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Alman •• go e • 
gazetesıne it n harp· 

ten uzak kaim l uzun 
--------
0 R Ç l L i N MUHIM B 
KONT Ci NONUN NUTKU 

~ LOND' ıAOA MEMNUNIY T 
1~ .._ Askeri vaziyet hakkında en Son Fransız ı ,bliği: 
111ııil1 ;ııtin civarında AJuıan tazyiki şiddetli olmakla be
~e'' '-llt,ffer değildir. 
ialıl,ı ~. ~di civarında bütün Alman taarruzları püskürtül
ug31 '' A. 'YYarelerimiz çctk ciddi keşif uçuşlarında bulun
ıaoı• , laıan .motorize kuvvetleri çok ağır zayiata uğra

t~ Cenupta Majino hattının bir küçük kalesi Alman
h~ıı~ düşmüş, fakat bu küçük kalenin zaptı Alman

Pabalbya mal olmuştur. Binlerce ölü vermişlerdir. 
~~ı ()rdularınin mukavemeti muzafferaoedir. Alman-

~1 dt 11~erıheri Sambr nehrinin kenarına varmışlarsa da 
fİO dtıı ~ri bir kilometre ilerliyememişlerdir. 

1' ~i~' ._ Din akşam radyoda söylediği bir nutukta 
tlllf'I" ~•ton Çfü·çil şöyle demiştir : 
. .,;~ b;. t~l.ısıı oniusuna ve Fransız kumandanlarına sarsıl-

., 'f ıt• 

r fi ~~ k 11badım Yardır. Fransa ordusunun yalnıı çok kü-
) '•1111 Möz b.arbine atılmıştır. Ve Fransız teprak· 
'1ıııı çok kütfik bir kısmı istilaya uğramıştır.,, ~, ________________ _... ________ __ 

-~·k "' "~ ~"ikada Telaş ve Alaka •• 
,1 f ~ 

ol~ 1'1'diye kadar ~::;.:da:.:n:.:diyen sipariş alan 
~il ' ttp~' pare çeken Amerikalılar, birk~ç haftadanberi 
ı•f~ ~ı~d 'sindeki hadiselerle de, yalmz tıcaret ve kar 
:ad'f O~~ 'il değil, fakat bu kanh hadiselerin yeni düoyaya 
b•f~ ~t ~kleri büyük tesir ve akislerle de çok yakandan 
~• Jı' ~i ~laıağa başladılar. Amerikan matbuatının bu bu
ra~ , httEair ve tenkidlerine bakılıua Amerikadaki umumi 

:ul,ıı: '~ :k61lletlerinin Avrupa işleri için gösterdiği alakayı 
ed;/? htt tayri kifi görüyorlar. 
../_ ı ~ ~ttler arasında Vaşington hükumetine "gözünüzü 
a -' G~~tiyle lngilterenin nasihatlerini dinlemek istemi
,11•~ ~i bitaraf hükumetler gibi büyük bitaraf devletle-

1 ~ t"1,n olmaları ihtimali vardır,, tavsiyesinde bulu_/ ~ı~; 'V&rdır. Muhakkak olan bir şey varsa o da Al
; ~ ~illQdacılaraoın sarfettikleri akıllara hayret veren 

ir~, l~~ ftdakarlıklara rağmen Yeni Dünya umumi efki
ıl ~ı tı, ~ Reçtikce Londra ve Paris lehine dönmüş ol-
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SIRRI SANLI 

Bugünkü çocukların 

l """"- ' t" ~ • J •.t=.- 1 --19 

Roma - Italyan gazeteleri Kont Cianonuıı dün Mılano 
da söylediği nutkun Paris moltbuatı tarafından tef5ir edil
meden nakledildiğini ve lngiliz gazetelerinin de bunu mem· 

niyetle Karşıladıklarını ve bu nutuktan bir harp korkusu 
çtkma<lığını işaret etmektedir. 

Halkın Sesi - Bu sabah saat 9 da bu haberi veren 
Roma radyosu, bütün dünya matbuatının bu nutku tefsir 
yollu yazdıklarını neşrettiği halde, Alman gazetelerinin bu 
husustaki fıkir ve môtaleal•rı hakkında bir kelime bile 
söylememiştir. 

