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iTALYANIN HARBE Gi · ECEGINE- -INANMIYOR 

-~ 
, kumandanlar ve baş 
lplomatlar imtihc-nı! 
t llDllD:mım----

k "". ~arekat başladığı zaman ağızlar durur, söz~ 
~tsılır, denildiği gibi, top seshrı i şidifince dip-

t llenı ile ç~nelerı istirahata çekilir vecizesini 
, iller çoktur. Fakat öyle kör düğümüne, Rus sa
klp saçına, Nuhuu gemisine, muharem aşuresine 

te lrınakarışık hadiseler, vaziyetler beyDelmilel ih 
rekabetler karşı•nnda bulunuyoruz ki böyle top 

h •eslerinin kulak lan p:ırç a ladıkları şu anda bile r•n, politikacılık kurdu, diplomatlar.o alelacele 
te il;ı i~ler bu!uaabilir , be'rkes biliyor ki bugün 
t •rıs aleybınde bi rleşen kuvvetler arasında ne 
.~ i~eal birliği ve ne de istlkbaJde inkişaf edebi
~ bır anlaşma ve dostluk bağları tesis edilebil

• lll11 bilhassa c enubi şarki Avrupası ile Balkanlar 
İtil Beriin iJe Moı.k o.,a arası nda devamlı ve sağ
•trı lf baııl olamadığı g6ze çarpan bazı fikir ve 
p lılcları da yok değildir. 

bunun içindir ki bir çok devlet ve milletlerin 

1'tın.ın ma•zuu bah!olduğu bu müthiş ve kanlı 
erde baı kumandanların askeri dehaları kadar 
tların t•ıırmıyaQ ve bilakis şaşartan keskin 

11flin dahi birer parlak siyui zafer elde edebi-

~~tar edelim; bugün baş kumandanlarla - tabiri 
~., diplomatların imt ihanları karşı,ında buluııu · 

SIRRI SANLI 

lTEREYE ALMANLAR 
Asker Çıka.rac~mış ! _____ .. ____ _ 

~~tte - "Uyne'mzodik,. ııazetesiınin Roma muhabiri 
Ot il lngiltereye askerlerini ne suretle çıkaracağını 
, 'it diyor ki: 
~ '-ltrıo Belçikadan sonra hedefleri lngilteredir. Bu 
),:llizaltıları ve hava filoları ile "Ştuk,, usulüne tev
' ıllcaktır. Alman denizaltrları on saat zarfında on 

•l,t çıkarabilirlermiş. Almanların motörlü kayıklara 
~ lıiaıayesinde beheri yüz hatta iki yOz asker çıka· 
ı, ! ., ___ ._ __ .. _____ _ 

l\t YADA MÜHiM TOP
Ot LANTI YAPILDI 
k - Amerika radyosunun Romadan aldığı bir 

~it~ Italya kabincsioiD büyük ehi!mmiyet verdiği 
'tb keli heyeti toplandı . Fakat söylendiği gibi ltalya
~- e girmesine şimdilik karar vermemiştir, 
~ O Akşam Bulgar kralı Boris haricıye nazmnı ka

t zua bir görüşme yapıldı . Buııua ltalyan vaziyeti 
Olduğu zannediliyor. _______ .. ___ _ 

fln hareketinin aç ihtimali 
ı' Enteransijan gazetesi Almanların gelecekteki 

,~'İnden bahsederek diyor ki: Bundan sonra Alman
i\·eketine dair üç ihtimal vardrr. Bu ihtimallerin biri 
~ 1•i11i bükü .ı. süz bırakmaktadır. 1-lngiltereye ta-
~Parise taarruz. 3-Fransaya sulh teklifi, fakat 

et_ 1tlerin sulh teklifini kabul edemiyeceği için zafe
~ •. lıarbe devam edecektir, Hitler bizim cephemizi 

~ 01
1•tiyebilir fakat karşısında sinir zafına uğramış 

lt~Cak bir kral bulamıyacaktır. Hitler iyi bilir ki 
CSyle kolay kolay teslim olmazlar. ______ .. _____ _ 

?a gönüllü paraşütçü alıyor 
....... Paraşütçü kıtaları için ltalyada gönüllü kayd

.,'· Gazeteler bu babda biiyük bir proparandada 
•tlar. Amele araııntl• mlracaat edenler •ardır. 

