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tliİiİYE BU BABALIÖI 
YAPAMAZ MI? 

b vılle civarınd ransız~ordu· 
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sıı i erlem k yde ·miştir 
'ıil f eni Havagazı tesisatının açılma merasiminde bütün 
Al bu ,, da.vetliler, Belediyemizin lzmire hediye ettiği bu 

QYuk ve mühim medeniyı~t eserini ve konfor vasıta-
f ~ledı' R · · · · · b d~ b' b'd l -~ b ye eısımız ıçı.:ı e e ı ır a ı e o acagıoı ve lns 

likl 
ve makına "t ı e mütte

üstündürler 
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e Unun Dr. Behçet Salih Uz'un adını hayır ve min
tt~111lla.ğa kafi geleceğini teslimde zerre kadar tered
lh lllellıişlerdi. 
ııı,~sa. zaman ve ahval icabı her nevi ısıtma ve yak

eıı> '•~ıl delerinin azaldığı, pahalılandığı, daha doğrusu az 

r lm nl ra co 
et~ kası lazım geldiği bir anda bu faydalı eser;n mem

ıJr ltr f azandırmanın iktisadiyatımıza olduğu k.adar, bize 
' ~ tt' ,rı ııınd e ırdiği benzin, p~trol, kömür, mazot dolayıst ile 

e ~ 'lllı afaa işlerine pek büyük bir hizmette buluuması 
~ lldlln da lzmirimize ve bütün yul'da unutulmaz bir 

d• b,y~Pan Belediyemiz ve onun yorulmak bilmez Reisi 
b tııı~~k eserlerile ilelebet iftihar edebilir. 

~ ~ ııı küçük tipte bir ıaoayi ve imran Eyf~I abidesi 
od d~,~''i'llgazının kocaman bacasını ne :zaman görsek şöy

A YIİQ '' 
~ ı "t'b Uyoruz : 

tı 'ha Belediyemiz, acaba Beltdiye Reisimiz yeni hava 
~t .~nelerine yaptığı kolaylığı, yani saabız Havagazı 
\ ~ 1~i1ai. eski Havagazı tesisatından pek çok çile ve 
'tth ı:niş eski abonelerine de teşmil edemez mi? 
~ti' Belediyemiz, halka ucuz su satmaktansa AHahın 
' b 8llYun büyük bir kısmını deniz~ akıtmağı tercih 

• ~0;zı su kumpanyalarına benzememeğe gayret ederek 
es~ !~Ilı e:rn ve çok verimli müt!sseseı:ıin fazla istihsalatındao 

'-b~ •tı hol bol müstefit etmenin bir yolunu bulamaz mı? 
)j~ b~tınir Halkı lzmir Belediyesınden böJ le bir şefkat, 

lr babahk bekliyemez mt? 
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::ı· ~~ FAANSIZ QA• Narvik ve Dongork'te büyük muvaf!akiyetler gösteren 

til "._. TESiNE GO E INGILIZ DONANMASI 
• .,ıi. h.AM U •ıPL.Gi• Londra - As~eri vaziyet hakkında gt:len en son haber-: N lere göre cephderde vaziyet: 

Dunkerek'ın müdafaası muzaff~rane bir şekilde devam 
'' \ti.. E B Qıi!IDI etmektedir. Dığe- bütün cephelerde Fransız ordusu vazi-

r~ " im yete temam.eD hakimrlir. Abbeviile civarında Fransızlar 
• 

4
.\lll - Bir Fransız gazetesi yazıyor : ilerlemeye muvaffak olmuşlardır. 

~t ~ atacağımız havadis bir ~ .... asala beoziyebilir. Fakat Londra - Flander cephe,inden Londraya dönen bir 
ı. -Sal d asker şöyle demiştir: n,u eğildir. Ve bu son güııler diplomatları epeyce 

, 
Paris - Pre5iden L ebron , Leopold Belçike kralına 

verilen Lejiyon Doner nişanını geri almıştır. 
Londra - Scotlaod Yard lngilterdeki bütün casusları 

tevkif etmek hususunda mübim gayretler sarfetmektedir. 
Dün 50 kadu casus tevkif edildi. 

