıathiyesi 60 kilometre murabbaıdır. En bü
yük genişliği 43 kilometre murabbaı, en dar yeri de 14 
kilometre ve yirmi metre murabbaıdır ki Çiriz burunu ile 
İst arasında -kaindir. 

PARISIN MÜDAFAASI NASIL Alman 2"enerallerinin ft 
esirlerine say21sı 

Bu boğaz tarihten evyeJki zamanlardan beri mühim bir 
ticaret ve münakalat yoludur. 1869 da Süveyş kanalının 
açılma ından sonra Cebelüttarık şehri en işlek bir deniz 
yolunu aldı. Bu boğazdan senede senede yedi bin kadar 
Aapor geçer ki bunlarda 27 milyon tondan fazal tutar. 

Garp tarafında bulunan ve en mühim limanı Nanjerdir. 
la da logilizlerin, Fransızların ve Iskanyanın beynelmilel 
idaresindedir. Gebelüttarık yarımadasını teşkil eden şark 
tarafı da 1704 senedenberi lngiltrenin mahdır. Afkrika 
kumınd ki yakası da 1580 yıhndanberi ispanyaya aittir. 

Cebelütt rık şehri büyük bi" iskele iistündedir ki burası 
lngiliz istihkamlarının merkezidir. Bu i kele logilizler tara
fından ehemmiyetli surette tabkım edilmiştir. Bu tahkimat 
son yıllarda tak viye olunmuştur. Bunun karşısında yüı 
metre daha yüksekte ispanyanın da i tihkaml rı vardır ki 
lspaoyollar C~belüttarık şehrini kolayca top ateşine tutar
lar. 

DOKTOR 

Sinirllnin ugkusuzluğu 
-Dünkü nushadan devam

lkeste tabii olan bir h alin if
oı..rata götürülmesinden itiba-

rettir. Si irli olmıyanların da 
bir defa, bır kaç defa bir 
düşünce tesiriyle uykusu ka
çabilir; fakat buna ehemmi · 
miyet ~ermez. 

Sinirli olan bir defa uy
kusu kaçınca i~i büyütür, 
uykusuzluktan korkar ve on
dan sonra uykusuzluk büs
bütün yerleşir ... Hele ötekin
den berikinden iştikleri uy
ku ilaçlarını kendi kendile
rine kullanmıya başlıyan si
nirliler artık bir daha ilaç
sız uyamaz olurlar. 

Uyku, vakıa, herkesin iste
diği şeydir. Eski zamanda 

zabıta haberleri 
Kemer Halkapınar cad

d e.sinde İmdat ve Latif Sa
lih oğlu İzıettini binmiş ol
dukları motosiklete çarptı
rarak yaralanmasına sebe
biyet verdiklerinden yaka · 
l nmışlardır. 

§ Salih, Kani ve Muzaf
fer Halil İbrahimin açık bu
lunan kapusundan içeri gi
rerek b.r koyun ve kuzusu-
nu çaldık.Jarı şikayet edilmiş 
ve suçlu yakalanmıştır. 

§ Karşıyaka 1739 numa
ralı sokakta Murtaza oğlu 
Zeki Hasan oğlu şoför Os
maoın evine girerek içinde 
beş lira bulunan kumbara
sını çaldığı şikayet edilmiş 

ve suçlu yakalanmıştır. 
§ lkiçeşmelik caddesinde 

12 yaşınc;la Naci bakkal Ra
ufun dükkanından 5 adet 
12 Jik sigara çaldığından 
y kalanmıştır. 

bir şairin dediği gibi, otur
m k ayakta durmatau, yat
mak oturmaktan, uyumak ta 
sadece yatmal tan iyidi r. beraber, kendi kendine gel-

ş medigv i vaktile de merak imdiki fikirlere göre, uy-
ku insanın hayatına lüzumlu etmeğe, uyumak için ilaç 

kullaomıya ciddi bir sebep 
sayılır. Fakat uykusun~m ne-

bulunmaz. Uykusuzluk vü-
den geldiği, neden lüzumlu cudün bir tarafında istarap-
olduğu hali ispat edileme- tan ileri gelirse, o vakit 0 
miştir. Hayatın hiç oimazs ishrabı teskin edilir. Fakat 
üçte biri uykuda geçmelidir, belli başh bir sebep olma-
derler. Fakat o kadar. Niçin dan gelen uykusuzluğa karşı 
kimse bilemez. ilaç kullanmak hiç uyumak-