-------

--~- ---- ------- --· 
ÇOACil. DiYOR Ki: 'H rı riciye 

"Va~ifemizde kus.;r etmiye-
1 

' ceğiz karada, havada ve deniz-
1de ötünceye kadar mücadde · 

Vekilimizin İzaha~ 
Ankara Cümhuriyet 

ede ")eğiz." Halen lagilterede, tarihte 
misli görülmemiş kadar çok 
asker vardır. Fakat biz sa
d c! cc tedafüi bir harp yap
makla iktifa etmiyeceğiz. 

''fogilterenin istilası imkan
ları hakkında düşmanın yeni 
bir hilesine hazır olmalıyız. 

Birleşmiş olan logiliz im
paratorluğu ve Fransız cüm
hurlyeti ölünceye kadar ana 
yurdlarını, enerjilerinin son 
haddiyle müdafaa edecek-

lerdir. Avrupanın büyük bir 
kısmı geıstapooun hükmü 

' altına girse bile biz müca-

delede devam hususunda te-
! reddüt etmiyeceğiz. Vazi-
'ı femizde kusur etmiyeceğiz. 

Karada, denizde ve havada 
sonuna kadar, ölüoc~ye ka· 
dar mücadele edaceğiz. 

Bütün logiltere istilaya 
• uğrasa bile deniz aşırı or-

Londra - B. Çorçil dün dulanmızla ve bütün deniz 
avam kamarasındaki beya- kuvvetlerimizle mücadeleye 
nahnda ezcümle şunları söy- devam edeceğiz. Ti ki yeni 
!emiştir. Ve 330 bin lngiliz dünya eski dünyayı kurtar-
ve Frans1z askerleri muhak-

l 
kak bir ölümden kurtarıl~ mak için kudretle silaha sa-
mıştır. ; nisan . ., 
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IAKDENIZDE ve ALPLARDA 
---ıııııııı --

1,300,000 Müttefik Ordusu Emir Bekliuor 
Rom~ - Stefani aj rnsıııdan: Flandra faciası nihayet 

buldu. Bundan sonra bu facia havası Paris ve Londra 
ufuklarında e•ecek, bu münasebetle Fransız ve lngilterenin 
orduları pek çok çephelere taksim olunmuştur. Fransız fır
kalarının büyük bir kısmı Alplerde Tunusta ve Suriyede
dir. 

logiltere ihtiyatlarının da kuvvetli bir kısmı mısırda, Su
danda ve Filistindedir. Binaenaleyh Alplarla Akdeniz sa
hillerinee müttefiklerin 1,300,000 kişilik bir kuvvetleri var
dır · Bu kara askerlerine adedi pek biiyük olan deniz ve 
hava kuvvelerinin ilave edilmesi lazımdır. 

Bütün bu kuvvetler Almanya ve ltalya aleyhine hazırlan
mış kuvvet lerdir. Fakat Italyanrn da Avrupadaki kuvvetleri 
ihmal edil~mez. 

Atina - Yunan Başvekili dün akşam radyoda söylediği 
bir nutukta Yunan milletinin harbe hazır b!r vaziyette bu
lunduğu ve vatanını ölünceye kadar müdafaa edecej"ini bil
dirmiştir. _____ .. ______ _ 
Balkan Murahhaslarına ziyafet 

Belgrad - H riciye nezareti ticaret komisyonu tarafın
dan Balkan antantı murahhaslarına bir ziyafet verdi. Yu
nan murahhası bu ves ile ile söylediği bir nutukta ezcümle 
d edi ki: 

"Biz bize aid olmayan bir şeyi istemiyoruz. Bizden de 
istenmesine razı değiliz . Binaenaleyh hakkımızı 

mub&faza için 7 yaşından 70 yafıaa kadar ola• halkımızla 
bunu müdafaaya azmettik.,. 

ltalya barba 

Halk partisi grubu düa. ~o~· 
lanmış ve Hariciye vekıhmız 
15 günlük dünya siyaseti 
hak .-. ında izehatta bulunmuş
tur. 

