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ııssolini '' 15 hazır nda h zırız '' 
11giliz Sivasetı 

-~~~mııııı11111-~~~ 

Iİliz Tayyareleri Gibi İş 
Görmelidir 

---MlllaJ--
çok yıllar, hatta asırlar dillere clestan, sözler 

ırasında darbımesel olan logiliı siyaseti, lngiliz 
hQı•tik hareketleri, son zamanlarda, Norveç sahillerinde 
:p cephelerinde hakikaten harikalar yaratan lngiliı 

ttı,t boaıbardımaa tayyarelerinin elde ettikleri parlak 
\ karşısında pek sönük, pek donuk, pek cansız 
tadır. lagiliz siyaset ve diplomasisinin faaliyetsiz

'•, nıuvaffakıyetsizliğinden hahsetmek, belki bir çok 
· r tarafından garip, hatti gülünç bir iddia ıayılabile-

fikaten böyle fikir ve mütalaada bulunmak için insan 
'e ~!• iddialı, biraz fazla malôınatfuruş olmalıdır, fakat 
, 1 llederse desin, Hitler Çemberlayni Münib.te ·tabii 

İ)et'11111 siyasi tarihinde hiç te parlak bir sahife teşkil 
İt hkilde - atlattıktan ve aldattıktan, Fon Ribentrop 

0~ 'teaa ~e Fransız murahhaslarına · o da malfıın ve 
-il tıı bir şekilde - Moskovada beklenilmiyen 

i~' ' b beklenilmiyen bir elçabukluğu ile oynadıktan 
. -d, •ıı insanlar lngiliz siyasetinin alistikiyet ve meha

ll k bir şeyler kaybetmeğe başladığından bahsederlerse 
do~bıbat ve mes'uliyeti (yalnız bu insanlara yüklet-

1' 1' tru bir şey olamaz. 

tl.• deıı~cek ki Miinih veya BerHnde, Moskovada ve c, . . 
-.İ)e rı bazı anlaşmalar elde etmekten başka bır iş 

raıı'ı ~ lngiliz diplomatları, arzu edilen muvaffakıyeti 
lıaaa-. 1 •rsa buna sebep : İngilterenin, düşman rakipleri· 
d~ il bunun vatan parçalarını hediye etmek için ken
•ı o( ile bir selihiyet ye ne bir arzu görmemiş ve duy-

ttt 1 l!lısıdır. 
td,.,_ 11iİliz diplomatları karşılarında her verdiği söze ve 
•tı,,1 beri propagandasını yaptıkları ideallere sadık dip
te h 1 karşı karşıya gelselerdi, bu mertçe ve centil-

~~lerd~reketıerinden dolayı takdir ve tebrike layık gö-
ı. •er. ,, 

Paris - San dakika gelen haberlere göre cephelerdeki 
yaziyet şudur : 

Dünkerk Fransız bahri kuvvetleri tarafından müdafaa 
edilmektedir. Bu kuvvetler sağla n mevzilere yerleştirilmiş
tir. Belçikadaki müttefik ordusu harbe devam ediyor. ln
giliz kralı kahraman lngiliz ordusuna bir telgraf çekerek 
dövüşen askerleri tebrik etmiştir. 

Som civarında Fransı:dar taarruza geçerek Almanlar ta
rafından zapt edilen birçok köyleri istirdat etmişlerdir. Al
manlardan 500 tane kadar daha esir alınmıştır. 

Som'dan lsviçre hududuna kadar uzanan mıntıkada kay· 
dedilecek bir şey yoktur. 

Paris - Fransız • Ingiliz ittifakı sarsılmazdır. Alman 
propagandası Fransızları Ingilizlerden ne kadar 
ayırmağa çalışırsa ittifakı o kadar sağlamlaştıracaktır. Fran
sa katiyyen münferid bir sulhu imzalamıyacaktır. Bunu Gö
bels bir kere aklına soksun ve boşuna uğraşmasın. 

Paris - Simali Fransada vukubulan muharebelerin ne· 
ticesi daha belli olan bir şey varsa o da şudur. 

Almanlar çok ağır telefat vermektedir ve bütün Alman 
ordusu şimdiden desorgonize bir bale gelmiştir. 

