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Dün k erk Şehri Fransızları ~lindedır 

ÜTTEFIK onousu-- ESN N HRI BOYUNDA ~::ı~~::i'ş'}=' 
elçikadaki müttelik kuvvetler harbe dev medivor 
Kral Leopold artık belçi~ayı temsi 

RANSIZLARIN Z ,.~ F E ili MATLA 1 
edemez. ,, 

1,,----------------------------------------lllııirııı. Ye A -&L\. 
.... ~ı:ıtl 

Beicika Kralı 
' ~ ______ .. _____ _ 

s erine "teslim ol" derken 
~ lçika milletinin vatanper-
"~; ~t l'e milli hükumeti nihai za-
• : "' kadarçarpışacağız" diyor 
ı•V Vatanları tab.likeye düşer düşmez "İmdat, imdat, 
d~'' 'lı~ b . C~n kurtaran yok mu?,, diye bağıran ftalçika 

~tıı: ıstuadad feryadına aslanlar gihi koşan Müttefiklere 
;,.JJ ~ ~~ ! hlilletine bu alça1fca oyunu oynıyan kral Leopoldun 
iki h._

111 
t llnı hareketini tel'io için öyle zannetliyoruz ki, tarih 

,ti' \ti~~ kati derecede tabir ve ifade bulamıyacaklardır. 
ftır· ~çı • kralı acaba kendi vataolarını müdafaa ile meş-
sl' ~ .. ;:tısız ve İngilizleri; kralın yalnı:ı canını, taç ve tahta. 
tti' in, 'rlllak için •i çağırdı? 
,~ı ~-Ilı· bunu• içindir ki Belçika başvekili gH•i bütün cihan 
-_d•' '~ı" 1 bdkarı ve matbuatı teslim olan Belçika değil, Belçi
ııııf' A.ı._ edbaht krahdır, diyor. 

•lyqll~tı radyolarına tercüma[llık yapmağı bir vazife bilen 
k•' .'ııı,., radyoları Berlinin fikirlerine maku olarak diyor ki: 

pio' 1~~liı:ı~"· ~ransayı ezmekten ziyade lngiJte-reyi yok etmek 
iti' ~İQıd·rdır. 
;; ~ti \t 

1 ık Belçika kralı Belçikanın meşru ve milli hükü-:il 't~, ~·bütün Belçika milleti nazarında ölmüş bir hainden 

1, '"'' 0 ı~şey değildir. Belçikalılar nazarında yaşıyan biri 
1 il ö1en kahramaa babasıdır. 

SIRRI SANLI t ---. -
8
t"-lya, Balkanlar ve Fran-
lt'b t . . k . .rll aarruz etmıyece mış 
~ ______ .. _____ _ 

~'blq~ll - Siyasi mahfillere göre ltalyanın şimdilik Bal
~ 'l~-~ ;aldırmağa fikri olmadığı söyleniyor. Bilakis ltafya 
)'be., I e\']etlerinde sulhu temin için çalışıyormuş. Mevsuk 
~tlt, ç: 111~ığına göre Italya Fransaya taarruza niyet etmi
f ~t~tı, ~ku yorgun bir orduya taarruzu kendi şeref ·yle 
()jtid b·sıp görmiyormuş, yalnız f ransayı Almanya ile mün
~'ııı ~r .8ulha mecbur edecekmiş, hatta bu sulhun adilane 

Çın elden geleni de yapacakmış. 

