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lransanın tamamiyeti radvosu: ''Eğer 
'rtıuhaltiza edilmezse, biz, 

m larında harbe devam 
müt f iklerin yan· 

edeceğiz,, diyor 

1.lf ALYA, ALMANYA TARAFiı O . SULHGO 
UZAK. TU 

i.iSMELERiNDEN 
Uİ.MA ~ 'TAD . 

a: ~esmi ltalyan telanı. ajansına göre, m nyalran· 
s nı t lepetmiş ';~. adan derhal ve tamamen teslım olm 

' 
, 1-5 ~~lendra ·- Londrada bulunan Fransız: sosyalistlerinden 
rol tt Ohs demiştir ki: •Fransa Almanyaya teslim olamaz. 
d>~~ ~ 'nsa teslim o 'sa da, imparatorluk v

1
e ecnebi diyarlardaki 

kof • t~ols: Fraoıudar bu teslim şartlarını kabul t.tmiyeceklerini 
e i ' harbe devam edeceklerini bildirmişlerdir. 

1 Londra - Cephedeki hare~at devam etmektedir. Alman-'t l L • • • l d' , l Qar nearını ıeçmıı er ır. 
11r- ~ Oııdra - Birçok Franaıs radyo tstasyonları Almanlar 

ıb•' • lf11ıdan kapatılmaktadır. 
eği ~ Londra - Fransız elçisi yeni bir radyo istasyonu aç-

b ~~•r-· ......... ~----------~-----------------VapUrllrlmlZlft 
Siaerta Meselesi 
lstanbul- Ticaret Vekili

nin riyasetinde Milli sigorta 
şirketleri müdürleri bir top
lantı yapmışlardır. Bu Top
lntıda Akdeoize çıkacak ge
milerin sigorta edilmesi mev-
zu üzerinde kararlar vermiş
lerdir. 

Ankara - Ticaret veka
letini~ yaptadı bir tamimde 
son zamanlarda lisans talep
lerinin ekserisi telgrafla ya
p !maktadır. Telgrafla müra· 
caatierio yalnız fevkalade 
ahvale inhisar etmesi ve 
normal hallerde telgarafla 
yapılan müracaatlerin kabul 

'ticaret Vekili Naznıi edilmiyeceği alakadarlara 
~ Top~uej'lu bildirilmiştir. 

~lıır hükiimeti Italyaya bir 
nota verdi 

~,~•lıire - Mısır hllkft•eti lsviçre elçisi Yastasile ltalya 
~, .fınıetine yeni bir nota vererek Libya hududundaki son 
~~~ıY•t tlolayısile hl\kAmetin kat't kararlar alacağını şid·} 
~ildirmiıtir. 

ı~ PaQıın bir isteği 
k' ~ . ..,lldrid - Papa 12 inci 
k ~-1~ Mu1Soliniye ıönderdiği 
~ it 

li llıektupta ltalyan mille· 
'den Fransaya karşı ilice· 
~masını istemiştir. 

~ ~ürkkuş~ 
)~~~ır Türkkuşu teşkilitana 
~~den bir çok gençler ilti· 
•~, ı.etmiş, Türkkaşu faal 

l{a.drosu genişlemiştir. 

~940 Fuarı 
2lıa:•rın açılması yaklaşb· 
~'t ilta fuarda faaliyet bir 
~- tlab.a arttırdmıştır. 194~ 
f~~t~ diğer senelerin çok 
~~,· . •ilde olacaktır. Belediye 
l lıın. 
ııll ıı Dr. Bay Bela cet Uz 
~~~lıı sabahleyin fuara gi
~ı .. :~ çalııaaları kontrol et· 
't ır. Papa 12 inci Pi• 
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Fransız Kale ile Jngiliz DurJ1' limanları arasındaki 
mesafeyi gösteren harita. 

/ngilizler, haritada bu kadar küçük görünen mesafenin 
harp esna&ınJa daha pek çok uzunluk peyda edeceğini 
&öylüyorlar. 