Paris - Daima traftar görünen ltalyan radyosu dün 
Flandrlarda çupışan logiliz askerlerinin cesaretinden sita-

yişle bahsetmiştir. Fransada bu neşriyat bir iyi alamet olarak 
karşılanmıştır. 

dinı ve Türk 
Ordusu _____ .. _____ _ 

Türk ordusunun başında Fev
zi Çakmak gibi 

bir Mareşal 
kıymettar 
vardır 

Atinada münteşir ., Vradini,, gazatesi yaZ1yor : 
"Türkiye hükümetioin, müdafaa tertibabnı tamamlamak 

hususundaki gayretleri süratle ve sistem dahilinde yilrfi
tülmektedir. 

"Türk ordusu Avrupanın en ziyade nevralijli bir nokta· 
sıoda mevzi almış buluaduğu'ldan harici alem bu bnyilk 
gayretlerden pek cüzi fikir edinebilmiştir.,, 

Türk ordusu bugünkü teşkilat ve teslıbatı ile Avrupanın 
en iyi ordularından birisi sayılmaktadır. 

Esasen bu ordunua meziyetleri dünyanıd ea büyük as
kerleri tarafmdao mükerreren teslim ve takdir edilmiş bu
lunmaktadır . 

İşte bu ordaııun berkesce teslim edilen meziyetlerine. 
bugünkü ekmel teşkilatını da ilave etmek lazımdır. 

Bugünkü Türle ordusunun teslihatı yepyenidir. En asri 
malzeme ile mücehhezdir. Bunlara ilaveten de başında 
Fevzi Çakmak gibi kıymettar bir Mareşal bulunan bir 
kurmay heyeti kumandasında bulunmaktadır. _____ .. _, __ _ 

4 tııra "Biz Alman piyadelerini perişan ettik. Fakat tayyareleri 
~ı... n bir meseledir. k C 
~e 'k ço tur. epheoin her yerinde tayyareleri vardır. Bizımkiler C b ı••tt k J Jd 'tad . rı ada geç~n ay sun'i ipeğin imali için yeoi bir İie daha azdır.,, 1 e e U &rl Sp8DY0 Ur 

~~tı.'cad edilmiş, bir F ansız şirketi de bu icadı satın Londra - lngiliz gazeteleri, bir lngilize karşı 5 Alman Madrid _ Kaliber gazetesi, Cebelüttarık meselesinden 
i~ ''lak· öldüğünü y&zmaktadırlar. lns&n ve ruakine itibarile Mütte- bahisle uzun bir makale neşrediyor. Ezcümle diyor: 
~·t~ı~ . '"eler yerleştirildi. Bre ve çalıştırılacaktı ve Italyan fikJer Almanlardan çok üstündürler. Almanların tayyare- "Cebelütar1k mes :!lesi bir hpanyol meselesidir. Ispanya-
~~f (it' de bu rekabetten dolayı pek fena bir vaziyete gir· lerioin bir çoğu düşürüldüğüne göre, bunların vaziyeti gün- nın selamt. ti Cebelüttarık iledir. Cebelüttarık ispanya 

1•ill~'talctı. Döviz azlığı içinde kıvranan Italyan ekono- den güne müşkülleşiyor. milli emelinin senbolüdür. Burasını ispanyadan ayırmak 
il) ~6~ l>~k ağır bir darbe inecekti. ispanyaya suikasd yapmak demektir. Hülasa Cebelüttarık 
~~·-j:ll bilen Ruzvelt, Mussoliniye sulh lehinde yoUadığı Uydurm .a adisler fabrikası hpanyanmdır, lspanyo] kalacaktır. 
t ~b~ '. bıı icadd~n bcahsetmeği unutnıamışhr. Ve ltalya Fransız gazetelerine göre lzmirde Türk saatile saat 10,30 .................................................... .. 
~ b~ ~lrQlezse ltalyan ekonomisine bir cemile olmak üze- da Fransızca olarak dinlenen Amerikan UNational Brvad- Hastabakıcı - Hemşireler 
• i·~._1 t14dı ortadQn kaldırırız, der gibi olmuştu. castiug,, radyosu, Amerika radyoJarmın dalgaları üzerine 
~ıtiıı :'olini de, lta!yanııı ekonomiıini kurtarmak için Ruz- çalışan bir Alman radyosu imiş. Bu radyo propağanda . ursu Açıldı 