Münib ve Fonlard 
bombalandılar! 

Londra - Paris bom
bardımanının şimdilik küçilk 
bir mukabelesi olarak Fran· 
sız tayyareleri Nazi inkill
bının bir beşiği aayılan MI· 
nih'i ve Fonbfort'u bombar
dıman etmişlerdir. 

• 
2ırerse ya-

pacağı ilk işler . 
Nevyork - Romadan bildiriliyor: ltalya harba gırene 

ilk yapacağı işler : 1 - Akdenizdeki deniz ve hava ku•
vetlerini ayaklandırmak. 2 - Afrikaya. acele hareket v~ il· 
veyş kanalına işgal, 3 - Balkanlardakı ltalyaa m.tıtt~fıkle
rioi himaye için Balkanlara doğru ihtiyat barekeılerı. 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI İ 
i aga tta, Herkes Muvaffak Olabilir ınl?-Evlt!i 
::ııı -22- ::ıı YAZAN: S 1RR1 S AN L 1 ı:ııı ...................................................... 

Şüphelerimiz bize hi-
yanet ederler; gozumuzun 
önünde bulunan nimetleri 
çok defa bize kaybettirir ve 
talii .nizi denemek cüretini 
bizden nezeder. 

§ 
Zaman ve fırsat çok defa 

en fırtınalı günler arasından 
geçer. Azimkar, uyanık ve 
cüretkir olanlar bunu kaçır
mazlar. 

§ 
isoanın eline geçen fırsat

ları gafletle kaybettiği iÖr
mek çok feci olur. Onun 
için daima uyanık durmak 
lazımdır. 

§ 
Şikayeti bırak, güneş bu

lutların arkasından da nuru
nu saçar. Herkesin haya
tında fırtına saatleri kaydo· 
lunmuştur. Bunları yenecek 
bulutları dağıtacak azim ve 
irade ve ayni zamanda cesa· 
rettir. 

§ 
Hayata cesurane göğüs 

vermeği bilenler ve yeise 
kapılmıyanlar saadete irer · 
ler. 

§ 
Her mahluk diğerinin za

rarına yaşarsa adi bir tufey
liden başka bir şey değildir. 
Tufeyli ruhlu insanlar tufeyli 
haşarat gibi ezilmeğe, yuk 
edilmeie mahk6mdurlar, 

la sanlara para .ile yardım
dan ziyade onlara kendi 

başlarını kurtarmak yollannı 
tedarik etmek daha uyıun 

ohır. Sadaka cemiyete di
leraci yetiştirir, irıad ve yol 

göstermek şerefli vatanclaı
lar kazandırır. 

§ 

işleriniz ne kadar ehem
miyetsiz olursa olsun onu, 

hüınü niyetle yapan istik
balini yaldızlamış olur. lı-

tikbali döşünmiyen geceyi 
geçirecek yeri düılnmiyen 

bir serseriden batka bir ıey 
değildir. 

§ 

istikbalini hazırlamak re
fah ve saadeti i~in çalıımı· 
yan ferd yaıamağa layik 
insanlar. 

§ 

Kendini beğenen muhteris, 
bataklıklarda görünen ale•li 
buhar gibi parlak bir hayal
den başka bir şey değildir. 

§ 

insan, olduiu yerde kal
mak değil, ilerlemek İJİa 
yaratılmıştır. Yerlerinden kı • 
mıldamak istemiyealer me
zara girmeden öliimil kabul 
etmiı miskinlerdir. 