Paris - Almanlau o l•viçre hududunda topladıkları kı· 
talarla motörlü kuvvetlerioi pün lsviçre bududu:ıdan çek
miş ve meçhul bir semte gaAirmüştür. Bu hareket düşma
nın cepheyi daraltmak niyetibde olduğunu göstermektedir . 
Ayni zamanda motörlü kuvvetleri azalmakta olduğuna 
hamlolunmaktadır. 

ltalyanlar Harici Nüfuzlar 
Altına Giremiyeceklermiş! 

------.. ------
Roma - Ruzveltin Ko1Jt Ciano e 1iyle Mussoliniye gön

derdiği gizli mektubun mealınr bilmiyen ltalyan gazeteleri 
türlü türlü farıiyeler yapmıktadır ve son şöz olarak şunu 
ilave etmektedir: 

"Bu mektup mündericatı ne olursa olsun, ltalya harici 
tesirler altına giremez, menfaatleri neyi icap ettirirse onu 
yapacaktır. 

Londra - ltalyaya ait (Amaya) büyük nakliyesi açık 
denizlerde batmıştır, Mürettebatından bir kişi bile kurta
rılmamıştır. Batmımın sebepler henüz belli olmamışhr. ______ .. ____ _ 
Berlin, Sovyet Rusya ya siyase
tini değiştirmeği teklif ediyor 

Londra - Evemiııgıstandar gazetesine göre Almanya 
Sovyet Rusyaya mütereddit siyasetini değiştirmesini teklif 
etmiştir. Bu politika ile şark ve cenubu şarki Auupada 
bir müvazene teşkil etmesini Grcmlinden istemiştir. Bu 
yeni siyaset Staline Almanların Belçika ve Hollandayı isti
lasından sonra teklif edilmiştir. 

dilekleri 
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AtletlzM Bayramı 
Dön Alsaocak stadyumunda 

saatlS,Sta başlanan 1 ci Li
senin Atletizm bayramı çok 
parlak olmuştur. Gj)ğüsleri
mizi iftibarla kabartan canlı 
ve çevik hareketler, Türk 
gençliğinin spor kudretini 
göstermesi bakımından ay
rıca övünmeğe değer. 

Birinci Lisenin değerli Di
rektörü Bay Hilmi Erdim 
kendilerile görüşen bir mu

barririmize şunları söylemiş
tir : 

"Maksadımız, gençlerimize 
sporun yalnız futboldan iba
ret olmadığını anlatmak ve 
onları bu yolda istenilen şe
kilde yetiştirmektir. Bu yıl, 

beşinci bayramımızı yapmak
la sevinçliyiz.,, 

' 
'\\~ \ıı" 

' t - aftyldüj'ftn zaman ne olacaksın yavrum ? 
Şhndi paraşütçü, daha sonra tayy~reci olmak istiyGr. 

Mütevazi Direktörü ve o

nun çalışkan arkadaılarını 
tebrik ederiz. 

Bı!rlin ltalyanın vaziy ti hakkında Alman "Frankfur-
ter Zetung,, gazetesi şunları yazmaktadır: 

.. Manş denizine vaıdık. logiliz sabilleri topçu ateşimize 
maruz kalacak. Fa.kat bu harbin 1 nci kısmı sayılabilir. 
Asıl harp ltalyanın taarruza kalkışmasile olacaktır. ltalya 
bizi unutmamıştır. Muvafık bir dakika bekliyor. ltalyanın 
yerine getirilecek istekleri vardır ve onları yerine getirmek 
için her halde haı be girec ktir. Italyanın harpten uzak 
kalması artık uzun süremez. 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI f 
! aUatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi? -Evet!I 
::::: -10- :::: YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 Uıtt 

"Beni düşünçeye ve tasaya 
düşüren oğlumun sınıfında 
kalması '.değildir, fakat ••• '' 
Eski aıaarifci arkadaşımız J ması değildir ve el'ao onu 

yeni kültür hayatımızda ya- bir mağduriyet veya hak-
pılan mes'ud ve meşkur sızlık kurbanı tela1'ki etmek-
ıslihat ve intılipları minnet ten çok uzak !bulunuyorum. 
ve şükranla yaddettikten Fakat onun hususi ders 
sonra bana dedi ki: aldığı için. arkadaşlarından 