, ~ 11(;'~~ ~lclifini kabul etmiştir. makndile neşriyat yapmakta ve Amerikanın bitarafhğı al- lzmlr Askerlik Şubesinden: 
'th. ~t nıesele elan bir pamuk ipli•ine bağlıdır. ltalya tında dinleyicilerin hüsnüniyeti.ui kazanarak kafalanna bir H 
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1 h b ) 1 k d' Hasta bakıcı emşire er ursu evvelce de ı'laAn edı'ldı' w ı' 

~~~!:n
.ltdai Dl;llİI, avary ılntaJyanMi!'u •• e •• ğ.hiniinmh Jine.Z .. ,,ayiatı sütü ya au v~ saçma a er e r yer eştirmt te ır. d g D.1ha bir ay evvel Reims'i zapteden Alman spikeri dün veçhile 1·6 940 günün en itibaren askeri hastanede açıl-

de ltalyayı harbe sürüklemiş. Bakalım daha neler yu- mıştır. Dersler her gün saat 14-16 arasında gösterilece-
murtlıyacak. ğinden bu kursa iştirak etmek üzere Şubece kayıtları 

8
• 

1~~1t»ı '' - Almanlar Şiaaldc motörlü kuvvetlerinin yüzde Fakat onu dinliyen kim... Esasen HaJkın Sesi bu pılanların bu ilinden itibaren her gün öğleden sonra m~z-
~•k kayıp etmiştir. Amerikan radyosunun verdiği haberler hakkında daima kür hastahanede bulunmaları lüzumu ilin olunur. 

t:rc, za iatı bir milyondan İazladır. ihtiyatlı davranılmasını tavsiyeden geri kalmamıştır. .. ................................................ .... 

~----------~~~--~------~~~~~~~==~ 
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VEYGANDIN ______ .. _____ _ 
KAIİR MANLIG46 VE AS

KERCE BiR PiL.ANI 
---------.. ~------

Sof ya - Paristen bildirilyor: Büyük zorluklara ve şimal 
ordusu ile irtibatı kesilmiş olmasına rağmen general Vey
gand bu orduya ric'at emrini vermezden evvel birkaç kere 
muhasara içine girdi. Hatta Belçika üstünde keşifler yaptı. 
Büyük bir bombardıman tayyaresine biamiş olan Veygaad 
muhafazasına bir kaç ta avcı tayyaresi aldı. Bir kaç kere 
de Alman t}lyyareleriyle müsademe yaptt. Hatta bir de 
tayyare kaybetti. 

Fakat planını tatbik mevkiine koydu. Gitti vaziyeti göz
den geçirdi. Mohara ordusu kumandanına şifahi talimat 
verdi, döndü. lngiliz başkumandanı Lord Go:-d ile görüştü 
ve Müttefikierin ordularını düşman muhasarasıodan kurtar
mak için hazırladığı planı söyledı ve müttefikan karar ver
diler. 

--~~~~-...... ~~~~~-
Figat artışına karşı 
İstanbul - Züccaziye eş

yası, cam ve deri fiyatların
da son günlerde sebepsiz 
yükselişler kaydedildiğinden 

Alakalı makamlar milli ko· 
runma kanununa istinaden 
bunlar hakkında tahkikate 
başlamışlardır. 

---o---

SIHHIYE VE İKTiSAT 
VEKİLLERİ 

lstanbul - Sıhhiye vekili 
bay Hulusi ve iktisat vekili 
bugün Ankaradan şehrımize 
gelmişlerdir. 

--o-

Raduo ücretleri 
Ya pılaa bir istatistike na

zaran memleketimizde 80,000 

kişinin radyosu olduğu an
laşılmıştır. 

Bugünden itibaren radyo
ların senelik ücretl~rinin tah
siline başlanmıştır. 

zabıta haberleri 
Keçecilerde Şükrü Saraç 

oğlu bulvarında Ismail oğlu 
Ekrem Girgin idaresinde 