(De•amı •ar) 
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Paris - Almanların Parise yaptıkları ha•a hücumunda f f • 'f 
;~~m~1~~~~~ıora göre kurbanların adedi 906 dır bunlardan PiriSkaiiOiıôah,herfög-müdaf i88ii8ıi--~-Id3ııi•iiiıii- ltalyan .. -

Paris - Müttefiklerin Dunkerk'teki irkip işi nihayet b" d le d 1 1 J ht lb b" 1 • Şelarimizdekİ it~ 
bulmuştur. iZ B ace aıranma ıgız • 8 e 1 ır iri asından seksen k•d~ 

Paris - Şimalden gelen askerlerimiz yeni barba hazır Paris - "Tan" gazetesi şöyle diyor: "Şimali Fransadaki -wıUD- ve çocuk dtinkD ıtal 
yaziyettedirler. mücadelemizde gösterdimiz bu kadar cesaret ve kahra- Belgrad - Oniki adalarde tasiyle Itayaya bare 

Paris - Parisin bombardımanında Almanlar 25 tayyare manlıktır. Bu cesaoet boşa kitmemesi için harbe devama Alman mürettebatını hamil mişlerdir. 
kaybetmişlerdir. hazırlanmalıyız. Paris baştan başa bir kale olmalıdır. Her Alman tahtelbahirlerinin bu- -..:.-------"'ı 

MoskoYa - lngiltere maslahat güzarı Molotofu ziyaret kasaba mücadeleye hazızlaumalı, her köy müdafaayı bilme- lunduğu bildirilmektedir. [MNl.J[J MODU 
etmiştir. ldir. Fakat herhalde acele davranmalıyız.,. 8' 

Kahire - Diplomatik faaliyeti devam etmektedir. Baş- _.. J • .. ,. 1 ki Emniyet müdüril" 
vekil ItaJya elçisi ile görüşmüştür. • ımgız IZISI 8 aca ar Sait Özgür dün gec' 
Budapeşte - Ticaıet anlaşma için bir Macar beyti Mos- Sarhoşluk yüzünden bir facıa lzmir c. Müddeiumumisi sından sonra şehir 

kovaya gitmiştir. Istanbul - Maslak yolunda dört erkek ve iki kadın sar- B. Kemalettin Samu ile bi- deki polis karakollıt' 
Tarihten Yapraklar : hoş oldukları halde bir otomobil gezisi yaparlarken bir rinci asliye ceza bakimi B. tiş etmişlerdir. 

lngiltereye asker ihracı ____ .. ___ _ 
Napoluonun en bügük hırsı bu idi, ispanua 

kralı ikinci Filip bu ihtirasla muazzam 
bir hezimete sürüklendi 

-Dünkü nusbadan devam- yol kalyonlarının üstlerine 
yahud aralarına sürüyorlardı. 

ağaca çarpmış ve otomobil parçalanmış, içindekiler ağlr Kemal ve ikinci asliye ha-
surete yaralanmışlardı. kimi Bay Bilal temyize 

zabıta 
...... gidecek liyakatlı hakimler 

haberleri HEYECANLI HABER- listesine ithaı edildiği mem-

Çorakkapı Basmahanede 
lbrahim kızı 18 yaşında Asi· 
yenin üzerinde bir bıçak 

bulunarak alınmıştır. 

§ Keçeciler Anafartalar 
caddesinde Hüseyin oğlu 
boyacı Ahmet alışveriş me
selesinden Musa oğlu Hüsnü 
Azmiyi yaraladığından ya
kalanmıştır. 

LER YAYANLAR nuniyetle haber alınmıştır. 

Ankara-Halkı heyecana 
verecek haberler yayanlar 
hakkında yapılacak takiba
ta dair ceza kanununa ek
lenecek hükümlere dair hü
kumet yakında M~clise bir 
layiha verecektir. 