Londra - Filistindeki Yahudi meclisi lngiliz hükumeti
ne yolladığı bir beyannamede, lngiliz hükumetine sadaka
tını bildirdikten sonra, Filistindeki bütün Yahudiler Filisti· 
nin müdafaası için seferber edilmelerini istemiştir. 

Londra - Alman tayyareleri bu gece gene lngilterenin 
üzerinden birçok saatlar süren uçuşlarda bulunmuşlardır. 
Resmi tebliğ neşredilmediğine göre, hasarat ve telefat 
hakkında bir fikir edinilememiştit. Şimal eyaletlerindeki şe· 

hirlere bomba isabet etmiştir. 
Londra - Dün Fransız radyosu şu beyanatta bulunmuş· 

tur. 
Fransa/a teklif edilecek sulh şartları kabul edil-

mezse Fransa çarpışmağa devam edecektir. Fran
sa, memleketin tamamiyetini muhafaza edilmedikçe sulh 
şartlarını kabul etmiyecektir. Üç Fransız delegesi Alman
larla buluştu ve görüşmelere başlamıştır. 

Berlinden resmen bildirildiğine göre, ltalya resmen sulh 
görüşmelerine iştirak etmiyecektir. Almanlara göre, Münib
te vukubulan Mussolini Hitler görüşmesinden sonra, ltalya
nın menfaatları Almanya tarafından korunacaktır. Sulh 
şartları hakkında Berliode hiçbir şey söylenilmemektedir. 

Resmi ltalyan Stefani ajansına ıöre Almanlar Fransadan 
tamamen teslim olmasını talep edeceklerdir. 

Londra - Yugoslavyadaki Fransız kolonesi FransızCum· 
hurreisine yolladığı bir telgrafta şöyle demektedir. 

"Fransa teslim edilmemelidir. Franıada olsun başka bir 
yerde olsun barba devam etmeliyiz. 

Ayni koloni şark orduları kumandanı general Mitlelhan
zer' e yolladığı bir telgraf~a derhal seferber edilmesini iste· 
miştir. 

Paris-Almanlar bu sabah Lyon şehrini işgal etmişlerdir. 
Paris - Resmen bildirildiğine göre Fransız hükümeti 

Alman sulh şartlarından haberdar olunmuştur. Fransız hal· 
kı sulh tekliflerinin neşredilmesini sabırsızlıkla beklemek· 
tedir. 

Londra - lngiltereye karşı dün gece yapılan Alman 
uçuıları es•aııacla 10 sivil öldü ve 60 tane yaralanmıştır. 

"Hayatı yenmek ve sonunda 
kavgadan muzaffer olarak 
çıkmak için soğuk kanlı ve 
tedbirli olmak lazımdır. Bu· 
nunla ~raber hararetli bir 
kalb ve şiddetli azim ve 
irade kadar, bilgili ve mü· 
nevver dimağa da ihtiyaç 
vardır.,, 

Sir Con Löbuk 
Bedbin olanlar ve herşeyi 

fena görmeği adet edinen· 
ler bütün kıymetleri harap 
ederler. Böyle insanlar, ma
nevi kundakçılardır. Bütün 
temas ettikleri ve görüşdük
leri insanların ruhlarına ha· 
kim olarak cesaret ve ira
delerini altüst ederler, her 
tarafa şüphe ve endişe to
humları saçarlar, enerji ve 
teşebbüs kuvvetlerini ezer
ler. 

Böyle insanlardan sakınıl· 
mak ve uzaklaşmak lazımdır. 
Eğer insanlar iradelerinde 
bulunan bu gibi fena görtışlö 
ve bedbin olanları kovabil
seler ve böylelerine yüz ver· · 
meseler terakki yollarında 
ve her türlü teşebbüslerinde 

nerelere kadar ilerliyecek
lari o vakit görülürdü. 