bulundurduğu kamyonu Azmi 

oğlu Yaşara çarptırarak sol 
ayağından yaralanmasına se
bebiyet verdiğinden yakalan-
mıştır. 

§ lkiçeşmelik caddesinde 
Zekeriya oğlu Muharremin 

siğara ile esrar içtiği görü· 
lerek yakalanmıştır. 

§ Cafer oğlu Mehmet Er
din karısı Fatmanın çanta
sında Bornovaya ait bir bi-

let bulunmasın.dan dolayi 
aralarında çıkan kavgada 

çakı ile Fatmayı sol kolun
dan ve 4 yerinden yarala
dığından yakalanmıştır. 

§ Çorakkapı Felemenk 
tütün mağazası önünde!Ki-

zım oğlu Hasan ve Abdi 
oğlu Eyyüp bir kız mesele
sinden aralarında çıkan kav-

ğada birbirlerine bıçak çek
tiklerinden yakalanm şiardır. 

iLAN 
lzmlr deffedarllğından : 
1 - 3828 sctyılı kununun on birinci maddeıile damga reıinıle

rine yapılan zam 1 Haziran 940 tar:ıbinde meriyete girecektir. Bu 
zammıD sureti tatbiki hakkında aşağı.la izahat verilmiştir. Yeni 
kanuala damga resmi kanununun on birinci maddesine bağlı tari
fı:de yazılı maktu resimlere yüzde elli ve ayni kanunun üçiincü, 
dördüncü, lteşinci ve altıncı fasıllarında yazılı nisbi resimlere yüz
de 10 nisbetinlle zam yapılmıştır. Damga resmi kanununun on bi· 

rinci maddesine makta resim tarifesinin otuz sekiz, kırk, kırkaltı, 
kırkyedi, kırkdokuz, elli iki, eJlidört, eJlisekiz, altmı,bir, altmış 
iki, almıtaltı, altmışsekiz, yetmişsekiz ve doksanıncı numarala· 
rında yazılı evrak ile otuz dokuzuncu numarasında yazılı veka
letnamelerden yalnız sulh mahkemelerinde istimal edilecek olan 
hususi vekaletnameler bn zamma tabi drğildir. Ayni kanunun 
otuzuncu maddesinde yazılı evrakın resimleride yüzde elli arttı

rılmıttır. 2 - Gerek maktu gerek nisbi resimlere yapılan zamlar 
damga resmi kanunu hükümlerine göre bir varakanın tabi oldu
ğu resim miktarı hesap ve tayin edildikten sonra bu miktar üze
rinden hesap olunacaktır. Yoksa damga resmi kanununda yazılı 
resim nisbetinde arttırılmış değildir . Mesela damga resmi kanu
nunun on ikinci maddesi mucibince muayyen meblatı mutazam· 
mın evrakın resim nisbeti ikidir bu nisbet mahfuzdur. Yeni ka
nun damga resmi kanununun on ikinci maddesi mucibince resme 
tabi her hangi bir varakanın bu nisbete göre taayyün eden re
sim miktarına yüzde on zam yapmıştır. Binaenaleyh damga res
mi kaaunun on ikinci maddesine göre yirmi kuruş resme tabi 
olan bir maaf senedine yeni kanunla iki kuruş zam yapılmış bu
lunmaktadır. 3 - Yeni kanunla yapılan zamlar bazı hallerde ke
sirli çıkmaktadır. Bu hallerde yapılacak muamele 1948 mali yılı 
muvazenei umumiye kanunun 30 qcu maddesi ile hükme bağlan· 
mışhr. Bu madde hükmüne göre alınacak zam ile asıl damga 
resminin baliğ ltir kuruştan aşağı zuhur ettiği takdirde bir kuru· 
şa iblağ olunacak resim ile zam yekununda bir kuruştan aşağı 

zuhur eden kesirlerde kuruşa çıkarılacaktır. Meıeli kıymeti otuz 
lira olan bir arsanın tasarruf senedine ilsakı lazımgelen pula dam
