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ordo hükümeti teslim olmuşs da bütün 
zmindedir >'ansız imparatorluğu h rbe dev m 

1ldrada bir lransız mil i kom tesi teşe kül etti 

LYA NE TAL PLE D BULUNACA ? FRANSA MÜS EMLEKELE-
1 1-MÜDAFAA EDECEK 

ilizler sulh 
1 • • 
o•' 
ır ve ezıcı 

,. t 
1 :O~ ...... Sulla teklifleri malftmdur. Iogiliz gazeteleri bu 

60 ~t F edci addetmektedir. "Daily Telgraf,, gazetesi : 
1'' 't . llnsayı da kandırdı,, diye bir makale yazmak· 
ıt• jaıı, Herald., iazetesioe röre M ussolini sulh içia 

60· t Çok zor ıelecek bir fiat istiyecektir. Fransa bu 
,ı li:~ie kat'iye11 razı elmıyacaktır. "Taymis,, gazete · 

1- Ct 
148u bir mtıtareke değil şartsız bir teslimiyet

i~• ,_ ~~tedir. 
ti •,~d, bir Fransız Milli komitesi teşkil edilmiştir. Ko

rllın. barba devamını temin edecektir. Londra 
b - bir stsyJeT veren Fransız Milli komitesinin reisi 
~iol şöyle demiştir : Harp kaybedilmiş deiildir. 

l k 
Buston - Gazeteler Fransız müstemlekelerini işgal i~ia 

Şart hazırlık gören J aponyaya hücum ediyor. Amerikanua bana 
arını co sükôt etmiyeceği g ibi 'bu müstemlekelerin de yabancı hir 

' ayağm vatanlarına girmesine razı olmıyarak mfüılafaada '-a· 

görme tedir/er Aıun•:•klann• Y••::: __ .. ____ _ 
Fraasa ölmemiştir. Ümidimiz kafiyeo kesilmemiştir. Yaşa- tına, Yugoslavya, Romanya 
sın Fransa. Fransız hadisesinden sonra 

Londra - Frans z imparatorluğu teslim olmamıştır. Su· 
riye orduları başkumandanı general Mittelhauser neşrettiği 
bir beyannamede ordusuna harbe devam kararloı vermiştir. 
Tunusta, Cezair ve Fasta ayni vaziyet kaydedilmiştir.Hiodi-
cioide Kamerunda Djibouti'de ve bütün Fransız imparator
luğunda 9İyasi ve askeri şef1er harbe devam edeceklerini 
bildirmişlerdir. 

Londra - lniiliz gazeteleri Mussolininin şartlarmı me· 
rakla beklemektedirler. Mussolini Fransanın cenubunu is
tila etmek isterse Fransızlara p k az arazi kalacağını söy
lemektedir. 

Roma - Stefani ajansından: Fransanın he:ı.imoti Yuna• 
mahfillerinde büyük teessür . yaptı. Zira bu mahfilleri• 
Fransız kuvvetine itimadları vardı. Burada ekseriyet Fran
ızlarıa silahı terketmek hususundaki kararlarımı da tanip 
ediyorlar. Çünkü kurtulabilecek kısmın kurtarılaın için soa 
çare olarak bu tedbiri görüyorlar. 

Romanyada kabine buhranı 

~NY ANIN FRANSA YA [MAREŞAL PET ~N BAY ÇÖR
&IADDEL~K TEKLiFi ı ÇİLE _ _!!~Cl;! __ EDiYOR 
' Almanların Fransızlara kabul ettirdikleri 14 ' 

't~'rtları arasmda; hemen harekata nihayeş vcril
/"I• laer sınıf askerlerin silahlarının bozulup eKsil-

Bükreş - Romanya kabinesinin istifası bir emrivakidir. 
Fakat kral yeni kabineyi teşkil edinceye kadar eski kabi
neyi idareye yeniden memur etmiştir. Mamafi her dakika 
yeni bir kabinenin tetekkülü beklenmektedir. Bunu da ye
ni milli parti yapa.cakhr • ...................................................... 