"İnsn taliinin sahibidir.,, 
Sözü doğru ve isabetli bir 
idealdir. Bu idealin tahak
kuku için de en baıta sağ
lam bir irade ile nefsine 
itimad ve bilgisi11e istiaad 
etmesi icabeder. 

Bazı insanlarda irade ve 
teşebbüs kuvvetleri fazla ol-
duğu i~in, tuttukları her işi 
muvaffakıyetle sona erdirir-
ler. Bu gibi insanlar için 
kaybetmek ihtimali çok uzak-
tır. 

Bir inşan bir çok zorluk
larla karşılaştığı zaman, kü
çük meseleleri bir tarafa 
ayırmah ve bütün enerjısini 

büyükler üzerinde teksif et
meli ve gayet sakin, dtltll•· , 

celi ve terbiyeli olarak çalıı
malıdır ki muzafferiyeti elde . 
edebilsin. 

in ~ilterenin en büyük :ıen· 
ginlerinden ve milyarderle· 
rınden Lord Hulme adıada 
bir zat 200 müeHeıenin ba • 
şında bulunuyor ve 78 yaftll· 
da olduğu halde bu iki yllz 
müesseseyi en ince teferrna
tına kadar maharet ve kud· 
ret ve kudretle idare edi
yordu. 

Kendisi arkadaşları tara
fından bir gün bir gnn bahçe 
eğlencesine davet edildi. 
ihtiyarlığına ve fevkalade 
meşğftliyetine rağmen ondan 
daha sıhhatlı, daha kavi vü
cudlo ve neş'eli kimse yuk
tu. 

Kendisine bunun sırrı so
rulduğu zeman şu ıevabı 
verdi: 

- Ben hayatım m6d· 
detince hiç sinire kapdma
dım, birçok mltkillerle kar
şılaştım. Fakat nefsimi sabır 
ve tahammüle, soğuk kanlı
lığa alıştırdım, yavaş ve dik-
katli hareketlerle her zorlu .. 
ğa yendim. Teesslirl ken· 
dime musalJat etmedim. iş 
saatıada işle, istirahat ve 
eğlence zamanlarımda biç 
işi dilşünmiyerek sirf eğlence 
ve iıtirahatle meşğul oldum. 

Çünkü hayat maki~emin 
kuvvetle iılemesi ve durma· 
ması için bunlar lizimdi. 
Yaşım 78 dir, Ne midemden 
ve ne de ııhhatimin bozuk-

luğundan ve neş'esizliğimden 
müteessirim. İnsaa hayatta 
kendini nasıl alııtırırsa öyle 
gidiyor.,, demiı ve biıtiin 

arkaşlarını hayrete dtişiir

müştür. 

(DeYamı var) 
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l.ondra - Almanların Ingiliz topraklarına yaptıkları hü· 
cumlarda şimali ıarki sahiJlerine ve gal eyaletine bompalar 
atmıştır. 

Bordu - Fransız milli müdafaa merkezinden verilen ha
berlere göre garbi Akdenizde seyrQ sefer muntazaman 
deYam etmektedir. 

Italyan deniz kuYvetlerine tahribat yapan Fransız do· 
nanması arasında La Kürytız denizaltısı büyük yaralıklar 
rister•iştir. Fransız donanmasının Tunus ve Korsika açık· 
larında ltalyanlara bfiyük zayiat verdirmişler ve Italyan 
küçük adalarını bomhardıman etmişlerdir. 

Bern - Fransız çocuk ve kadınlarile müsellih askerler 
lniçre topraklarına iltica etmişlerdir. Askerler silahların
dan tecrid edilmişlerdir. 

tondra - Hava kuYvetlerimiz Hamburg, Bremen, Frank
fort ve daha bazı mühim Alman şehirlerini muvaffakiyetle 
bombalıyarak müthiş yangınlar çıkarmışlardır. Bremene atı
lan bombalardan benzin depolan ve bir fabrika yakılmış 
alevleri 130 kilometreden görmek kabil olmuştur. 