Bundan başka, insanın tan daha fenadır. 
bazan günlerce uykusus kal- ilaçla uyumıya alışan bir 
dığı h ide bunun ayrıca fe- daha ilaçs ı z uyuyamaı. Uy-
n bir t esiri olmağı ateşli ku ilaçlarının hepsi az veya 
hastalıklard" meydana çıkar. çok zehirli maddeler de-
Grip hastalığına tutulmuş me ktir. 
bir kimsenio günlerce nyku- Benim fikrimce, vücudüh 

bir tarafınd bir hastalı!\: suz kalması hastalığının geç-

HAZIRLA Dl? 
Sofya - Parisin müdafa sı hakkında şu malumat alını

yor: Askerlik noktasından Paris bir merkezdir. Burası hu
susi bir askeri vali tarafından idare olunur. Burada kuy
vetli bir garnizon vardır. Bir çok askeri müesseseler mev
cuttur. Yüz senedenberi buradaki Sen nehrinin iki tara· 
fında mühim tahkimat yapılmaktadır. Bu tahkimat her za
man modernize edilmektedir. Bu istihkamlar Paristen on 
beş kilometreye kadar uzanır. 

Başlıca istihkamlarda üç karargah vardır. Bu karargah
lar elverişli yüksekliklerdedir. Şimal karargahı, Sen nehri 
ile Obervil arasında bulunuyor. Şark karargahı, Ukr neh-
rinden Sen nehrinin sağ sahiline kadar uzanıyor. Sai müs
tahkem karargah ta Sen nehrinin bütün sol sahilini kap
lıyor. 
,~,~~~~'~'''~~~~~~"""""~ '~~~~~~~'~ 

Bir hafta sağ, bir h f- Başka bir kadına bak-
ta sol düğmeler madığı için kıcaıından 

iliklenecek! boşanmak istiuen kadın 
Tasarruf düşünceleri niha- Bir lngiliz kadını gayet 

yet zengin ve he:- şeyi meb- garip bir iddia ile mahke-
zul Amerikada da yer tut- meye müracaat ederek ko-
muştur. Amerika hükumeti cası dan boşanmak için da-
zabıta kaputlarının iki sıra va açmıştır. Dünyada inanıl 
~üğmeli olması hakkında bir mıyacak kadar tuhd insan 
emirname neşretmiştir. Buna ı arıo bulunacağını pek açık 
a~t talimatnameya göre po- bir surette gösteren bu ha-
Jisler bir hafta kaputların di~enin kabra.manı olan ka-
sağ tarafındaki düğmelerini dm, kocasının gayri tab ı i 

ve ikinci hafta sol sırasın - bir insan olduğunu, zira yol-
dakileri ilikliyeceklerdir. Diiğ- da giderken, pencerede otu-
melerin böyle fasılalı kulla- rurkeo, gözlerini yerden kal-
nılmasının elbisenin çabuk dırmadığını ve işin mühim 
eskimesine mani oldugu bit- ciheti, başka hiçbir kadına 
tecrübe anlaşılmıştır. Polis bakmadığını, bu ise kendi-
memurlarına hangi hafta sağ sinin kadınlık haysiyt:tine 
sıra ve hangi hafta sol sıra · dokunduğunu iddia etmiştir. 
düğmelerin ilikleneceği tak- Mahkeme henüz ıkararını 
vim sırasiyle bildirilmiştir. vermemiştir. 
Bu suretle memurlara hiç • ....,----

yoktan yenı bir düşünce çık- Çelık cıger-e uaşıuan 
mı.ştır. ~- adamın çocuğu olugor 
Krıstıf Kılombın hl- Nevyorktan bildirildiğine 

kl"k"I ·ısmı· göre çocuk felci denilen bir 
hastalıktan muztarip olduğu 

Amerikayı keşfetmiş oldu
ğunu bilmeden ölen Kristof 
Kolombun hakiki ismi Kris
tof Kolomb değildi, o isme 
müşabih olan Kristobal Ko
landı. 