•· 1 ~•liıni, ıayri meşğ8.I erdularının da terhisi ile 
.~ 11 ve silah depolarının ve bütün istihkamların 

Bordo - Bu gece· Mareşal Peten söylediği bir nutuk ile 
bay Çörçiliıa Fransız ordusule Fransız deniz ve hava filo
larının esaret l'e kölelikten başka bir şey olmıyan böyle 
bir sulhun kabul edilmeyip bütün Fransızların Londrada 
teşekkül edea Fransız milli komitesi etrafında toplanarak 
harbe devam etmeleri hususundaki sözlerine hücum ederek 
bay Çörçilin bu sözlerile Fransaya eylik etmediğini teba
rüz ettiriyer. Ecnebi bir nazır.ın Fransanm dabili işlerine 
müdahelesini protesto eeliyor. Sonrada Fransanın böyle bir 
sulhu kabul etmek hususundaki mecburiyetlerini sayıyor. 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIH SIRLARI j 
· I agatta, Herkes Muvaffak Olabilir ml?-Evet!f 

ti ıı:'tl .verilmosi, Fransız denix ve tayyare filosusun-
tif i• bır tanesinin bile eksik olmıyarak, umum kara 

il~~'Yn tarlaların plinlarımn tamamı, Fransız tica
C ~~ tlııin Fransız limanlarına toplanması istasyenların 
9 ~ltnbo:zulmadan verilmesi ve Fransanın cenup sahil
' -~, tl fabrika va maden mıntakalarının Alman Ye _____ .. ____ , 
~' ~, ttrki de dala ildir. 
~- tt '•sında Japonyaya ve ispanyaya birer yer varil- JT ALYA NELE 
- llttQr. 

ISLIYOR? f 

il
1 
~tRIANİN -ENoısEsı 

1 o~._ Amerikan razete)eri P'ransanın ıartlariyla 
~, ''· Eğer Fransız filosunun tamamı yahud mft-

~ti~'lllı Alman ve Italyanların eline tlOıerse lnriltero 
~t~lltn de yeni bir tehlike ile karşılaşacaklarını 

- ~ia •rınektedirler. 
t, li~t\~•ı:etesi böyle bir abvaJ karşısında IngiJterenin 
~~ 4 ~1 ı kıymeti kaybolacağını. Amerikanın ilk istih

~~o llgilterenin yıkılarak Amerikayı tehdid edece
" ~ ~ı, t', 

Roma - Buraya gelen Fransız mütareke murahhasları ,. 
Almanya ile mütarekeyi imza edenlerden mürekkeptir. Düa 

i 
saat 16 da mütareke müzakeresi başladı. Geç vakite kadar 
beklenilen müzakere neticesine dair hiç bir malOmat ahna· 
madı. Resmi makamlar da ehemmiyetle ketüm davrandı. 
Saat 19 e kadar müzakere deYam etti 

ltalyan murahhaslar başta Kont Ciano ve Mareşal Bo
dogliyo olduğu halde bütBn ordu, filo, hava kumandanları 
ve birçok kıt'a kumandanları hazır bulundu. Bu toplantıda 
dermiyao olunan mütareeke şartları Almanya tarafından 

gisterilen şartların aynidir. Yalnız bazı arazı tavizatında 
fark oldnğu iğrenildi. Bu şartlar arasında ltalyaya Cenev
reden itibaren Nis de dahil olmak üzere ayrıca arazi isten
mektedir. ______ .. ____ _ ' . t beraber lngiliz ve Fransız deniz kumandanları 

ile ~,, raıısız filosunun büyük Britanya amiraJlığına 
iiı~- hususunda karar ittihaz olulunduğu şayıası da 

- ~ı~t· Bu şayiya ordunun bir kısmına de teşcii ' Amerikayı Harekete Davet 
e ·~~~~;· Zira b~ mesele B. Reyno ve B. Çörçil arasın

~ konuıulmuştur. 

' 
Nevyork - "Niyork Psıt., gazetesi; Fransa Hollan-

-! l~1>AKAeİNE-BÜHRAN1I 
~ ;,, btv AM EDiYOR 

daoın dunya mihverinin yarı garbında bulunan müstemle
keleri işgal edllmezden evvel Amerika tarafından işgal 
edilmesini tavsiye ediyor ve diyor ki: 

"Hollanda ve Frabsız kolonilerinde birer hükftmet teşkil 
edildikten sonra bu işgalin tavı geçmiş olacaktır.,, 

~.'b~ lıtifa eden başvekil Ali Mahir paşanın tekra~ 
~14 it etmesi ihtimRI dahilinde görülmektedir. Yenı 

''Yaya harp ilan etmesi muhtemel~ir. 