' SovvET-0-.. DÜLARı MA
' &,.~CAR HUDUDUNDA 
b1

ti Si) - Koriyeradel Ticino gazetesinin Belgrad muha· 
t 'b11~d ~Yet ordulanaın Mı car hududunda toplanmasından 
t ()~l~\tylYor. Belgrad m•hfillerindeki kanaata göre eğer Y o
~ \~tir. ~.harbe sürüklenirse Sovyet orduları yardım ede
~~~İUi tra Sovyet Rusya Y ogosfivyaya buna dair teminat 
('• r. 

~~L ile,., t 
111tlid· lılUduduna asker sev kedihnesi de sarf bu maksada 

lt. 

lt ------~------
ı.::l'a Y oğosliivya hazır-
~e. arının Sebebini Sordu! 

ta., York A .. d' v. 
~ ~ Jl - merika ajansının Belgraddan ögren ıgıne 
)'~•tlık~hla hükumeti Yogoslivyai:un son günlerdeki askert 
t~ 'r ag ilrı"nın sebebini sormuştur. Bu münasebetle de ltal-
'"i t~~~ a\'ya hakkında hiç bir taarruz emeli beslemetli 

111 etmiştir. · 

Paris - B~lçika ordusunun teslimiyle Mtüthfiklerin sol 
cenabı tehlikeli vaziyete düimüştür. Fakat gc:naral Veygand 
şimal ordusunun kumandanlarına derhal bir emir vererek 
harbe devam etcneleriıli bil~irmiştir. Müttefık ordusu Belçi 
kada kalacaktır ve Düakerk lim ını da. Müttefi:derin elin 
d !dir. 

Som nebri boyu"da Fransızlar vaziy~te tamamen hakim
dirler. Esıı cephesinde yeni bir hareket yoktor. Moz nehri 
boyunda Almanlar tarafından yapı lan bir taarruz tamaman 
akim kalmıştır . 

Almanlar çok ağar zayİ.lt vermişlerdir. Şimdi ne olacak? 
Tabi Fransızların yapacakları muhtemel hareketler hakkın
da hic; bir ş ey söyliye .ıeyiz . 

Müttefikler General Veygand'ın emrile Esn nehri arka
sında istihkamlara yer h.şti:ilmişlerdir. 

Paris - Almanlar şimdiye kadar harp salaalarında ka
zandıkları zaferden değil, cephe arkasında casuslar tara
fından yapılan bulanı ·, işler sayesinde muvaffak olmuşlar· 
dır. Fransada tek bir hain yoktur, Fransız ordusu harbi 
kazanacaktır ve Alman akını Fraasada durdurulacaktır. 

Paria - Belçikalı senatorlerden mürekkep bir grup Pa · 
riste toplanmıştır. Bunlar hükOmetin harbe devam kararını 
tasvip etmişler ve Müttetiklere karşı olan bağlılıklarını bil
dirmişlerdir. 

Böylece Belçikayı teRlim eden bütün nazar ve senatörler 
kralın emrini kabul etmişlerdir ve harbe devam etmek az
miodedir1er. 

Paris - Tayyaresindeo paraşütle inmeğe mecbur kalan 
bir Alman tayyarecisini öldürmelerine mukabil Almanlar 
50 esir Fransız tayyarecisini kurşuna dizeceklerini Berlin 
radyosu ilin etmektedir. 

Paris - Fransız resmi tebliğine göre Fransız ordusunun 
vaziyeti ciddidir. F c1kıt F t•usız!..ırın zafere itimadları azal
mamıştır. Fransıy arazisinde Almanla : bir türlf.i ilerliyeme
mektedirler. 

Paris - Belçika hükümeti Kralın 9erdiii emre itaat et
memiştir, 

Bütün nazırlar Belçikanıo Paris sefarethanesinde toplan
mışlardır ve neşrettikleri bir beyannamede bildirdiklerine 
ıöre Belçika hükumeti ve halkı, nihai zafere kadar müt· 
tefiklerin yanlarında çarpışı.naia azmetmişlerdir. 

Paris -Belçika hlkfımetioin bu karan Paris gazete1eri 
tarafrndan çak iyi karşılanmıştır ve Lendrada memnuniyet
le kaydedilmektedir. 

Belçika biç bir zaman Alman istilasına boyun eğmiye
cektir. 

Paris - Hay Po1 Reynonun nutkundan bazı parçalar: 
118elçikadaki müttefik kuvvetlerini kumanda eden ıene· 

ral Blauşar'a hiç bir haber vermeksizin Belçika kralı Le
opold Be1çika ordusuna, Almanlara karşı mukavemette bu
lunmasanı emretmiştir. Ani bir şekilde beklenilmiyen bir 
sarada Belçika ordusu teslim oldu. Bu, tarihte görülmemiş 