Manisa oteli 
No. 7& 

Keçeciler Lale sineması kar-
şısında. 

uşa ası otelı 
Keçeciler Salih ustanın gazos 

fabrikası karşısında. 
Bu oteller ızmirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 
Müsteciri: Salih Zorer 

için dört senedenberi çelik 
ciğer ıçinde suo'i teneffüsle 
yaşıyan B. Fred Soite'in ka
rı•ı önümüzdeki eylülde bir 
çocuk dünyay getirecektir. 

30 yaşında bulunan B. 
Snite geçen ağustosta Lor
kins isimli 25 yaşında bir 
kızla evlenmişti. 

. Fahri 

ntD enveelektrik edav ia 
yapılır 

29 No. 
tkinci Se1 te r So 
TELEFON 2:ı4 mesi e mani olm z.. M ha- bulunmadan . yalnız sinirli-

likten gelen uykusuzluğa •••••••• .. •• .. •••• .... ..,. ............................. . 
rebele d e de günlerce ve k •. ·1 ~ b. • T s· T e 1 e f o D ı 
haftalarca uyayamıyan esker- arşı e ıyı 1 aç ır gazete- : ayyare ıneması 36 - 46 ı 

de yahut bir mecmuada 
Jere uykuszluktan dolayı bir keyiili bir hikaye okumak- ı Bugün iki büyiik fılim birden 

hastahlt ğeldiği işitilmemiş- tır. İnsan öyle bir hikaye ! 1 . Tavsiye Mektubu 
: 
ı : 

Paris - Meylden bildirildiğine göre son b•r1tt 
lara esir düşen Fransızlara ıiliblarile beraber 

1 
dört generali huzurunda bir geçid resmi yapıl~r 
geçid resmini bir Alman bölüğü selamlamıştır. 81 

lükten ibaret olan bu esirlerin beher böliiğiindc 
mişer kişi kalmıştır. 

Beş gün müddetle aç kalan ve muharebeye de 
bu Fransız askerlerinin bu geçid res inde ıö: 
intizam ve çevikliğin A\man generaUeriniu dikk• 1 
çarpmış olduğundan generaller bu esirlerin zabitf~lt 
sız ordusunun gösterdiği şecaat, metanet ve 1~ 
dolayı takdirde bulunmuşlar ve ellerini sıkmıtlar ______ .. ____ _ 
Kiraları arttıran ev ı 

sahipleri 
İstanbul - Tasarrufların

da bulunan gayri menkul
lerin kiaa bedellerini sebeb · 
siz yü kseltmek suçu ile K~
mal, Hazım ve Muzaffer a
dında üç kişi adliyeye ve
rildiler. 

Bina vergisi .ı 
müddetl8n 

Maliye Vekaleti, 

t .. b. t1ef ye e gore, ıua ~ 

l · · te• sit müddd crını 
ve vilaetlere bildirOI 
na yergisi taksitle~'~ 
h . . .. ,e ı 

u usıyetıne go 
but dört taksitte 
tır. 

l 
~ 

Yeni müskirat kanun ıa. 
gihası son şeklini aldı 

_ ___,,,,. ' 
iş kanunı 

Gümrük ve İnhisarlar Ve 
kaleli tarafından bir müddet
tenberi üzerinde son etüdler 
yapılmakta olan yeni müski
rat kanun projesi mütaleala-

rı alınmak üzere alakalı Ve
kaletlere gönderilmiştir. Ye
ni proje mevcut ve meri 
kanonun tatbikatında görü
len noksanlarını tamamla
makta ve bugüne uygun hü-
kümleri ihtiva etmektedir. 
Projenin en mühim tarafı 

yüksek dereceli içkiler satış 
ve istimlikini tahdit, alçak 
dereceli içkiler satış ve is-

timlakini teşvik edici hü
kümleri ihtiva etmesidir. 

Radgo merkezleri 
1940 Sen esinde yapılan 

bir istatistiğe göre yer yü
zünde verici radyo merkez
lerinin sayısı 1452 dir. 

Mmtaka iktisat 
B. Kemal u:nülh•~' 

. te 
nai müesseselerı d~ 
rek tehrimize od 
Her yerde iş kao\I 
leri dairesinde bare 
diği memnuniyeti' 
müştür. 