!•tıuk Kralı zo; ispangaga Gidigor 
11 ~ Franaadaki muhasara vaıiyeti itibarile Bordo 

İldi •le Arnavutluk Kralı logonun Fransadan çık· 
r'-iıtir. Zoı• ispanyaya ıidiyor. 

_____ .. ________ _ 
1 

1 Japonya Fransanın Müstemle-
kelerini işvale hazırlanıyor 

Moskova - Amerika ajansınm bildirdiğine göre, Japon
ya askeri mahfilleri Tokya hükômetine Fransadaki müs· 
temlekelerin işgali için emir vermesini teklif etmiştir. Bu 
maksatla Japonlar Heynon adasına yüzl,in kitilik bir ordu 
tahşit eylemiıferdir. 

ııııı -35- ıııı YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 :mı ...................................................... 

Sinirlerinize HAkim Olunuz •• 
"Hayatta mes'ud ve mu· 

vafafk olmak mı istiyorsu
nuı? Öyle ise fırsatı kaçır· 
mayınız, herkese rıfk ve ne
yazeşle •uamele edidir, 
zira nezaket para ile altn
maz. fakat kendisi herşeyi 
satın alır. ,, 

Seydi Montak 
Birkaç defalar bahsedil· 

diği üzere fırsat zuhurunda 
onu kaçırmak muvaffakıyet
sizlii'in en başlıca sebeple-

rindendir. Sonradan "eyvah,, 
demek çok acı olur. Onun 
için hayatta çok uyanık dur
mak lazımdır. 

Herkese güler yüz ve yu
muşaklık göstermek de mu· 
vaffakıyet şartlarındandır. 

Asık çehreden ne çıkar? 
Kim olursa olsun dik söz
lerden ve ağır muameleden 
incinir ve hoşlanmaz. Bu 
vasıta ile iş görmek ve kalb
leri kırarak herkesi kendin-

den soğutmak akıl ve mantık 
karı mıdır? 

Eğer bir meselede sinirli
lik sizi sıkıştırıyor ve rahat
sız ediyorsa hemen olduğu· 
nuz yerden ayrılın, son sö· 
zünüzü söylemeden bir kaç 
adım dolaşınız, sonra söyli· 
yeceğinizi söyleyiniz. 

Hazreti Ebubekir, bunun 
icin daima ağzında ve dili
nin altında küçük bir taı 

bulundurur ve söz söyliye
cei'i zaman bu taşı a-Yucnı
nun içine alır, endan aonra 
lakırdı edercli. Bunu kea4i
sine sordukları zaman ı• 

cevabı vermiştir: 

- Birdenbire ajzında• 
çıveren sözlerin bazaa ••'"' 
hatıbı incittiği vikidir. Hal-
buki taşı çıkarıncıya kaclar 
2'sçecek zaman zarfında •• 
aşağı yarım dakika ıeçw, 
bu müddet söylecek ıl.1ln 
yumuşaması ve dtiıüalilmesi 
için müsaid bir zaman tef· 
kil eder.,, 

(Devamı var) 

[f~j[SiST~;] 
Takdire ve tebrik• 
dejer bir hamiyet 

ve ınsanllk 

Matbaamıza gelen birçek 
vatandaş belediye birinci 
mıntaka doktoru bay Cev
det Uyanıktan bir lisanı si
tayişle bahsediyorlar ve ken
disine karşı minnettarlıkla
rını bildiriyorlar. Cidden bu 
kıymetli ve fukarasever dok
torumuzun bu yüksek insan· 
lığını biz de candan takdir 
ederiz. Zira: 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 

...................................................... 

l!~I~~ SONRA ALIN~ RADYO HüL!~ınıı ı L 
Beilin-Romada~~un~pondo~uk~~tiRoma- -' -------------------------------------------

dan Berline ıelmiştir. 
Londra- Düa Maltaya hücum eden bir ltalyan tayyaresi 

düşürülmüştür. içinde bulunan beş .zabit esir edilmiştir. 
Roma - Dün akşam saat 19 da Roma civarındaki bir 

mevkide ltalyan şartları Fransız heyetine verilmiştir. Şart
lar telef on ve telsizle Bordoya bildirmiştir. 