bir hadisedir. 

Fakat ne olursa olsun Belçika da dövüşen müttefik kuv
vetler bir blok halindedir. Genç generallerimiz şan ve şe
ref kazanmışlardır. 

Yarın yapacağımız işlere bütfin dünya şaşıracaktır. Ge 
nera l Veygaod'la Mareşal Peten tamamen hemfikirdirler. 

Roma - Bay Hitle r bu günlerde sabık Kayser'e çok 
iltifatlarda bulunmaktadır. Bunun sebebi de, sabık Kayse
rin, kendisini lngiltereye davet eden lngiliz kumandaııları
na verdiği cevaptır : 

- Evet İogiltereye gideceiim. Fakat Alman istila kuv
vetlerile gideceğim. 

Halkın Sesi - Yıll udanberi birbirine düşman gilti ha
reket eden eski Alman imparatoru bu gün tekrar Hituhat
çılık emellerinia dirildiğini hisseder gibi oluyor. 

KülJer altında sinsi sinsi yanan bu ateşin ne katlar alev· 
lenmek istidadını göstereceğini zaman isbat edeeektir. O 
zamanki q-et•n harp sonunda da dinyanın ırizlerine pek 
mühi• ve inanılmaz neticeler sermiıti. 

1 M MI TIR 
AN ORDUMUZA 

umııııımm-----

Meclisin Selam ve Muhabbeti 
Ankara - Büyük Millet Meclisi dünkün topJadısında 

MilJi tnüdafaa bütçesi koouşulurktn G eneral Kazım Sövük
tekin ile Şükrü Koçağın verdikleri müşterek bir takrir 
okunmuş t ur. Bu takrirde Büyük Miilet Meclisinin Türk or• 

dusuna selam ve muhabbet hislerinin iblağı isteniyordu. 
Meclis bu takriri sürekli ve hararetli alkışlar arasında 

kabul eylemiştir. 

-------H----
BULGARiSTAN 

Balkan Antantı Ekonomik 
Konseyine•iştirak etmiyecektir 

Roma - Bulgaristan Belgradda toplanacak olan Balkaa 
Antanta konseyine iştirak etmiyecektir. 

Bulgaristan antanta karşı daima takip ettiği vaziyetten 
ayrılmıyacak br. 

------··------
ROMANYA TEL.AŞ iÇiNDE 

Sofya - Bükreşten telefonlanıyor: Alman vaporlarındaki 
eşyalar arasında infilak edecek maddeler ve otomatik aiJila
lar çıkması, D"mir muhafızların hükumete karşı murıı: bir 
vaziyet alması Romanya hülli'ımetini ağır ve m ~him tedbir
lar almağa mecbur etmiştir. Silah altında olmıyan ihtiyat
lar da alelacele silah altına ahn;:nıştır. Polis kuvvetleri d• 
ayrıca takviye enilmiştir. Bu münasebetle mezun olanların 
da 24 saat içinde vazifeleri başıoda bulunmaları ilan eclil-1 
miştir. istihkamlar ile d~miryollarında, kömtir ve perol ma
denlerinde çalişan amele ve memurlar bu davetten müstes-

nadırlar. 

-----··------
iT AY ANI~~ SON iSTEKLERi ! 

Sofya - Romadan telefonlandığına göre Italyan gazete
leri ile AlManya arasındaki dostluğun bugfinkü kadar laiç 
bir zaman kuvvetlenmediğini söyledikten sonra diyor ki: 

"ltalyanın istekleri Cebelilttarik ve Süveyşin silibsızlaş· 
tmlması ve Korsika, Bizarta ve Tolooua Italyaya iadesin
den, Fransa müstemlekesindeki . ıtalyanlara geniş hayat 
hakkı veri]mesinden, 1Vlısırda ve Suriyedeki lngiliz asker
lerinin çekilmesi, ltalyanın Süveyş kanalı idaresine iştirak 
ettirilmesi, Kıbrıs ve Maltanında [talyaya veri1mesi, Akde
nizde ltalyaya temin edilmesinden ibaretir. _____ .. ______ _ 

·Ayıptır, İnsaniyetsizliktir 
Berlin - Mareşal Göriog ordu komaııdan]arına yaptıjı 

bir tebliğde lngiliz ve Fransızların Alman ~si~lerine karşı 
yaptıkları kötü ve ıalimane muameleler gıbı Almanların 
davranmalarını bildirmiştir. 

Halkın Sesi - Bu haberi Sofya radyosu Berlinden aldı-
ğı halde buna insan inanmak istemiyor. lngilizlerin esirlere 
yaptıkları insani muamelele~ bü~~? .cihanca malum olduğu 
halde bu emrin ne demek ıstedıguu anlamak güç bir şey 
değildir. 