- Bu hatıralarımı dinle- bir bayii ileri gittiği lngiliz· 
dikten sonra, hariçten yapı- ceden de kırık not aldığımı 
lan ve çoğu haksız olan ten öğrendiğim gün bu teess6· 
kidlerle pek çok müteessir rüm hakiki bir endişeye ta-
olan benim gibi eski bir havvül etti. Tekrar ediyo-
m uallimio garaz saikasiyle rum : Kabak oğlumun başın· 
bir söz söylemesine imkan da patladığı için değil, fa-
yoktur. kat çocuklarımızın en çok 

Onun için benim oğlu- emin olduiumuz derslerden 
mun ve onunla birlikte gö- uğradıkları perişanlık ıier 
zümün enünde geceli gün- şeyden önce bır pedagog, 
düzlü çalışan bir kaç arka- bir rubiyatcı olması lazım 
daşın belki talebelerin çok- gelen öğretmealerini de şa-
luğundan, belki öğretmen- şırtmalı, aeş'" ve keyiflerini 
lerin her çocuk hakkında kaçırmalıdır. Benim israr et· 
ayrıca tetkikatta bulunma· tiğim nokta budur. Ben bu 
ma ı yüzöndeu ve belki de gün gene bir öirebnen ol-
imtihan usullerinin tatil ve saydım ve lngilizceyi onun 
ıslaha mübtaç bazı müşkil- gibi telaffuz eden - ki bu 

telaffuz meselesi çok mnhim 
leriaden, sınaflarını ğeçeme- bir iştir _ onun gibi oku-
meleri karşısında bir hayli yup yazan bir talebe karşı-
durmağa ve derin derin dü- sında bulunsaydım, sevin-
şünmeğe mecbur kaldım. cimden şapkamı tavana atar 

Beni düşünceye ve tasaya veya sevincimden çocuk gi-
düşüren oğlumun sınıfta kal- bi sıçrardım. 

* *.,,, 

Hayatta muvaffak olanlar 
ve olamıyanlar hakkında 
Çocuklarımızın mektep ha- Hayatta muvaffak olma-

yatında uğradıkları muvaffa- nıo slllarından bahseden bir 

k. t · l'kl ld tt'k çok kıymetli ve mühim eser-
ıye sız ı er ve e e e ı - d . , 

leri zaferler hakkında ki mü- ler en ıstıfade ederek yaza-

talealarımıza tekrar dönece
ğimizi vadederek şimdi ha· 
yatta muvaffak olanlarla, 
olmıyanların çalışma ve ha
reket tarzları hususunda dik-

kat nazarına alınması ic&· 
beden bazı usul ve esasları 

tahlil ve izah etmeğe çalışa· 
cağız. 

cağımız bu eserde daha ön-
ce de söylediğimiz veçhile 
bu hususta gösterilen veya 
öğretilen bütün malumatı 
bildikleri halde gene bir 
türlü muvaffak o!amıyanla
rın hayatları hakkında birkaç 
söz siylemeii faydasız b•-
mıyoruz: 

(Devamı var) 
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Yazan: 19 
6önUI Emre 

mayıs PiYES 
(iki Perde) ----- .. _____ _ 
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Rab.metli babanız mektu

bunda : "Müjde EmiW', milj· 
de.. Aylardır beklediğimiz ' 
Mustafa kemal, Samsuna çık-( 
mııtır. Artık derin derin dü
şunup, gecele;;ini uykusuz 
geçirme.. Kurtuluş muba
kakbr. Ulus özlediği Ön
derine kavuştu. 

Müjde Emine, müjde.,,diyordu. 
Mustafa Kemal.. Türk mil

leti, bütün umutlarını bu yfi· 
ce adın tarihler yuatan 
kahramanlığına bağladı. Ve 
işte bu günü ve yarını ka
zandı. 

..aua? 