Hususi idarelerin mali 
vazigetıeri hakkında 

Türkkuşı ki _ 
Türkknşu teşkilitı• 

öaü kampı açılaııt 
sevkine başlanmıştır· 

Demir 
Her türlü delllir 9~ 

nın men edildiği bab 
mışbr. -

Kahve satışlı 
·d Kahve Hatları yeııı 

bit ediJmiştir. 5 N 1 

ruş, 4 N 129,5, 3 N 

• 

Filip intikam almak için 
bütün servetini ve kuvvetini 
kullanmağa karar verdi; Hol
Jandada kızkardeşioin oğlu 

Aleksandr Farnez kumanda
sında seçme otuz bin asker 
hazırladı; Lizlion tersanele
rınde devrin en büyük ve 
muhteşem gemilerinden yüz 

lspanyolJar Kalais önündeki 
demir yerlerini bırakarak 

açıldılar. büyük çatırdılarla 1 
yanan arkadaşlarını, denizde 
çırpınan binlerle askeri yüz 
üstü bıraktılar. 

§Basmahane civarında Ah
media üzerinde bir sustalı 

çakı bulunarak alınmıştır. 

Posta 
Memurları 

Hususi idarele rin bagünkü 
malt vaziyetle:ini tetkik ve 
lüzümlu kararla r alm.ık üu re 
teşki l olunan müsteşarlar 

komisyonu raporu Maliye ve 
Dahiliye Vekaletlerine veril
miştir . Bu iki ve kalet raporu 130 kuruştur. "'• 

ihracat işlarl \~ 
otuz tanesini yaptırdı; bun
lara 2600 top kondu; 16.000 
gemici ve 29,000 asker bin
dirildi; "Yenilmez donanma" 
adı verilerek temmuz 1588 
de yola çıkarıldı. 

Havalar fena gidiyordu. 
lngiliı donanmasına Drake 
kumanda ediyordu, daha 
seri ve hafif olan gemilerini 
altı gün hiç dormadan (30 
Temmuz - 5 Ağustos ) hü
cum ettirdi. lngilizler, ateş 
kayıkları, torpiller - o dene 
mahsus - kullanıyorlar; tutuş
tunılmnş gemileri ağır lspan-

Yeniden fırtınayaya tutul
dular, Holaodaya giderek 
orada bekliyen orduyu al
mak şöyle dursun kendi 
canıarınuı kaygusuna düş

tüler. 
Yüz stu:z harp gemisinden 

ancak elli tanesini, bir tek 
harp yapmadan, harap bir 
halde, lngilterenin şimalin
den dolaşarak İspanyaya 
dcndü. 

Bir tek lspanyol askeri 
lngiliz adalarına çıkamamış, 

fakat yirmi bin taneıi boş 

yere mahvolmuştu. 

KADIRCAN KAFLI 

lzmır DeHerdarhğından: 
Maranğoz Mehmedin l:Saşturak şube.eine Milli emlak satış 

bedeli borcundan dolayı Salhane mahallesi Şetaret soka
ğında kain 5 taj sayılı ve 1800 lira kıymetindeki evi vila
yet idare heyeti karariyJe 21 gün müddele müzayedeye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 
15 te viliyet idare heyetine müracaatları tlan olunur. (1817) 

21 - 28-5-940 - 5-6-940 
lzmlr defterdarlığından: 
Polis komseri Ziya kızı İclalin basturak şubesine olab 

Milli emlak satış bedeli borcundan dolayı Göztepe M. Ye
şil hmir sokağında kain 23 taj sayılı ve 1440 lira kıyme
tindeki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Sah 
günü saat 15te Vilayet idare heyetine müracaatları ilin 
olunur. 21-28·5-940-5-6-940 (1810) 

lzmlr Defterdarllğından: 
Musa oğlu Muharremin Başturak şubesine milli emlak 

sahş bedeli borcundan dolayı birinci Karantine mahallesi 
Tramvay caddesinde kain 628 sayılı ve.40001ira kıymetinde

ki evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle mü· 
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 15 te Vi
layet idare beyetipe müracaatları ilan olunur. 

21-28-5 (1816) 

§ Turan yağ fabrikasında 
amele Ali iş meselesinden 
Sükrünün başına çengelle 
vurmak ıuretile yaraladığın
dan yakalanmışt11. 

§ Tepecikte Azize ve 
Kadriye çocuk meselesinden 
birbirlerini oahnla yarala
rından her ikisi yakalanmış
tır. 