Londra - lngiliz avcı tayyareleri Lilin garbındaki ve 
Almanların elinde bulunan bir hava meydanuıa hücum et
mişler bir tayyare düşürülmuş ve altı tayyare tahrib edil
myştir. 

Madrid -lngiltere hükumetin Bodro bükümetini milsta
kil olmadığı için tanımamağa karar vermiştir. 

Bordo -. Bay Löbren Ingilterede bulunan Fransiz gene· 
ralini azlettiğini bildirmiştır. 

Bordo-Alman şartlarının ekserisi kabul edilmiş ve az 
bir kıımı kabul edilmemiştir. 

Kahire-İtalyan sefiri yanında 231 İtalyan olduğu halde 
Romaya gitmek t.zere Mısırı terketmiştir. Sefir Filistin yo· 
luyle Romaya gitmektedir. 

Madrid - Fransız cumhurreisinin Londrada bulunan 
Fransız generalini azletmesi hiçbir tesir uyandırmamış, bil
akis generalin vaziyetin takviye etmiştir. 

General Fransız milli komitesini idareye davam edecek 
ve bu son hadiseden dolayı tekrar Fransız milletine karşı 
mühim bir beyanatta buJunmuş ve Fransanın istiklaline 
kavuşuncaya kadar mücadele edeceğini bildirmiş ve bütün 
Fransızların bu vutan mücadelesine iştirak etmesini bil
dirmiştir. 

üfeôiiiıô"Ç81-~ijjihrB~-fıiôSi~ l 
• • l 

ıtaıua kuvvetleri ve ıtaıuan Akdeniz filosu , 
nnmııımnı 1 

Italyanın Akdeniz filosuunun en kuvvetli ve beheri 24 
bin ton olmak üzere dört büyük gemisi vardır. isimleri i 
şunlardır: Audre Dorya, Jolyo Sezar, Kayodeliıao ve Kon
dikavurdir. Bunlara yeuı inşa olunan; Litoriyo, Roma, 
lmeriyo, Vitoriyo, Veneto adlı dört gemi daha ilive edili
yor. 

Bunlar hep 35 bin tonluktur. Bütün biiyük gemileri ber
biri 1600 kişi taşıyor ve bir kaçar da tayyareleri vardır. 
Bu ağır parçdara 10 tonluk Sarı Jorj kravuzörii ile 5 bin 
tonluk tayyare gemisi Jozepo Miraliyayı katalım. 

Bandan başka ltalyaoın on biner tonluk daha yedi lıarp 
gemisi vardır ki bunların herbiri 850 kişl taşımaktadır. . 

Hafif kruvazör filosu 15 parçadan mürekkepıir 8382 hac- ' 
mı vardır. Yani beheri 3 - 8 bin tondur. 

ltalyanın 74 muhribi, 59 torpidosu, 111 denizaitısı 13 
mayo 45 mayn toplayıcısı vardır ki umum kuvveti 880 bin 
tondur. Hazari ve seferi hep bu kadardır. 

ltalyada, Fransa ve lngiltere ribi Aktleniz ve açık deniz 
filoları yoktur. 

-----... · .. ~-----
wotekalt Jandarma 

Subauıarı 
Jandarma subaylığından 

mütekait yüzbaşı ve üstteğ· 
menlerin kaıa jandarma ku-

mandanlıklarında 941 sene
sine kadar mütekaiden kul

lanılmaları için meclise bir 
kanun projesi verilmiştir. 

Ağamımnun Ilıcaları 
lzmir Balçova Ağamemnun 

ılıcaları 20 Haziran 1'40 
tarihinden itibaren açıldığı
nı muhterem müşterilerine 
tebşir eder. 

Beyhancısı Karatizlu 

ELHAMRA 

ParaşOtÇOIOk 
Paraşütçü yetiştirmek üze

re Türkkuşu teşkilatını ge
nişletmeğe karar verdiğin
den 16 yaşından itibaren her 
renç istisnasız paraşütçülü
ğü iğrenmekle mükellef ola
caktır. 