(Gözyaılarım siler) 
Ülkü 

Ne o anne ağlıyor mu-

Anne 
- Evet ağlıyorum kızım. 

Hem ta derinlerden gelen 
bir istekle ağlıyorum. Bunlar 
öyle gözyaşluı ki, her dam-
lası engin bir saadetin, ge
niş bir iç aydınhğının ifade
sidir. Sevincimden ağhyo-
rum. 

Altay 
Hakkın var anne.. Bu 

sö2Jerinle bana "İnci Damla
ları,, adlı bir şiiri hatulat
tın. Bu içli şiirde şöyle bir 
mısra vardı : 
"Bazan ağlatır bizi 

Sevinç, keder yerine.,, 
Ne kadar doğru. 

Ülkü 
- Anne, ne olurdu, ba

bacığım da sağ kalsaydı; 
bu günleri görseydi. N c o
lurdu. 

Anne 
- Tanrıma emrine ne de

nir ki kızım .. Bununla bera
ber mademki Babanız bana 
sizleri armağan bıraktı, gene 
ölmemiş demektir. Bütüa bir 
memleket sevgisini kucakh
yan ı ubu, bizjm bu s~vgimi
zi duymuştur yavrum. 

Gene çok şükür.. Hiç ol
mazsa Türk ordusunun İ.z-

mire girdiğini gördü. Tanrı 
büyük. Hatırlıyorum. Baba
mz yazdığı son mektubunda 
"Ölümden hiçbir zaman 
korkmadım Emine; fakat İz · 
mire girdiğimizi girmeden 
vurulursam gözlerim arkada 
kalacak ... ,, Diyordu· 

Gözleri arkada kalmadı 
babanızın. 

Çünkü lzmir kapı larında 
can verdi : 

Tanrı sizleri ba - l gış aya ... 
(kalkar çocuklarının 
(omuzlarından tutarak 
(Atatürk 'ün fatoğrafı 
(önüne götürür ve :) 

- Bize, ber acıyı unut
turan yüce varlık!.. 

Bu yavruları, senin genç-
liğe emanet ettiğin güzel 
yurt için yetiştiriyorum. 

Ne mutfu bana. 
(dışarıdan piyanonun 
(sesi duyulur.) 

"Bu ses ATAMIN sesi, 
"Bu onun ilk müjdesi ... ,, 

-------
İKİNCİ TABLO 
(Süslü bir smıf dekoru .. 
(Kapı cephede, kapının 
(sağında ve solunda bi
(rer yazı tahtası.. Sağ
(dakine bugünkü Tür
(kiyeyi fabrika baca
(lara ile canlandıran bir 
(harita .. Soldakine iş

(gal yerlerini gösteren ı 
(bir harita çiıilmittir. 

(Birinci harita beyaz, 
(ikincisi siyah bir örtü 
(ile örtülmüştür. Perde 
(açıldığı zaman sahne 
(boştnr. Bab~edea ço
( cukların şarkı sesleri 
(gelmektedir.) 
(Biraz sonra zil çalar, 
(çocuklar içeriye gi· 
(rerler.) 

Özlü 
- Arkadaşlar, şimdi ta

rih dersimiz var ... Öğretmen 
kal'alama defterinizi hazırla
yın.. dedi. Ç karın defterle
rinizi ... 

Gönül 
- Yarm 19 Mayıs bay

ramı olduğaaa göre, bize 
Atatürkün Samsuna çıkışını 
anlatacak. KimbiHr ne ka
dar heyecanlanacaiız ... 

Akıncı 

- A .. Çocuklar .. Şu yazı 
tahtalarına bakın, ikisinin de 
üzeri örtülmüş, neden aca
ba şunlara baksak ... 

[ Devamı var 1 ..................................................... 
Atıf İnan 

C. H. Partisi idare heye
ti reisi 8. Atıf İnan dün İs
tanbuldan şehrimize dön
müştür. 

--o--

Alman yada 
Sokaklar gacelerl 

boyanıyor 

Avrupanın büyük şehirle
rinde geceleri tayyare hü
cumlarından korunmak için 
çok sıkı tedbirler alınmak
tadır. Büyük şehirlerde ışık
lar tamamile söndürülmek
tedir bazı mahallerde ancak 
yakından görmeğe yetecek 
derecede mevsimsiz ziyalar 
bırakılmaktadır. 