Posta •d e ti 
ı aresı" 

P.T.T. idaresi, meslekteki 
bilgilerini arttırmak ve mü
marese peyda etmek üzere 
bu sene de ecnebi memle
ketlere memur göndere
cek tir. idare ayni zamanda 
yüksek mühendis mektebi
nin bu seneki mezunların

dan bir kaçını da ihtisas 
yapmak ' üzere Avrupaya 
gönderecektir. 

P. T. T. idaresi her se
ne olduğu g ibi bu se ne d e 
vilayet merkezlerinde me
murlar için kurs açacaktır. 
Bu kurslarda memurların 
mevcut maJimatını tevsi e
decek bilgiler gösterilecek
tir. 

Eılenenıer 
Geçeo Mayıs ayı iç\nde 

Evlenme dairesinde 132 çif
tın nikah muameleleri yapıl
mıştır. 

Zayi 
lzmir yc.bancı şubesinden 

almış olduğum t rhis tezke
resini kaybettim . Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü 
kalmadığını ilan ederim. 

1314 doğumlu Burdurlu 
Kepeci Mehmed Ali 
oğlu Halil Koşıman 

lzmlr Defterdarhğından ; 
Mehmet Faikin ~asmahane şubesine Milli emlak satış bedeli 

borcundan dolayı lımctpaşa mahallesi ikinci Sakarya sokağın.la 
kain 9 sayılı 640 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kara
rile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. taliplerin 10 hazi
ran 940 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare heyetine miira-
caatları ilan olunur. 21-28-5 (1818) 

M ..• d ' UJ e .•. 
Asrımızın en büyük Türk san 
atkarı İJlüıyonist ve Manya· 

-----, 
1 

tetkik edere k lüıumlu karar
ları ve kanun liyibalarını 

ba.zırlıyacaklardır. 

Adligocilerimiz 
takdir edildi 

lzmir Müddeiumumilik baş 
katibi Sırrı Elışık, katip Ha
san Afi, Şükrü Kıtay, Ali 
Avni Kırtepe Hüseyin Kut, 
Mazhar Aras, Nıyazi Çoruh
Nafiz Bingöl, Kerim Kuray, 
Şerif Erdöomüş, Kenan Onan, 
Mehpare Buğday, Hilmi Çe
Jikbaş, Mustafa Tirel Vili· 
yetçe takdir edilmişlerdir. 

Tevkif at 

ihracat işleri durg11 

muhafaza etmektedir· 
ile yapılan ticari ıııu• 
gayet durgundur. 

ikmale kalan tal 
Muhtelif derslerde' 

tüolemeye kalan ilk ~· 
okul talebesini imtib• 

. "1 
zırlamak üzere r-. 

ikinci kordonda De•' 
ve ilk okulu binasıod' 
tiştirme dershanesi,. 
mıştır. 

10 Paralıkıar ), 
. ııt' '''ti lstanbulda basılma ~ ' 

Londra-Dün faşist casus· 10 paralık bronz par.~ ~'~t 
lardan daha otuz kişi tevkif kında şehrimize getı 1 l,ı 
edi 'miştir. piyasaya çıkarılacaktır· ~ 'ılil 
------------ ----- t,d, 

li:mir Defterd rhğından : 
Sabık polis müdürü ölü Cemilin köyler •~r':isine m.illi ! 

satış bedeli borcundan dolayı Cumaovaeı koyunde kAıD r 
21 arşın '5 metre ve 2573 lira 20 kuruş kıymetindeki b• 
yet idare heyeti kar~rile 21 ~ün mü~d-etle müz.ayedeye. çılı:t 

Taliplerin 11-Hazıran-'40 Salı gunu saat 15 te y,Jiy 
heyetine müracaatları ilin olunur. 21-28-5 