.· r. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastaaesi 

Rontken Mütehassısı 
Rontken ve Elektrik tedavisi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 

2' No. TELEFON 2542 

Kültürpark Sinemasında 
h';\kiki hayat sahnelerinden a
lanmış hakiki bir aile filmi 

BiZ DE INSANIZ 
Ayrıca Metre Jurnalda en son 
haberler. Seanslar : 3-5-7-9 dii 
Pazar ve Çarş. günleri saat 1 de 

inemasında 
Bugün 2 filim birden 

1 - TO UN PAŞ 
Türkçe sözlü eşsiz komedi şaheseri 

2 - Cezayir Sevd · ı rı 
Başrolde : Charlcs Boyer. Metre J11rnalda en son harp 
haberleri. Seanslar : Tosun paşa 2-5,30-9,30 da .. C. Sev. 

· 1 3,30-7,30 da. Yaz F: Koltuk 40, balkon 35, linci 25 krş. 

~~~~~···~~~~ ..... ~~~·~····~ 
ı SELAM T GiŞ Si : 
f Birçok vatandaşlarımızı .selamet f 
f ve sadete kavuşturdu f 
f Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf 
f büyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
tti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onlara (Selamet)et 
terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400t 
f T elefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f ...... ~ .................................. .... 

YUGOSL VY ~ KABINESIN-(Almanya ve ltalya müst 

J?.~ad~E~~a!?!l~~ı ~~!!!~'?:~~- ı· h~~~~eAı!a~s:! ıı~~~~!:~ ka~~~ 
daki şayialar musirane devam ediyor. Bugünkü hariciye vam etmek için vaziyetlerini tanzim etmişlerdir. At• d 
nazırı Markoviçin yeni kabineyi teşkil edeceii söyleniyor. nizler Almanyanın, Akdeniz de ltalyanın hi51esiıı• 

-----··------ müştür. 

-- •···-~----------

Z urf L~~~~!a~ 8.~l!~ı~e!;!~!.ıdea Üç kız ~~rdeş ~onada h~j~, 
ve oralaruıı tahkimden sonra Flandiya karşısındaki adalar- Sofya - Lıçevın kızları Mınka, Torora ve Krıstıo d 
da da tahşidat yapmasından Flandiya mahfilleri endişede- · nada yıkanırken birbirni kurtarmağa çalışırken üç~ ~ 
dir. ğulmuşlardır. Bundan başka Struma nehrinde Vasıl, .. 

nehrinde de küçük zabit Yanef ile Dimo lvanof buğO Nevyork - Fransanın deniz ve hava filoları meydanda 
yoktur. Bunların bir kısmı lngiliz filolarına iltihak ettiği 
öğrenilmiş ise de diğer kısmının da Fransız Afrikasına git
tiği hakkında haberler henüz teyid etmemiştir. 

suretiyle ölmüşlerdir. 

Valimiz 
Bir haftadan beri Anka-

İZmir, Agdın, Balıkesir, HAKLI BİR ŞİKAYET ~:'!: ~;~:ı·:.~::~~!: s.d;~: 
Manisa ıe Uşak -.- _ müş ve bugün makamlarına 

-o- DlRHAL IU iHTiKARIN gelmişlerdir. 

ÖNÜNEGEÇMEKLAZIMDIR y•• --h b 
Al•lt.telitleri Arasıntla Tur- -•- UZ Sene Br J 

nuva misabakaları 
-o-

1940 İzmir Enternasyonal 
Fuarı müsabakalarına iştirak 
edecek olan İzmir muhtelit 
futbol takımı kadrosu tesbit 
edilmiştir : 

Altıoordudan : Necati. Ha
lim, Adil, Sait, Hamdi, Nu
rullah, Fehmi, Najat. 

Altaydan: Şahap, Ali, Ô· 
mer, lıyas, Saim, Hakkı, Or· 
han, Nedim. 

Doğanspordan : Reşat, F et
hi, Mehmet, Fuat, Sait, Mah
mut. 

K. S. K. den : Cahit, Me· 
dih, Cahit. 
Ateşspordan : Ferit, Salih, 

Cemal. 
Demirsponlan : Hilmi ve 

Yahya. 

Muhtelit takım kadrosu 
bir kaç antreman yaptıktan 