Londrada caddelerdeki 
kaldırımların kenarları beya
za boyanmıştır. Pariste de 
bazı tedbirlere baş vurul· 
muştur. 

Almanyada Leipzig şehri 
belediyesi dörtyol ağızlarını 
hususi boyalarla boyatmış
tır. Bu boyaların hususiyeti 
geceleri ışık vermesidir. 

Caddelerde kaldırım ke
nar !arı; ıamba ve elektrik 
sütunları; hep lumogen ismi 
verilen bu boyalarla boyan
mıştır. Bunları geceleri halk 
kolaylıkla görebilmektedir. __ ,,, __ 
12 sene ko uş- 1 mıyan adam . 

Bir lngiliz çiftçisinin iki 
oğlu Uzakşarka gidiyorlar. 
Bir müddet orada kalıyorlar, 
babaları mektup alamıyor, 

merak ediyor ve öğulları 
sıhhatte döndükleri takdirde 
on iki seue ağzını açıp hiç 
birşey konuşmıyacağma ye
min odiyor. 

Günü'\ birinde oğulları 

sağ şalim dönnyorJar. Çiftçi 
yeminini turuyor. Tam 12 
sene hiç konuşmuyor. Bun
dan bir müdden evvel miad 
doluyor ve çiftçi konuşmıya 
başlıyor. 

Fakat on iki sene zarfın
da ses çıkarmak kabiliyetini 
yarı yarıya kaybetmiş olu
yor. Bazı sesleri çıkarama
dıjı için, o konuıurken 
kimse birıey anlıyamıyor. 

(Halkın sesi) 

H 
KEÇECiLERDE FECiı 

BiR CiNAYET _____ .. ___ _ 
Ahlaksızlık Y~.zünden Arap 

Mehmedi Oldürdüler 
Dün akşam Keçecilerdeki evvel Bornova yolunda oto-

F evzipaşa bulvarında çok mobilde cebren tasallutta 
feci bir cinayet işlenmiştir. bulunmuş ve dün akşam da 

Tireli Mehmed Ali oğlu Fevzipaşa bulvarındaki oda· 
18 yaşlarınde AH Keskin sında bu çirkin tasallutunu 
Akhisarlı Mustafa oğlu Arap arkadaşları ile birlikte tek-
Memedi kama ile öldürmüş- rar etmek istediğinden Ali 

hamil bulunduiu kama ile 
tür. d 

Mehmedi ört yerinden ağır 
Tahkikata göre Arap l\ıleb- surette yarahyarak öldür-

met, Ali Keskinle iki ay müştür. 
-----...... -------.,.. 

İnönü Caddesi • 
Belediye SaJhaneden iti

baren Karantinaya kadar 
İnönü caddesine 75 bin lira 
sarfile paket taşı dökmeğe 
karar vermiştir. 

Türk Matbuat Heyeti 
Londra - Mancistere git

miş olan Türk matbuat he
yeti bugün Londraya dön
müştür. 

Dünyanın en 
pahalı kitabı 
Dünyanın en pahalı kitabı 

lngiliz müzesinin yeni neş
rettiği kataloğdur. 1939 se
nesi Kanunusaaisinde neş
rine başlanılan bu kataloğun 
kırkıncı çildi geçenlerde 
çıkmıştır. 250 cilJden ibaret 
bulunan bütüa kataloğun 

Fransadaki 
lngilizl~r •• 

Fransaya gelen lngiliz or
dusu efradı için hususi şa
rablar ihzar eden Fransız 

şarab fabrikaları faaliyetle
rinin boşa gittiğini anlamış
lardır. İngiliz askerlerini şa
rabe ah~tırmak kabil olma
mıştır. Şarap ancak bir kı
sım zabitler tarafından kul
lanılmağa başlanmıştır. Ef
rad biı'a içmekte israr eyle
mişlerdir. 

Garip şey ! 