Miiteaddid Alman şehirlerinde tahrip edilen müesseseler 
arasında elektrik santral bir çok gaz ve istasyonlar Ye iaşe 
trenleri imha edilmiştir. 

MALTA ADASI 
Italyanlar Malta adasını 

bombardıman etti. Sicilyanın 
cenubunda bulunan ve in· 
gilizlere ait olan bu adaya, 
Yunanlılar Melite, Romahlar 
Melita derlerdi. 250 kilo
metre murabbaıdır. 200 bin 
civannda n6fusu vardır. E
teklerinde ağaçlar bulunan 
tepelerden mürekkeptir. lu 
tepelerin en yükseği 258 
metro irtifaındadır. Sahille· 
rinde yüksek yarlar vardır. 
İklim gayet tatlıdır. Nebat
lar Afrikat, hayvanat ise 
Avrupaidir. Bu da, vaktile 
adanın Sicilya ile irtibatı ol
d•ğuau gösterir. 

Maltadan turfanda sebze
ler, patates, hububat, pamuk 
ve portakal çıkar. Fakat 
mahsulü halkın yaşıyabilmesi 
için kifi değildir. Ehali mu
haceret ederek, balık tuta
rak Afrıka ve Sicilya ara
sında bahri ticarete girişe-

rek hayatını temine çabalar. 
Merkez, pek müstahkem 

olan V alette' dir. Akdenizin 
en iyi limanlarından biri bu
rasıdır. lngiliz donanmasının 
burada her ıene altı ay ge
çirmesi adettir. 

Malta toplu adaları, nefsi 
Maltadan gayri, Gozzo Co
mino 'dan mürekke-ptir. 

*** 
Mevkiinin ehemmiyeti do

layisile, Malta tarihte hırsla
n tahrik etmiştir. Akdeniz
de bulunan bütün milletler 
biraz kuvvetlenince burasını 
ele geçirmek istemişlerdir. 

Ada şu suretle elden ele 
geçmiıtir: 

Finikelilere milattan evvel 
on sekizinci asırda. 

Yunanlıfara: Keza M. E. 
736 da. 

Kartacalılara: M. E. tak-
riben 400 de. 

Romalılara: M. E. 218 de. 
Vandallara: Militldan sonra 
454 te. 

Gotlara: 464 te. 
Bizanslılara: 533 te. 
Araplara: 870 ve 904 te. 

Normanlara: 1090 da. 
İspanyoUara: 1284 te. 
Saint- Jean şövalyelerine: 

1530 da. 
1530 la 1798 arasında bu 

şövalyeler Osmanlılara ve 
Şimali Afrika korsanlarile 
mütemadi muharebe halinde 
bulundular. Bu arada Malta 
pek çok taarruzlara, muaa-
saralara uğradı. Bunların en 
meşhuru 1565tedir. Turgud 
reisin şehadeti ile neticelen-
di. Mustafa paşa Saint - El-

me'ye hakim olmakla bera
ber muhasarayı kaldırmağa 
mecbur kaldı. 

Napolyon 1793 de Mlsıra 
giderken adayı zaptetti. 
Saint - Jean şövalylerinin 
hükümranlığına nihayet ver-

di. Fakat halk Fransızları 
istemiyerek lngilizlerle bir
leşti. Fransı:ı:ların valisi Van· 
bois de iki sene muhasara· 
dan sonra 1800 de tesim 
olmağa mecbur kaldı. 

1815 muahedesiyle Malta, 
lngilizlere bırakılmıştır. On
larda burasını emsalsiz bır 
bahri ib haline soktolar. 
Fakat halkın dili olan Ital
yanca yerine Ingilizcenin 
ikame edilmesi hadiseleri 
mucip olmuştur. 