~~~~-· .. ~----~-
Italya ı:ırs~t Bekliyormuş 
Roma - Askerı mahfıllere gazeteler, hep bir aiızdan, 

ltalyanın kısa ve alemşumül bir harbe girmesi için fırsat 
saatının çalmasını beklediğini yazıyor ve şunları da ilave 
ediyorlar: "Bunun için her hazırlık yerindedir. Biltün ku· 
mandanlar Düçeye sadıkbr. Son vatanperverane nümayiş
ler milleti harbe hazırladı. ltalyanın iıtikbali Musselininin 
avuçların dar. 



SAiitFE ı 

INGILlZ TAYYAR LERININ 
YENi BiR MUVAFFA IY Ti 

---ıııuıı---

Londra - Dün gece lngiliz avcı ve bombardıman tay
yareleri Lüksenburg Bremen ve diğer askeri şehirler üze
rinde uçtular. Bu şehirlerdeki askeri "müesseseleriyle mü
himmat ve benzin depolarım muvaffakıyetle bombardı an 
ettilet. Daşmau tayyareleriyle yapılan m\\sademelerde düş
manıa ~2 tayyaresi dl\şürüldli. 13 lngiliz tayyaresi geri 
relmedi. 

Kısa Teleraf Haberleri 
Aakara - Reisicumhur ismet lnönü bugün öğleden sou-

ra büyük millet meclisini teşrif etmişler ve bir müddet 
mecliste kalmışlardır. 

lstanbul - Yeni kancala kazanç ve nakliye vergilerile 
diğer vergilere yapılan zamlar bir hazirandan itibaren tat
bik ·edilmeğe batlanacaktır. _____ .. ___ _ 

Italya ile Ticaretimiz 
Htisnüniyetimize rağmen 

Türkiye-Italya ticareti bek· 
lenilen inkişafı göstermemiş
tir. 

Dün bazı ltalyan firma
ları yaphkları müracaatlarda 
gıda maddeleri ve bilhassa 
hububat istemişlerdir. -----.... _____ _ 

Çörçil Kabinesinde 
-o-

55 NAZIR iLE MÜSTEŞAR 
BULUNUYOR 

lol'Hterede mevkii iktidara 
gelen Çörçil kabinesi lrıgil
terede şimdiye kadar mev
kii iktidara gelen ec kala
balık kabinedir. Kabinede 
aazırJarın adedi 55 tir. 

İngiliz golf ouuncuıarı 
-o-

Londradaki golf oyuncula
rı, son günlerde Alman pa

raşütçülerine karşı alınan 

mukabil tedbirler cümlesin· 

den olmak üzere, silahla tec
hi:z olunmuşlardır. 

Oyuncular mftsabakalar 

(Halkın •••1) 

Almanlar Şimdi de Parise 
Saldırmağı Dü,ünüyorlar ! 

Sofya - "Tan,, gazetesinin askeri muhabiri cephede• 
ıaıeteıine verdiii bir haberde Almanların tatbik ~ edecek
leri yeni harp plinıoa aazaren Parisi hedef ittihaz ettikleri 
anlaşılmaktadır. ______ .. _____ _ 
Bitler Bir de Rusya Seferine 

Atılacakmış 
Paris - Alman - Sovyet münasebetleri günden güne fe

nalaşmaktadır. 
Parise g len haberlere ıröre, Bay Hitler 14, 15, 16 Ma

vısta Alman erkanı harbiyesine ırizli tutulan bazı planlar 
tevdi etmiştir. 

Berliade dolaşan bazı şayialara göre Hitler Garp eephe
sinde 1 Temmuza kadar muvaffak olacakmış ve ordusunu 
derhal bir Rusya seferine gönderecek•iş. 

Hitler bu sefere çok büyük bir ehemmiyet atfetmek
tedir. 