ga resmi kanunun onuncu maddesinin birinci fıkrasına göre otuz 
para olup yeni kanunla buna yapılacak yüzde on zam ile birlik
te yekunu otuz üç para olacağından bir kur'uştan aşağı duşen bu 
miktar bir kuruşa iblağ ediJecektir. Seksen liralık bir maaş veya 
harcırah senedine ilsak edilecek pul damı• resmi kanununun 12 
nci maddesi mucibince onaltı kuruş olup buaa ilave edilecek 
y6zde 'on zamlı birlikte yekunu on yedi kurut altmıt santim o· 
lacağı için on yedi kuruşun kesri olan altmış santim de klruşa 
iblağ adilerek bu varakaya 18 kuruşluk keı:a beş kuruş resme 
tabi bulunan ticari bir çekte yüzde elli zammıle beraber balii 
olduğu yedi buçuk kuruşun kesri olan yirmi paranın kuruşa ib
litı ıuretile badema sekiz kurutluk resme taiti lutulacatı ali
kaclarlarca aalüm olunmak üıere ilin olunur. (2021) 

YENi iNGILIZ TAY- Bingöld! Zelzele polls abidelırı• 
Y ARELERI lstanbul - Evvelki gün 1 k kogdUllf 

--ııııın -- saat 17,25 de Bingöl vili· ÇI en 
ALMAN TA YY ARECILERINJ yeti ve kazalarında on sa- Polis ~:i:;., or 

aiyc süren şiddetl i bir zelze 111 

ŞAŞIRTMIŞLARDIR le olmuştur. Vilayetin San- olan genç polis 
111

• rt 
mız dün öğleden 1011 

Paris - Amyen ve Sam şimalinde Fransızların büyük cak nahiyesine bağlı Mezar- rıter' 
k d k Ad ·1· h·ıı · · · l t · cık ko .. yünu-n 20 evı· tama- tiirk ve şehit po 

1 o• tan ları iişmanı şaşırtara vı ın sa ı erını ışga e mış ı · 1 k koylD ' 
men, 15 evi kısmen, Bek erme çe en dıO .ve hayli esir almışlardır. Polis memurların . 

Paris (Radyo) - Künkerk'te muvaffakıyetle ileri hare- köyünün 18 evi tamamen Mustafa Çetinel ~'\ 
ketine devam eden müttefiklerin tazyiki lngiliı ve Fransız yıkılmıştır. söylemiş, Cümburı)'e 
donanmalarının yardımı sayesinde sahile varan askerlerimiz Zelzelenin vukuu anında mine ölünceye k.a~ar i~ 
muntazaman lnıiltereye sevk edilmektedirler. halk tarlasında olduğundan kat ve Atatürkudile 

Pariı - Liyej muhasarasında büyük kahramanlık göste- oifusça bir zayiat olmamış- yürümeğc devam e. t• 
ren Belçika kuvvetleri Fransıdarla birleşmeğe muvaffak tar. Yalnız bir kız çocuğunun ne dair hep birlık 
olmuştur. yıkılan enkazdan eli kop- içilmiştir. v•~ 
Bükreş - Et satışı bu günden itibaren haftada üç gün muştur. Köyliı geceyi dışa- Merasimde başta ~ 

men edilmiştir. rıda geçirmişlerdir. Bingöl Bay Etem Aykut olıı>• 
Paris - Sovyet Rusya Macaristanı icabında Almanyaya 

1
. -d- u~ B•Y 

valisi felaketzedelerle biz- re po ıs mu ur 
boyun eğmemek şartile garantide bulunmuştur. zat alakadar olmaktadır. Özgür ve muavini ,e .. 

Paris - lngilizlerin yeni tip tayyareleri Alman tsyyareci · 1 oı:O" 
· 1 d' O ·1- · 1 ·ı · · 38 Al Halk bugu-n yıkılmıyan ev- amirleri hazır bu u lerini şaşkına çevırmış er ır. a ıa.ı ngı ız tayyaresı -

man tayyaresi düşürmüş ve tek başına bir lngiliz üstteğ'- lerde ve civar köylerde u- dır. 
1 