* •• 
Maltanın humması ile keçisi 

meşhurdur. Bizde Maltız ke· 
çisi derler. Mutfakları

mızda kullanılan maltızın da 
o adadan öğrenilmiş bir 
mangal şekli olduğu tahmin 
edilir. .... 

lnöan caddesinde Mek
tupçudan itibaren Köprüye 

kadar paket taıı döşenme· 
sine baılanmıştır. Bu kısım 
ikmal edildikten sonra cadde 

baştan başa paket taıla dö
şenmiş bulunacaktır. 

ELHAMRA Sinemasında 
Buıün matinelerden itibaren qcuz yaz fiatlerile 2 büyiik 

filim birden 

1 - 3 VALS Frıııızıı SIZIO 
2 -Allahın Cenneti Türkçe sözlü 

FIY ATLAR: Koltuk 40, Balkon 30, Salon 25 kuruıtur. 
SEANSLAR: 3Vals 2-3,30-9,30 Allabıa cenneti 3,30-7,30 

MAJINODA ÇARPIŞMALAR SOVYETLER ve ALMANLAR 
EL' AN DEVAM EDiYOR Italyan Anlaşmasının Hedefi 

Sofya - Fransız cephesinde harp devam ediyor. Alman· Boston - Sovyetlerle Almanya ve ltalya arasında ıo• 
Ren ve Şerburg şehirlerini Almıştır. Renin şimendiferlerin günlerde bir anlaşma yapıldığına dair dolatan haberleri• 
kilidi Ye Şerburgun da mühim bir liman olması itibariyle icyüzü ltalyanıa harbe girmesiyle Balkanlara karıı bir tela· 
ehemmiyeti büyüktür. Hitler orduları Fransantn cenubuna like sıçramsı ihtimaline mebni Sovyetlere karşı Berlia·Rom• 
doğru ilerliyerek inana kadar inmiştir. mihveri harbin Balkanlara teşmil etmiyeceğine teminat yer-

Dün Majiaoda bir muharebe olmuştur. Düşman bu mu- miş olmasından ibarettir. 
azzam istihkamın içinden ateş açmıştır. Fakat Almanların 
ağır topları bu kalenin birkaç köşesini hasara uğratmıştır. 

Bordo - (Fransız tebliğı:) Düşmen Nanği tarafından 
ilerliyor, biz de adım adım çekiliyoruz. Liyon ve Ambrlion 
da dü,man hücumuna maruz kalmıştır. Burada müdafaamıza 
devam ediyoruz. ______ .. _____ _ 
Türkiye ve Balkanlarda harp 

ihtimalleri 
(Otro) gazetesi tazıyor: 
Budapeşteden telefonlandığına göre harbin Balkanlara 

teşmili meselesi el'an konuşulmaktadır. Bu konuşmaya 
Müttefikler ve Sovyet Rusya da iştirak ediyor. Rusya Tür· 
kiyenin harbe girmesine taraftar görünmüyor. Gcrçe Müt
tefikler de harbin Balkanlara sirayet etmemesi için Tür
kiyenin harbe girmesinde ısrar etmiyorlar. Bununla beraber 
ortada büküm süren kanaat ltalya harbi Şarki Aktlenize 
teşmil etmedikçe Türkiyenin de hücum etmiyeeeği merke· 
.zindedir. ______ .. _____ _ 
Romaya atılan beyanname

lerde neler yazılı idi? 
Sofya - Müttefik tayyarelerinin Roma fistüae attıkları 

beyannamelerde Fransanın ltalyan milletine düşmanlığı 
yoktur. Bu harpte zarar görecek olan ltalyanların 
bu fedakirlıiı sırf bir adamın gururunu artırmış olmak 
içindir. ltalyanlar galip de mağlup ta olsalar aç kalacak
lar, bu esaretin sefalet darbelerinin altında inliyeceklerdir. 

KISA RADYO YE TELGRAF HABERLERi 
Polonyadan lstanbula gelen 75 kişilik bir Yahudi aile 

grubu ile50Polonyalı eski asker Suriyeye müteveccihen hare
ket etmişlerdir. 

Roma - Japonlar Fransız Hindiçiniıiyle meşğul olmaia 
başlamışlardır. 