Şüpheli bir . 
Dikili oteline O' f 

gelen Bursalı Yakıl 
·o yaşlarında Devleti 

nüfus cüzdanışüpb 
düğünden adliyeye 

tir. ,,_.,. 
Gelenler, GI 
lzmir mebusu Dt· 

Bengisu Balıkesire• 
sıtma mücadele t L.' 
Asım Asrak Aydı"' "\t 

Manisa sıhhat fe, 
muavenet müdürii,O 
Artuner Manisada" 
ze gelmiştir. 

lzmir Defterdarlığından ~ 
Abdurrahman oğlu bakkal Zaimin Basmahane 

Milli emlak sataş bedeli borcundan dolayı haciı 
l!metpaşa mahallesinin Yükıek sokağında kain 3 
180 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kar' 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Talipleri~, 
ziran 1940 saat 15 t~ Vilayet idare heyetine ıotı ~ 
ilin olunur. 4-11-18 _./ q 

iLAN 
izmir muhsebei hususige müdürlüğün • 
Mevkii Cinl'i Kapu No. Bir yıl~~' 

men ıcı 

~ 

tir. okudukça, en tesirli sayılan • 
Oııun için uyku herkesin ilaçların vereceği uykudan : Oynıyan: Adolf Menjo Framızca Sözlü 

_a_rz_u_e_u_i_ğ_·. _b_ir_ş_eY __ o_lm_a_k_ı_a_I _d_a_h_a_t_a_t_h_u_y_k_u_g_el_ir_._ ! 2- G Ülnaz Sultan 
ı Buc ıda vilayet bahçesi içinde Hane Bahçe No.3 

ı ,. ,. " " " 1 
ı " " " " " 5 lzmir Def t rd ğında : i Türkçe sözlü ve şarkılı 

Meyhaneci Ahmedin Karşıyaka ve mu mele ve istihlak ver- ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 17 en Son dünya 
gileri şubelerine istihlak ve ,kazanç v~rgileri borcundan do- : ve Fransadan yeni getirilen makinelerde 

ı " " " " " 7 
harp had i satı: ,, ,, ,, ,, ,, 13/1 
çekilen milli ı ,, ,, ,, 11 ,, 13 

Jayı haciz edilmiş olan Karşıyaka Dedebaşı H. Ağabey so- ı piyango ve teferruatı ı " " tt " " 13/2 
18 
43 

kağında kain 1-3 sayılı ve 1760 lira kıymetindeki bahçe ı Oyun saatleri: 3 - 6 - 9 da ı 
ve dahilinde mevcut dam ve evinin yarı hiueleri vilayet ............................................ "' ........ 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıka
rılmıştır. Taliplerin 25 Haziran 1940 Salı günü saat 15 te 

vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 4 · 11-18(2040) 
~·~···~~~·~~~~~~~~~~~~·~ 

ı S AM T GiŞESi ı 
f Birçok vatandaşlarımızı selamet f 
f ve sadete kavuşturdu • 
f Ne doğru isim r 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf 

I D i 
Profesör z 

K KAT! •• 
Tİ SUNGUR Temsilleri 

Bu akşam 9,30 da ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENi PROGRAM 

Fiatler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuruştur. 

ELHAMRA Gişesi Sa~~1tı~r itibaren 

------------------------
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,, büyük ev Buca No.3 
İdarei Hususiye Viıayete ait olup Bucada Vilayet .,.. 

kain yukarıda kapu numaraları yazılı evler ihale tarih:6' t 
941 gayesine kadar müddetle kiraya verilmek üzere 1 tı'" 
hinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çı et' 
Kirasına talip olanların kira şartlarını öğrenmek üıef 
muhasebei hususiye müdüriyeti varidat kalemine ve! a 
isteyeni erin de ihale tarihi olan 17-6· 940 pazartesi gıJ~ 
yüzde 7,5 depozito makbuzlarile birlikte Vilayet daid'

1 

nine müracaatları ilan olunur. fbüyük ikram:yesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şir~e·f 
fti amelesioden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)ef 
ferdirdi . Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
f T elefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f Milli Piyang,o Biletlerinizi ( SA D · T ) Kişesinden Al• 

Çorakkapu Polis merkezi kar•••• Na. 864 Hasan T•luin Ô11deı Telefon3497 
~····~·····~~·········~~ 