ızmir Dettardarhğından. : . . . tıf 
İbrahim Eminin Başturak şubesı~e o!an Mıllı Emlak .~• ı~. . ~ 

deli borcundan dolayı Göz.tepe Halıt Zıya sokağında kaıo 1,rı' ~ı), 
lı ve 2070 lfra kıymetindeki evi Vilayet idare heyeti kar ti t 

gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır· Taliplerin 10 ~ •' \'1 
'40 Pazartesi günü saat 15 te Vilayet idare heyetine ınur ( ltl 
rı ilan olunur. 21-:.-5 -., 

tizt:sf..ro- Zati Songur 
FevkaJide büyük sürprizler M • a oteıı· KUltOrpark Sin•~ 8DIS iki filim 1 - Denizde 
ve merakla dolu hünerleriyle No. 76 birden 2 _ Bahriyeye 
8913Ôk~amELHAMRAıSi5~:~:- Keçeciler Lale sineması kar· Ayrıca Paramunt ~~~~ 

şısında. en son harp havadı• 6 
ilk gala müsameresiyle tt.'m- Kuşadası otelı Seanslar: D. isyan .37' 
sillerine ba•lıyor. Umumi fi- !/ B b · ı- 4 40- ' lzmlr Dafterdarhğından : v ı a rıyeye se am , 
atlar : Koltuk 75. Salon 50 fı Keçeciler Salih ustanın ga:ı.os J, 

Ha binin Başturak şubesine olan milli emlak satış borcun- Balkon 40 kuruş fabrikası karşısında. Bu•• yu•• k Mu••J• p 
dan dolayı hczedilen bioci Karantina M. tramvay cadesin· Bu oteller iz.mirin en temiz 
de kain 514/3 eski 6 ıS yeni sayılı ve 4400 lira kıymetin- ........................................... ••••••••••.. ve ucuz otelleridir. Gelmek için çok n•ı0~ " 
deki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle : T s· T e 1 e f o n : Müsteciri: Salih iorer bahar nihayet bütün g t' 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Salı : 1 ayyare JOemaSJ 36 - 46 ı ile geldi. Yağmurlu veıt fi 

ı Bugün iki büyiik filim birden ı BAHRIBABA havalardan bıkan ha d 
günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilin kırlara koşmağa haşla .~fi 
olunur. (1811) 21 - 28-5 .940 - 5-6-940 ı 1 - Jobn Boleıı - Doris Nolaoın yarattığı ı GAZiNOSU AÇILDI ralllı bir kır düşüncesi ;,,,, 

....... s~ .. E .. L ... A .. M .... E .. T ..... G ... ~ş· ..... s ........... i SONUNCU BALAYI i En güzide san'atkarları- =~~ıt~Y~INeı~rah~=~~,,i~ 
f 1 E 1 f : 2 - Dahi saaatkir Victor Francenin en güzel eseri • mızdan müteşekkil bir saz rud gibi yeşil ağaçlat1iJ \ 

• ve t eganni heyeti her akşam havadar aile bahçesi ·f _ _, ' 
• Birçok vatandaşlarımızı selimet • : A T E ş : bu ferahlı ve havadar gazi- Orada temiz ha\•ayı, Jjtlj Y.'.J 
• ve sadete kavu,turdu • : ı b' zarayı, taze soılWuk bir•1,. f' la 

• N d v • • ı 19 M f d noda en münte ıp parçalar- 5 
• ı lll e ogru ısım . ayıs evkala e piyangosunun ent 4• Ayrıca: Ekler 1'urnal No. 16 Son dünya harp hadisatı • bilirsiniz. Biranın şışe ~· 

• la halkımızı neş'elendirmek · o d h "tle ' 
fbüyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f ı Oyun saatleri : Hergün saat 3 - 6 ve 9 ela ı ra a e ven şeraı / 

• 
te devam ediyor. ler de uerile_bmr. / 

ti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef .................................. •••••• .. •••• .. ••u•• ----
ferdirdi. Adrese dikkat: Anafartalar cad. No. 400f Milli Piyanno Biletlerinizi ( S~ADET) Kişesinden Alıll.-
• Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f ~ 
..................... ~................... Çorakkapu Poliı merkezi k•rtısı N•>. 864 Huan T•b in Ô ad"'rTelefonS497 