sonra Futbel Ajanhğınca 

tertibine tevessül edilen Gar
bi Anadolu turnuvası müsa
bakalarına girecektir. 

Kemalpaşanın Parsa ka
riyesindezı matbaamıza su
reti mahsu,ada gelen üç Par
salı vatandaşımızın ifadesi~ 

ne göre: Kemalpaşanın Par
sa köyünde kahve şeker ve 
diğer zaruri havayiç üze
rinde ihtikar yapılıyor

muş, bunuo şiddetle ve aci
len önüne ~eçilmesini ilgili 
bulunan makamların himmet 
ve lütüfJerinden bekleriz. 

-ıııllll-

BelediUB Başhekimliği 
Belediye Başhekimliğine 

tayin edilen Dr. Ziya Naki 
Vazifesine başlamıstır. 

izmır Yabanıı Askerlik 
ŞUbBSİ n-en : 

1 Temmuz 940 gününden 
itibaren esbabı mesalih işle
rini görmek üzere haftanın 
pazartesi ve Cuma günleri 
şubeye müracaatları kabul 
edileceği. İlan olunur. - +ıe wıu 

-Dünkli nüshadan devam-

Harbinin en muzlim ve Fran
sa için en felaketli devridir. 
Dahili muharebeler ortalığı 1 
kasip kavurmuştur. Halkın 
meoafiini müdafaa eden Bo· 
urguignoalar ve asılzadele
rin menafiioe hAdim Armag
nac'Jar bo&"azlaşmışlardır. 
Bunlardan her biri 2aman 
zaman İngilizlerle yahut Fran
sa krallarile birleşmiştir. 

Fransızlar 1415 de Azin
court'da bozuldu. Troyes mu
ahedesi 1420 d., imzalandı. 

Dördiincü safha, yedinci 
Charles'ıa saltanatına raslar, 
Kurtuluş ve teceddüd dev-
ridir. (1429 - 1453), 1429 da 
Jean d'Arc isimli çoban kızı 

ıce ndi nde fevkaıtabii bir kuv
vet hissedip Fransayı kurta-
racaiına kani olarak ortaya 
atılmıştır. 

Orlaenz kurtarılmıştır. Ayni 
1429 yılında Patay muvaffa
kıyeti elde edi1miştir. 1435 
de erras muharebesi Fransız 
kralile Sourgogne Dükünü 
barıkfırdı. 

lzmlr Defterdarlll}ından : löylelikle Fransayı ikiye 
Satış Muhammen B. ayıran fırkacılığa nihayet 

No. Lira K. 

Bir altın kaçak 
uakalandı 

Adana - air ayd•0
• 

istanbalda oturan S0 

Faki Esses adında bir 
sevinin piyasadan altıo 
Iadığı tesbit edilmiş, t• 
yapılmış ve Islihiyede 
kif edilmiştir. VerileO 
bere göre Zekinin yaıı10• 
altınlar üç gazoca{ıı 1 

yerleştirilmiş olarak b 
muştur. 

Lüzemıuz evrak 
risaleler kiöıt f · 

kasına ıerllıcıl 
İcr& Vekilleri Heyeti, 

ve lüzumsaı: evrak 'fe 
)erin imha edilmeai balı 
yeni bir karar ittibaı ' 
tir. Bu karara göre f. 
vekaletinde ltizumsoı ol 
anlaşılan, tarihi bir k• 
bulunmıyan ve oı1'~ 
zasında zorluk f1 

çok eski senelerden ~ 
"k. 1 . k•t o ve gu um erı sa ı 

kanunlarla gene eskide' 

ma ve eski tarihli ferıod 
miş risalerle diğer 'ftl~ 
lerde buna benzer • 

kiğıt fabrikalarına il ~ 
tle olarak verilecektir· 

700 Mahmediye Nacabey ma. Mumcu so. 485 ada, 27 par- yeneli. 1551 de Formigoy ve 
sel sayılı S-1 tajlı 64 m. m. arsanın 3/4 hiaseıi 7 21 1453 ele Castiılon J:aferleri Manisa 

701 Dotaplıkuyu ma. kayabaşı so. 472 atla 17 parsel sayı- t.lde edildi. Hordeaux teslim k,t 
lı '·8, ' tajh 42 m. murabbaı arsa 75 00 o]du. Yüz Seae Harbi de KeçecilerLale sineması 

712 Tamaşahk Hacaali sokak 1572 ada 44 parsel sayılı gg nöylelikle bitti. Kuşadası o 