Bordo - Belçika hükumeti cenubi Fransaya yerleşmiş 
ve dün iki toplantı yapmışlardır. 

Paris - Alman siyasi poJis teşkilatı reisi Himler Parise 
gelmiştir. 

Kahire - Şimdiye kadar Akdenizde logiliz ve F ıansıı: 
harp gemileri tarafından 11 ltalyan denizaltısı batırılmıştır. 

Bükreş - Polonya hariciye nazırı Bek'in Londraya git
mesi mennedilmiştir. 

Londra - Birleşik Amerika devletleri Almanya ve ltalya 
ile lagiltere, Fransa ve Hollaodaya bir nota göndererek 
Amerika kıtasında Amerikalı bir millete ait olmıyan bir 
arazinin diğer bir memlekete devrini hiç bir suretle kabul 
etmiyeceğıni bildirmiştir: 

Vaşinton - Romadan alınan habere göre, Alman şart
ları yalnız müstemlekeleri ihtiva etmiyor. Deniz ve hava 
filolarının teslimi, Majnonun tahribi, bütün Fran!lız mühim
mat depolariyle askeri fabrikaların verilmesi, bir çok lktı
sadt ve madeni imtiyazat ile beraber siyasi ve aske· , üsler 
ve hatti Süveyş kanalındaki 180 bin Fransız hisesinin ltal
yaya devri de bu şartlara dahildir. 

Londra - Almanyanın Hamburg, Esen gibi sanayı mer· 
kezleriyle büyük şehirlerdeki elektrik, ıu tesisatı bombar
dıman edilmiştir. Birkaç miihimmat deposu ve petral stok
ları yakılmııtır, müteaddid askeri merkezleri imha edil· 
mittir. 

Londra - Alman • ltalyan mlitareke şartlarının çok 
ağır olduğu ve taleplerin başında Fraosadaki altınlarla 
beraber bilikydü şart teslim olmak gelmektedir. 

İzmir Defterdarlığından: 
Emine Süheylinın Basmahane ıubesine olan Milli emlik 

satış bedeli borcundan dolayı haciz edilen Fettah mahalle
sinin Yokuş sokağında kain 11 kapu sayılı ve 288 lira 
kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün müd
detle mtb.ayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 11 - Temmuz • 940 Pazartesi günü saat 15 te 
vilayet idare heyetine müracaatları ilin olunur. 20 27 2317 

Italyan müstemlekeleri 
Londra - lngiltere hükOmeti, ltalyanın Habeşiataa ye 

Arnavudluğa yerleşmesini tanımadığını bildirmektedir. 
~~-...... ~~~~ 

Ucuz Sığnak 
Yükıek bir binanın bod-

rumunda yapılacak bir sığ
nağın mukavemeti statik lıe· 

saplara göre tetbik ve in
şaat tahkim edilmemiş ise 
burada sığınağa ne talimat
name hükümleri ve ne de 
vicdan müsaade eder. 

4 - ikametgahlarda ya
ptla.cak sığnaklardan başka 
(Kollektif Müşterek) sığnak-

lar inşası zaruridir. Devlet 
dairelerinde, fabrikalarda, 
nihayet büyük meydan, va
pur iskeleleri park ve cad-

delerde yolcular için bele
diyeler tarafından yapılacak 
sığnaklar bu sınıftandır. 
Binaları, kirgir veya beton· 

arme olan fabrika ve ima
lathanelerin bodrumları ol
duğu takdirde buralarını sığ
nağa tahvil edebilirler. An
cak, içinde ve civar bölme
lerde iştial edici maddeler, 
su Ye diğer mayiat depoları 
boyalarla veya koku ve gaz 
neşreden İptidai maddeler 
bulunan bodrumlar sığınak 
olamaz. 