--·· ---··------
~ ovyetler Kimlerle 

Anlasa bilir? 
N~vyork - M >S~·<0vaı11rı hoşu ıa gitmiyecek cevabına 

rağmen Iagiliz resmi mahfilleri S >vyetlerle anla~ılai>ileceii 
kanaatindedirler. Bu kanaati veren saik Sovyet sefirinin 
Lord Halifaks il'! yaptığı mülakatta: "Eğer Moskovaya 
başta maruf ve salahiyettar biri olmak üzere bir heyet 
giderse anlaşmak mümkündlir,, demesidir. 

Binaenal .! yh Londra siyasi mahfillerinde bu laeyetio ba
şına sabık Loid Corç, yahud Uberallerin sabık reisi Stofort 
Krips'in konması düşilnfi.lmektedir. 

BERLINE GÖRE KRAL~-~ 
TESLiM OLDU? 

Sofya - Bertin radyosunun verdiği habere g6r• 
kralı ile beraber teslim olan Belçika ordusun~:_ 
benüz belli değil iıe de bunların pek çok oldU:J" 
ediliyer. Kral teslim olurken ordunun başında icll· 
lalar olduğu gibi Almanlar da büyük telefat •'r 
Bugün vaziyet 1914 yılı rengini almıştır. 

Kont Ciano ve Mareşal Bıdıalll 
seuahatıerinde münasebetler va • 

Roma - Kont Giano Arnavutluiu, daha doğt~ 
vutluk hududlarını ve Mareşal Badegliyonuo da 
kimlarını teftiş etmesini müaasebettar bulan t••• 
yorlar ki: Bu iki ıahsın bu seyahatleri bugünkl 
lel "'aziyet itibariyle büyük ehemiyeti haizdir. 

------------.. ····--~~~--
Fuar Hazırlıkları . 

Fuar hazırlıkla ına ehem· 
miyetle devam olunumakta
dır. Broşür ve afişleri ha· 
riçtc:ki elçiliklere ve kooso· 
losluklara gönderilmiştir. 

Bunlar muhtelif Avrupa 
memleketlerinde umumi yer
lere astmlacaktır. 

Radgı sahipleri 

Her sene mutat 
gibi mali yılın ilk. 
rasthyan Cumartesi 
maliye veınelerı 
tesbit edılecek ve 
te kapılar açıhrkell 
yapılacaktır. 

Mütekait VB YI 
E!ıki tekaüt kao110 

Abonman ücretlerir i Haıi- re maaş almakta 0 

ran ayı sonuna kadar öde- tekait ve yetimler• 
miyenler bilalaara yftz41e yir- edilen munzam t 
mi fazlasiyle ödemek mec- zamlar Haziranın il 
buriyetiode kalacaklardır. elen itibareD öde 

~9 iıa muhafazakarlardan
dır. 11 aza işçi partisinden, 
4 iza liberallerden, 3 aza 
liberal muhaliflerden, 1 aza 
mlstakil işçilerden, 7 aza 
müstakil millicilerdendır. 

esnasında, hem oyunlarını oy-ı 
namakta, hem de silah ta
limleri yapmakta, böylelik- _l_z_m_l_r_d_e_ft_e_r_d_arhj)ından : 
le her hangi bir hava taar- 1 Fevkalade vaziyet dolayııile bazı resim ve vergilere zam ya-

1 M~~~!ı~~~!~.i~~~!~~,~~ 1 B~~~~!~, 
zlnosunun "ı'ı 

ruzuna karşı hazırlıklı bu- pılması ve ban mednelerin yeniden iıtilalak verıisine tabi tutul-
rının Haziran maaşları ve 
ücretleri hakl..mda henüz 
tebliğat yapılmamıştır. Kad
rolar tebliğ edilmese dahi 
masş ve ücretlerin tediyesi 
için muvakkat bir emir ve
rilmesine ihtimal verilmek
tedir. 

kısmı a9ı 
lunmaktadarlar. masına datr olan kanunuu muvakkat ikinci maddesine nazaran Yeni müstecir, 1 

for, yeni tertibatla 
lzmır Detferdarhjından: 
Ma~anğoz Mehmedin Başturak şube!'İne Milli emlak satış 