menı 9 Alman tayyaresini parçalamağa muvaffak olmuı- kin edilmiştir0.__ Şevkt Bil t 

tur. ~· .. J ki 1 • Lo:ıdraya Türk 

AMERiKA 
RININ 

TAYYARELE o amıga ge mıuen h eyetile gitmiş ol•.0,, 

- 1. htı·gatlar A~ır gazetesinin iı:otı!11 TESLiM( hibi Baı Şevket Billf
1 

Askerlik mükellefiyeti ka- ' Istanbuldan şehriı:oi:ıe 
Vaşington - Hariciye nazm B. Hull Amerika tebaları· 

nın muharip devletlere ait tayyareler ile Brunsvik, Kamo 
da eyaletleri, yeıı i Skoçya ve Pren Edvard adası üstünden 
uçabileceklerini kararlaştırmışhr. Bu karar Amerikan tay· 
yarelerioin müttefiklere teslimini süratleştirecektir. ______ .. _____ _ 
Sovyetlerde . 3000 kişilik Fen 

heyetleri çalışacak 
Moskova - Almaa ajansı - ilk yazdanberi Sovyet Rus· 

yanın muhtelif yerlerinde muhtelif fen heyetleri çalışmak
ta.dırlar. Bunların adedi üç bin kişidir. Bu heyetler taş kö
mürü, demir, petrol vesair madenleri aramaktadırlar. 

Büyük Müjde! 2 Haziran 
Gezisi 

nununda askerlik çağına gi- müştür. f 
ıcnlerden ilk ve son yokla- Arkadaşımıza boŞ 
malarını yaptırmıyanlar hak- deriz. 

kında cazai müeyyideler bu-
1 
M•ILL"I EMLA" K 

lunduğu halde ihtiyat as-
kerlerin yoklamaları hakkın
da bir h - küm bulunmamak
tadır. Milli Müdafaa veka· 
leti ihtiyat askerlerin yok
lamaları hakkında da cezai 
müeyyideler tatbik edilmesi 
için bir kanun projesi ha
zı rlamıştır. Projeye göre ilk 
ve son yoklama zamanında 
yapılan ilan üzerine yokla-
ma memurlarına veya as
kerlik şubelerine ve elçilik 

Haber aldığıııııı• '° 
milli emlak işleri 19 
nesi içinde mutlak• t 
edilmiş bulunacaktır· -· .......... ~ 

Geleni et 
Muğla valisi lbrahiaJ ~ 

muğladao, Manisa 
mücadele reisi dokt0 ' 

Maoisadan şehrimize 1 
lerdir. 

Gelmek için çok naz eden 
bahar nihayet bütün güzelliği 
ile geldi. Yağmurlu ve rutubetli 
havalardan bıkan halk şimdi 

kırlara koşmağa başladı. Fe
rahlı bir kır düşüncesi insanın 

aklına evvela Halkabmarda 
eski ""'YDIN birahanesinin zümw 
rud gibi yeşil ağaçlarla süs.lü, 
havadar aile bahçesi geliyor. 

z fer okulu Himaye he- ve konsolosluklara bizzat Lise Kamp 
Yntinin hazırladıg· ı Ödemiş müracaat He ve yahud yazı 

7 
il• 

Orada temiz havayı, latif man
zarayı, taze soğuk birayi bula
bilirsiniz. Biranın şişesi yalnız 

Orada ehven şeraitle ziaafet-
ler de uerilebilir. 

Dr. Fah q Işı 
l:ımir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontkenveelektrik tedavi , 

ycıpılır ıkinci ri e ter So 
1
. 

No. 29 TElEFON 'JS 

1 b k b. · · t Lis~ kampları P J• ve Tire tren gezisi bu haf- i e veya aş a ırısı vası a- pv 

ta yapılacaktır. siyle hüviyet cüzdaoıoı gön· da açılacak 20 gün fi 
dererek kanuoi yoklamasını edecektir. Kamplar 

1 
· 

Biletler Eşrefpaşada tütün- b ti ·b olan okulların babre yaptırmıyan ru sa ı ve ı - Y 

cü İsma i l, Mektepli Kitabevi, tiyat askerlerden 15 lira pa- kurulacaktır. it 