Bu gibi yerlerde sığınak 

yapmak istiyen müessesele
rin, bodrumların vaziyetleri
ni ve hususivetlerini bir mi
mar ve mühendise tetkik et· 
tirmeleri va tanzim ettire
cekleri basit bir proje ile 
hareket etmeleri daha mu-
vafık olur. 

-Sen-

Tayin 
lzmir Muhasebi hususiye 

memurlarından Hakkı Yücel 
Torbalı memurluğuna, Tor
balı memuru Cevdet Kunta 
Bayındır memurluğnna tayin 
edilmişlerdir. 

P>r. Fahri Işık 
İzmir Memleket Haatane.i 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. ikinci Beyler Sokak 
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zabıta haberi arı 
İkiçeşmelik Çirkin aoka· 

ğında Kadri otlu Muntaıır, 
belediye nizamatına aykırı 
hareket eden Kadrinin yel· 
dan kaldıran belediye me· 
muru Yaşara babası olma· 
sından dolayı muther ola
rak bıçakla bacağından ha
fif surette yaraladığından 

yakalanmıştır. 
§ Peştam:ılcılarda sabıka· 

hlardan Ihsan esrar satar
ken 60 santigram esrarla 
birJikte yakalanmıştır. 

§ Keçeciler Atatiirk catl · 
desinde Hüsnü oğlu Sait it 
bulmak bahanesi ile Hüseyin 
ve Hasanı iğfal ederek 11 
lira 50 kuruş paralarını de· 
landırdığından yakalanmııtır. ---Cumburiget Korııuaı 

Eşrefpaşada yapılmakta 
bulunan muazzam cumb11ri
yet koruluğunda faaliyet 
ehemmiyetle devam etmek
tedir. Koruluğa şimdiye ka
dar 100 bine yakın ataç 
dikilmiştir. Koruluktaki lSI 
basamaklı merdivenle etraf
taki dıvarlan ik•al etlil
miştir. 

Zayi 
937 Nisanında Urfa Gll•

rük Tabur komutanlılındaD 
almış ve nufus clb:danımın 
askerlik sutununda kayıtlı 
olan terhis teskeremi aafaı 
cüzdanımla birlikte ıayi ol
muştur. Yenisini çıkaraca
ğımdan eskisinin hükmtı ol-
madığını ilin ederim. 

Denizlinin kuyu pınar ••· 
hallelİ 70 aumarada Ali ,.. 
vuş oğlu 325 dota•lu 

Mehmet İlasan 

ilan 
İzmir ahkimı şahsiye ıalla 

hukuk mahkemesindea: 
lzmirde Karantinada Sel

çuk sokağında No. 16 da 
oturan Ece ve incinin kiiçtık 
olmaları dolayisile Karataı 

Manisa oteli~C:S tramvay caddeıinde No. 191 
de oturan nineleri Şakir kı· 

Keçecilerlıile sineması karşısında • 
zı Nesibe Uçarın vaıi naııp 

Kuşadası oteli ve tayinine karar veril•i• 
Keçeciler Salih ustanın gazoa ve vukubulan itiraz lizerin• 

fabrikası karşısında. bu karar ikinci hukuk mala· 
Bu oteller ız:mirin en temiz: kemesince tasdik edilmİI 

ve ucuz otelleridir. f 
Müsteciri: Salih Zorer bulunduğu ilin elunur. ~31 

~--~~----~~~~------------~--------------
Izmir Defterdarlığından: 

Ali Tufanın Karııyaka şubesine olan Milli emlik ubl 
b~deli borcundan dolayı haciz edilen ltarşıyaka Boıtaab 
Kemal bey sokağında kiin 52 sayılı ve 80 lira kıymetinde
ki evi Viliyet idare heyeti kararile 21 gün müddetle ml
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 11 Temmuz 940 pazartesi günü saat 15 te Vi
layet idare heyetioe müracaatları ilin olunur. 20 27 231' 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADeT ), Kişesinden Alınız 
Çorakkapa Polia mukui kaqam Ho. 864 Huaa Tabıi11 Ô11de1Telefo11S497 