?edeh b_~rcunda? dolayı Salhane mahallesi Şetaret soka
gında kaın 5 taJ sayılı ve 1800 lira kıymetindeki evi vila
yet idare heye.ti . kar~riyle 21 gün müddele müzayedeye 
çıkarıl~ı!tır. ~ ahplerm 1.0 Haziran 940 Pazartesi günü saat 
15 te vılayet ıdare heyetıne müracaatları ılin olunur. (1817) 

21 - 28·5-940 - 5_,_940 

lzmlr defterdarhlından: 
PoJis komseri Ziya kızı İclalin basturak şubesine olan 

Milli emlak satış bedeli borcundan dolayı Göztepe M. Ye
şil lımir ıokağında kiin 23 taj sayılı ve 1440 lira kıyme
tindeki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Salı 
giinll aaat 15te Vilayet idare heyetine müracaatları ilin 
ohınur. 21-28-5-940-5 6-940 (1810) 

.................................... ................ .. 
i Elhamra sinemasınd• ! • ı Bugün matinalardnn itibaren ~ 
ı Senenia eu büyük Fransız filmini s yın İzmir halkına ı 
ı iftihar ve şerefle tadir eder. ı 
ı F ANSIZCA SÖZLÜ ı 

i VAT ANSIZ RADIN ! 
ı ·ı Yaratan: EDVIGE FEUILLERE 

ı Pragrama ileveten: Ankara<la Millli Şefimizin huzurunda ı 
ı ve 19 Mayıs stadında y:pılao Muazzam gençlik bayaamı ı 
ı bütün teferruatiylc TÜRKÇE SÖZLÜ " ı 
ı Metro jurnalda en son v e mühim harp haberleri ı 
ı SEANSLAR hergün : 2-4,30-7-9,30 da C. ertesi ve ı 
j Pazar 11,30 da ve h.ıfta arasında bürgün 2 de ı 
t UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı ........................... . ......................... .. 
...................................................... 
i Tayyare Sineması T 3~~:6° i 
ı Bugün iki muanam fılim birden ı 
ı l - Fransız ıinemacılığiain iki büylik san'atkarı ı 
ı HAııtY BAUR - SİMON! SlMON'oun en güzel eseri ı 

i SiY AH GÖZLER i 
ı 2 Sinema kerdesinin iocısı. eserleri uzun mllddet ı 
ı meHuirelcrde menkuş kalan billur sesli Tino Rossinin eseri ı 

i MARiNELLA i 
ı Ayrıca: Ekler jurnal No. 15 Son dünya harp hadisatı ı 
ı Oyun saatleri :~Mariaella 3-6 Ae 9 da Siyah Gözler 4, 1 S ı 
ı 1,15 ve 10,15 de, Pazar giinü 1,30 da S. Gö:zler ile baılar ı ...................... .. ........................... .. 

tütün ve müskirat bayilerinin kanunun neşri tarihintfe ellerinde 
bulundurduklerı kibritlerle çakmak taşlarını da beyannamelerinde 
göstermet• ve miktar üzerinde tahakkuk eden milli müdafaa 
vıergisini ödemete mecbur oldukları yazılı bulunduğuotlan tütün 
ve müskirat bayilerinin beyannamelerinde kibrit 'e çakmak ta· 
şını göstermeleri lazım geltliti ve 21·5-HO tarihine müııatlif Salı 

günü yapılan ilanın 7 matldesinde yazıl; müddetler içindeki nte
sai saatları zarfında beyanname kabul edilehileceğiodt:n ilgililerin 
beyanname vermek hususunda bu saatleri geçirme111ete dikkat 
etmeleri her hangi yanlışlığa mahal veı·ilmemek için tevzihan 
ilin olunur. (l'S') 

lzmlr Defterderhjiınd•n: 
Musa oğlu Muharremin Başturak şubesine milli emlak 

satış bedeli borcundan dolayı birinci Karantine mahaltesi 
Tramvay caddesinde kain '28 sayılı vt4000lira kıymetinde
ki evi Vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle mü
zayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 10 Haziran 940 Pazartesi günü saat 15 t Vi
layet idare beyetipe müracnatları ilan olunur . 