, 
Kısa Tel2raf Ha beri~ 

Ankara - Gazete sayfalarının azaltılmasi haktO,. 
rarname dün neşredilmiştir. Kaaarname 26 Mayıs. l11 
dan itibaren yurdun her yerinde tatbik edilecekti~~ 

Ankara 1940 Büdçesi 264,314,140 liradır. Mücl• 
çemiz için yüz milyon ayrıca bir bütçe aynlmıftıt· 

lstanbul - Doktor Mazhar Osman dün bir 
0 

kazası neticesinde yaralanmııtır. 
Ankara - Ticaret vekili Naomi Topçuoğlu 

Ankarnya gelmiştir. 
1 lstanbul - Atatü.ıkün eski zevcesi Latife Uşak 1 

rupadaki vaziyet dolayısiyle tedaaist ikmal ctınedell 
mize dönmüştür. 

Londra - Almanlardan ştmdiye kadar 1750 tı~Y 
şürülmüş ve 200 tayyare inmeğe mecbur ediluıiştır· 
zayiatları işe 500 den fazladır. 

~~~~~ .... ________ _ 
40 Milyonluk •Mazot buh 
B• A 1 Şehrimizde Maıot 
ır n aşma Dl tekrar baş)aıJJlf 

Haber aldığımıza göre, ton mazota yapılıı>' 
Türkiye ileAlmaoya arasında nenlOlira zam vekile 
40 milyon marklı k bir tica- edilmemiştir. 
ret anlaşması yapılacaktır. 

Sivrisinek 
Mücadelesi 
Şehrin her tarafında siv· 

risinek mücadelesin~ devam 
edilmektedir. 

Karantina ve GüzP.Iyalıda-
ki dereler temizlenmiştir. 

zabıta haberleri 
Çorakkapı Hacıali cadde· 

sinde Sabri Eagin çalıştığı 
fırında Bayram oğlu Musta-
fanın çeketinin cebinde bu
luna n 50 lira parasını çalıp 

kaçtığı şikayet edilmiş suç
lu yakalanmış ve tahkikata 

Hakimliğinden : 
lzmir BasmahaPe 

sokak 6 noda Ah111e 
vardar. .r 

b
.,, 

Menemende la ı 
muru Refik ÖzkaP 
dan açılan alacak d• 
~ari muha~eme~~ t' 
di nen vakı tebhg'. 
mahkemeye gelaıed1 

hakkınızda gıyap ~ 
rilmiştir. 

8 Mahkeme ıüı> 
6-6 940 Çarşamba 
bizzat gelmediğini•. ' 
kil göndermediğiP11 

de davaya gıyabıtsl 

fi atı 920 Ingiliz lirasıdır. 

Çiode, yüksek bir aileye 
mensup birinin balık avına 
gitmesi şerefsizlik addedilir. 
Bunun s '!bebi balık avının 

orada bir eğlence addedıl

meyişi ve işler · arasında da 
en bakir gö ülüşüdür. t başlanmıştır. 

kılacağı tebliğ malı 
im olmak üzere u•-

lzmlr Deftardarhğından ; 
Mehmet Faikin basmahane şubesine Milli emlak satış bedeli 

borcundan dolayı İsmetpaşa mahallesi ikinci Sakarya sokağında 
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 müra· 
caatları ilan olunur. 21-28-5 (1818) 

lzmır Detferdarhğından: 
Maranğoz Mehmedin Başturak şubegine Milli emlak satış 

bedeli borcundan dolayı Salhane mahallesi Şetaret soka
ğında kain 5 taj sayılı ve 1800 lira kıymetindeki evi vila
yet idare heyeti karariyle 21 güa müdde)e müzayedeye 
çıkarılmıştır. Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 
IS te vilayet idare h~yetine müracıatları tlan olunur. (1817) 

21 - 28·5 940 - 5-6-940 

lzmlr defterdarhğından: 
Sünbül ve lunaoın Başturak şubesine olan Milli emlak satış 

borclarmdan dolayı salhane M. Şehit Kemal sokağında kain 
20/1 taj sayılı ve 1680 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti 
kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmışbr. taliplerin 11 
Haziran 940 Salı günü saat 15 te Vilayet idare heyetine müraca-
atları ilan olunur. 21-28-5 (1814) 

•~mir Defterd ~rhğından : 
Sabık polis müdürü ölü Cemilin köyler servisine milli emlak 

sabş bedeli borcundan dolayı Cumaovası köyünde kain 3 hektar 
21 arşın 65 metre ve 2573 lira 20 kuruş kıymetindeki bağı vila-

lzm1r Dafterdarh!iından: 
Musa oğlu Muharremin Başturak şubesine 

satış bedeli borcundan dolayı birinci Karantine 
Tramvay caddesinde kain 628 sayılı ve4000lira k• d 

ki evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gün uıiid 
zayedeye çıkarılmıştır. t~ 

Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 
layet idare beyetipe müracaatları ilin olunur. 

5 
~~~~~~~~~~~2_1_-~ 