Kilimcilerde çorapçı M. Nu· ra cezası alınacaktır. Askerlik kampta• 
rettin Solak, Odun paza- eden talebe akşamları 
rıuda tütüncü Haydar, Til- Zagi Maaş Cüzdanı rinde yatacaklardır. 
kilik iki Ç (' şmelik eczahane- . -- -ıı r 
leri, Hisar camii karşısında 323420 Numaralı ır.aaş cüı- Turistik UO 1 
berber A . Ulvi, Mezarlık ba- danı mı zayi ettim yenisini .0 

alacagw ımdan e kisinin bük- Turistik yollar 1 

aıuda berber Ali Erdoğan, ..ı·ı kt dir 
mü yoktur. devam eoı me e · 

Anafartalar caddesinde kır ı· · ltıı 
Emekli Yüzbaşı muz ayımda .. cıra 

tasiyeci C elil'de satılmak- l 1 ı ıac• 
Tahsin Baymaz Güze ya ı yo u açı 

tadır. --

3

--

3 

! izmır mubasebei bususige mOdürlüğündll: 
BAHRIBABA 1 Manisa oteli Muhammen Satış Bedeli Mesahai sathiye N I' 

1 

Lira No. Cinsi Mevkii Metre murabbaı Ada 0 

Belediye sahU Park ga- No.. 76 171 1/31 Dıvarlı Izmir Göztepe 171 844 
zlnosunun kahve 1 Keçeciler Lale ıtineması kar-

d arsa Abdülazel ukağı •fi 
kısmi açıldı 1 

şııın a. J k d k.. e e.,• Idarei husuıiye Vilayete ait e up yu arı a mev n v 
Yeni müstecir, yeni kon- . Kuşatlası otelı 1131 sayılı dıvarh arsanın bedeli def'aten ve pe_şi~en öd~ri 

for, y~ai t ertibatla ve büyük Keçeciler Salih ustanın gazos retile mülkiyeti satılmak üzere 25-5-940 tarıhınden f 

fedakarlıklarla kahve kısmı fabrikası karşısında. gün müddetle açık arhrmaya çıkarılmı,tır. Ta~ip ~la_?l•j 
nın noksanları ik mal edile- ' Bu oteller lzmirin en temiz günü olan 10-6-940 tarihine müsadif pazartesı go'!a .• 
rek bugünden itibaren açıldı. ve ucuz otelleridir. yüzde 7,5 depozito makbuzlarile birlikte Vihyet daınıı 

Gazino Kısmı Müsteciri: Salih Zerer nine müracaatları ilan olanur. 
Kemani bay kUçük Ali, 

bestekar Kasabalı Cümbüş yucu bayanlarla. 
bay Mehmet gibi çol~ yük· 1 Hazirandan itibaren 
sek san'atkarlar ve rüfekası açılacağını müjdeleriz. 
iştirakile ve en nadide oku- D: 14 -9 ......... ~·············~··· t SELAMET GiŞESi ı 

t Birçok vatanda,ıarımızı selamet t 
f ve sadete kavu,turdu f 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyaaıgosuoun ent 
tbüyük ikram:yesi olaa s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·t 
tti aoıelesinden 34 kişiye ta ksim etmekle onları (Selimet)et 
ferdirdi. Adrese d ikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
f Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f ............................. 

M ..• d ' 
1 UJ e .•• 
Asrımızın en büyük Türk san 

1 atkarı İllüzyonist ve Manya-

tiz;:scfrro- Zati Sungur 
Fevkalade büyuk sürprizler 
ve merakla dolu hünerleriyle 

8u akltamELHAMRA'Sioema- ' 
9,30 da sında 
ilk gala müsameresiyle tt:m
sillerine başlıyor. Umumi fi. 
atlar : Koltuk 75. Salon 50 ~ /'; 'c 

Balkon 40 kuruş ___./_/ 
~-=-~~~__:_~~~~~---~ 

Alı., Milli Piyanv:o Biletlerinizi (SA DET) Kişesinden 
Çorakk•pu Polb ınerkeıi kartı•• No. 864 Haaan T•h•in Ô•detTelefoa8497 