taj no. lı 70 m. murabbaı arsa (9 00 1., Yüz Seae Harbi Orhan Keçeciler Salih usta• 703 Ballıkuyu kalehayırı sok ık 1623 ada 12 parsel sayılı fabrikası karşısında. 
2511 t · ı 143 75 bb 40 00 Gazi devri ile lstanbulun eo aJ no. r , m. mura aı arsa Bu oteller ızmirin 

794 İmariye m. Hacıali caddesi 1657 ada 6 parsel sayalı fethi senesi arasında sür- ve ucuz .?telle!i~ir. ih Jı 
bila numaralı hane 128 00 müştiir. Mustecırı: Sal 

705 Mirali m. Topanhoca sokak 1579 ada 16 parsel sayıh ........................ •••• ................ ...... 
63 taj no. h 27,SG metre murabbaı bane 600 00 ıy dd ı d•k tiJJ 

796 Hasanhoca ma. Y olbedestanı Bidayet hanmda 343 ada ı Ur aş ftrJn nazarı 1 8 I 
46 parsel Sayılı 33/1 eı.ki, .(5 taj no. lı oda n depo 2800 00 ı Muhtemel bava taarruzlarına karşı Pasif korunrfl 

787 Birinci Gaziler mahallesi Sineklt caddesi yeni 128 ka- ı llmatnameslnln tensib ettiği şeb ilde hazırlaoaıı:. 
pı 00

• lı '6t m. murabbaı arsa 87 46 ı Ateş dayanıklı, Kauçuklu ve Su geçmez yani Gaz geç• 
708 Ballıkuyu m. Ferhat ao. 1617 ada 43 parsel sayılı 

32-34 taj numaralı hane se oe :. Pas f Korunma Tıbbi Ec 
70' 3incii Sultaniye m. Varnaıı çıkmazı soka~ 69 ada 26 

parsel sayılı ıı-1 thj no. ıu 240,so m. m. arsa 69 15 : Çanta ve Sandıkları 
710 Mirali ra. Topanh.ora so. 157' ada 15 parsel seyılı 65 : • , 61 

taj no. lu 45 metre murabbaı arsa 14 00 ı CAN LABURATUVARINDA hazırlanarak pıY 
711 Kacılriye m . .-.şureci so. üç barakayı havi 49 ve 51 ı çıkarılmıştır. ~t , i 

taj numaralı 499 metre murabbaı arsr 75 00 ı Resmi, hususi bütün müessesatla ev, apartman, ıııe 1'' - ~ 

~2ar 7~i~ci Kerdon Tu:ı:aane H. 20 taj numaralı dükkan 36 00 ı mahalle köy, kasaba ve kazalarde sağlık korunDl8 ,~ ~~ 
bebeısJ 63 Birinci Aziziye gerenlik sekak 23 no. lı Ev 24 00 ı mından birer sandık veya çanta bulunmaeı 

64 Topaltı Kireçlikaya sokak 3t7 numaralı e\· 30 00 : lazımdır. 
1 

65 Şehitler Altın sokak 25·31 numaralı ev 80 00 ı Çanta ve Sandıkların hacim ve fiatı, aile nüfusUJI t• 
66 Tuzcu 111. İlıı:ireşmelik 759 uncu so. 1, 3, 5 tajlı Ev 1'2 00 d 1 k d h ıı· Çall b 

>' re eğiştiğinden ta ep vu uua a iza at ver ır. ~I 
Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri ve (5) parça emvalin bir d ( ı 11ı 

ı SDanudı~kolaur:ınulü:zercin Ae NCANL) mAarBkaosınRı auray,ıoıuı. A ~ {~ı~ senelilıı: iearı peşin para ile ve açık arttırma usulile 16·6·948 ta- '\ 
tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ı 
İhaleleri 2-7-940 tarihine müsadif Salı günü saat 14 de Milli Em- ı J ' 
lak mödürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muhammen betielleri ı Istaabul, Bahçekapı, iş Bankası arkasında No(;,4" q 
üzerinden yüzde 7,5 tepozite akçesi yatırarak mezkur 1ründe Mil-

1
: Tel : 21939 Telgraf adresi : ASIPROZ.,......1' ~ 

li Emlak Müdürlüğinde müteşekkil satış komisyonuna müracaat- ı 24-1-8-15-2 
ları ilan olunur. (2238) ........ +.-.+•••••••• ................... ~ 
Milli Piyango Biletlerinizi ( SA DeT )~ Kişesinden Alı~ 

Çorakkapu Paihı m~rkeıi karı111 No. 864 Hasan Tabıia Ô1.1dorT·elefon3497 