21-28-5 (1816) 

lzmlr Dafterdarhğından : 
Habinin Başturak şubesine olan milli emlak satış borcun

dan dolayı bczcdilen binci Karantina M. tramvay cıdesiu-
de kain 514/3 eski 6 , a yeni sayılı ve 4400 lira kıymetin
deki evi vilayet idare heyeti kararile 21 gün müddetle 
müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 11 Haziran 940 Salı 
günü saat 15 te vilayet idare heyetine müracaatları ilan 
olunur. (1811) 21 - 28-5 940 5 6-940 

lzmlr Detterd ., rhğından : 
Sabık polis müdürü ölü Cemilin köyler servisine milli emlak 

satış bedeli borcundan dolayı Cumaovası lcöyünde kain 3 hektar 
21 arşın 65 metre ve 2573 lira 20 kuruş kıymetindeki bağı vila
yet idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin ll·Haziran-940 Salı günü saat 15 te Vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 21-28-5 (1812) 

lzmlr Deftardarhğından: 

Dr c Fahri Işık 

fedakArhklarla kab•'ı 
nın noksanları iklıl', 
rek bugünden itibar• 

Ga;ılno Kı• ~ 
Kemani bay kiiÇ 

bestekar Kasabalı ~ 
bay Mehmet gibi ço 

lzmir Memleket Hastanesi 
Rontken Mütehassısı 

ontlıenveelektTih tedadı 
yapılır ıld11ci e ı ler So 

sek san'atkir)ar "d·4• 
iştirAkile ve en na 1 il 
yucu bayanlarla. . 'de 

1 Hazirandan ~-- il 
açılacağını müjdcle't4 

~ -----------
No. 79 TEi EF !iS4? 

• 
lzıuir Elektrik ve Tranı 

Qa 

Türk nonim Şirketinde ~-
Şebeke Ameliyatı delayisile Haziran 1940 ayı !ı, 1 ~ 

cuyanın aşağıda gösterilen sektörlerde keı ileceği 1 -.:t 
nur: 

1.) 2 - 16 ve 30 
kadar: 

1 
il 
111 
iV 
ıx 
xv 

Darağaç 

Tepecik 
A\saucak 
Basmahane 
Eşref paşa 
Kültür park 

Haziran Pazar günleri saat 7 d•' t 
c. 
D. 
E) 
F) 

Bayrakh 
Tu an 

Karşıyaka 

Bornova 
Buca 
Kızıl çullu. 

1 
2.) 2 - 9 ve 23 Haziran Pazar gföıleri saat 7 d• 

kadar: 
V Pazar XI Gazi Bulvarı 

VI Bahribaba Xll Mezarhkbaşı 

Vll Karantina Xlll Asausör 
Vlll Güzelyah XIV Gazi Bulvarı 

İbrahim Eminin Başturak şubesine olan Milli Emlak satış be- X Konak XVI Gümrük 
deli bercundan dolayı Göztepe Halit Ziya sokağında kain 15 sayı- ,.,...,.,...,. .. ~._,...,...,...,. ..,...,...,. • ..,.,.,.,..,...-
lı ve 2070 lfra kıymetindeki evi Vilayet idare heyeti kararila 21 •• SELAMET GiC:E 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır· Taliplerin 10 Haziran 4lijj'_ 
'-'O Pazartesi günü saat 15 te Vilayet idare heyetine müracaatla- f Bir.ok vatantla,larımızı selamet 
rı ilan olunur. 21-28-5 (1813) 
~-~--~--~~~~~~~~~~-~-------L t ve sadet• kavu,turdu 01 
lzmlr Defterdarhğınd•n ; f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyaogoslJ, " 
Mehmet Faikin basmahane şubesine Milli emlak satış bedeli f büyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tiitilei' ~ 1'd 

borcundan dolayı İsmetpaşa mahallesi ikinci Sakarya sokağıntla fti aoıelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (S .J# ,...~ 
kain ' sayılı 640 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kara- d f'" " 
rile 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. taliplerin 10 hazi- terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar ca • ~l 
ran 940 Pazartesi günü saat 15 te vilayet idare lteyetine müra- f T elefot :2495 R Çikurel ve D. Bencaf'.. "' 
caatları ilin olunur. 21-28-5 (1818) 

Milli Piyango Biletlerinizi ( S~-~:;;-~:i:ı:~b~ 
Çorakk•pu Poliı merkezi tuarıııı No. 864 Hasan TQheiu Ô<1<le•Telefoo8497 