lzmlr Dafterdarhğından : f 
Habinin Başturak şubesine olan milli emlak satı 

dan dolayı hcz ~ dilen biaci Karantina M. tram~•\ı 
de kain 514/3 eski 6:1 yeni sayıh ve 4400 lir• 
deki evi vilayet idare heyeti kararile 21 güo 
müzayedeye çıkarılmıştar. Taliplerin 11 Hazir•11 l 
günü saat 15 te vilayet idare heyetine mürac•' ~ 
olunur. (1811) 21 - 28-5 940 ....,. 

l;Zmlr Deftardarllğından : ~ §, 

lbrahim Eminin Başturak şubesine olan Milli Eınl•" ·i* 
deli borcundan dolayı Göztepe Halit Ziya sokağında."~ 
h ve 2070 lfra kıymetindeki evi Vilayet idare heyeti 10 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır· Taliplerin ~ 
'40 Pazartesi günü saat 15 te Vilayet idare heyetine 
rı ilan olunur. 21-21-5 

yet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır, lzmlr defterdarltğından: ·~' 
Taliple?in 11-Haziran-940 Salı günü saat 15 te Vilayet idare Polis komseri Ziya kızı İclalin basturak şubeSJ 

1 
heyetine müracaatları ilan olunur. 21-28-5 (1812) Milli emlak satış bedeli borcundan dolayı Göıt~~ 
ızmlr Defterdarhğından: şil lımir sokağında kain 23 taj sayılı ve 1440 h' 

Muhammen satış tindeki evi vilayet idare heyeti . kararile 21 giiD 
Kıymeti müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Hazir•~ı 

Mevkii Cinsi lira K. lira K. Sahibi günü saat 15te Vilayet idare heyetine mürac• 
Mütfü camii dükkan 281 00 391 04 Demirci Mehmet Ali 40 
D 90 00 325 94 M olunur. 21-28-5-940-5·6·9 1 eğirmenaltı Bağ ısırlı Mustafa ~J 
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Tuzla ,, 72 50 2295 00 Kasap Selim liii" 
Oturca Bağ tarla ve zeyl598 00 3121 23 Arnavut Haşim 
Tepecik altı Bağ 60 00 384 98 Köse Ethem t Birçok vatandaşlarımızı selarf'IB 
Hıdırlık Ev dük. müfrez1272 00 327 97 Yusuf Girgin f · ve sadete kavuşturdu 0,ı;I 
Tepecik altı Bağ 250 00 77 62 Yusuf Arif Karademi:r g ~ ı 

Seferihisar kazası mal sandığına milli emlak satış bedelinden f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkaJade piyıao 'fOtO 
borçlu yukarıda isimleri yazılı sekiz mükellefe ait gayri menkul- f büyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel ( 
ler tahsili emval kanunu hükümlerine göre haciz edilerek mahal- tti a01elesinden 34 kişiye taksim etmekle onları J· ~ 
li idare heyetinin kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl- terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar '',ıt!~ 
mış olduğundan talip olanların 3-6-940 gününde mezkur kaıa mal • Teleforı:2495 R Çikurel oe D. Be~ 
müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. (1819) ,....,...,..,...,...,..,..,,........,,.....,..., ,..,.......,.. • * 
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