20 gün içeriode 3000 tane kadar tayyare düşürülmüştür. 
Bunların pilotları esir edildiklerine göre Almanların elinde 
artık tecrübeli pilot kalmamışhr. 

Şimdi Alman tayyareleri genç pilotlar tarafından idare 
edilmektedirler. Alman tayyareleri tamamen vazifelerini 
ikmal edemiyeceklerdir. Çüokü malum olduğu gibi tayya 
reciliğin ehemmiyeti pilotlaı dadır. 

Alman tankları ise, onlarda çok fena vaziyettedirler. 
Alman ordusu artık yorulmuştur. 

Paris - Alman budundan gelen haberlere göre, Berlin 
sokakları dul kadınlarla doludur. Bunu gören Alman hükü
meti bu dul kadınlara siyah elbise giymelerini menetmiştir. 

B. MU SOLiNi NE 
DEMEK iSTiYOR? ______ .. ____ _ 
Roma - B. Mussolini Stefani ajanıı: beyanatında 0 süku 

te çekildim, beni yalmz hadiseler söyletebilirler. Mektepler 
işlerine haziranın onbeşi yerine birinde nihayet verecekler 
çifçide mahsulünü haziran ortasına kadar kaldıracaktır. 
o tarihe kadar Impers Drentnauti ile beraber birkaç muh
rip denize inmiş olacaktır.,, Demiştir. 

Halkın Sesi-Muosslini, demek istiyor ki.. .... ~o~ 0nların en büyük hataları kimlerle görüştüklerini 
>-~, llııı aylardan beri Londra ile nasıl alay ettiğini -----.. ------
i ~ib~llları yani Ingiliz diplomatlarının lugiliz tayyare· K •k • • • • J 
'll& llliizakere, münakaşa ve mu~arebenin nasıl ya- orsı a ıçın nümayış er 

. do :ıaı geleceğini henüz tayin etmemeleridir. Sofya - Romadan Avrupa ajansı veriyor : Dün Ro· 
1~ d~ •özü belki acı olmakla beraber tekrar edelim ki: mada gece yarısından sonra sokaklara büyük ilanlar ya-
. 'ı-, 'r10nıatları dillere destan, sözler arasında darbımi- pıştmlmıştır. Bu ilanlarin başında "Yaşasın İtalyan Korsi-
~'aan 'liliz diplomasisine onlardan beklenen büyük za· ka" levhası vardı: Romadaki Italyan Kearsikalılar, Korsika 

ı kazandırmış değildir... kahraman ve kurtarıcısı Paoli'nın kabrine bir de çelenk 
SIRRI SANLI ' koydular. Ayni zamanda Korsikalı faşistlerin sekreteri bir 

) ~ ----------------- 1 
nutuk söyledi: Nutkuna şu sözlerle hitam verdi: "Korsika· 

' t~llnlar Londrayı (çerden 1 nın kurtarılma~ daki~:_ ge~iştir. .::_ __ 

--~tnıek Niyetinde imişler! General Veygand işbaşında 
P-' lolad ------.. ----- Sofya - Zurihten; telgraf ajansının Müttefikler nezdin-'a 

~'-da 
1 
"' istihbarat nezareti müsteıarı akşamki beya- dindeki muhabiri bildiriyor: 

"~llldıı~~lırı. da tebarüz ettirmiştir: Almanların Londra · General Veygandın yeni tertip ettiği planını tatbik için 
"'ttl •ı ı kuın.andayı almıştır. Belçika hadisesinden dolayı sarsılan lt I Uıniyetlerini müdrik bulunuyoruz. 
~ 11°ilt ki 'b' vaziyeti yoluna koymuştur. Aras civarındaki aralıktan isti-'ç b· 6 ereye Hollanda ve Norveçte yapb arı gı ı 
)~l'~lr, 1~ kitiyi gizlice göndererek emrivakiler yapmak fade için boğuşan Almanlar çok telefat veriyorlar. Bu ara-
"'llc Jc· •ltıt emin olmalıdırlar ki kırk beş milyonluk lığa hakim olmatt istiyen zırhlı kuvvetlerinin yarısının tah-

' ,,tdtleai buna asli meytilan Yermiyecek ve h• ıizJi rip edildiği anlatılıyor. ı.Çünkü bu kuvvetler daimt s•ratte 
• •ritecıktir. top ve tayyare ateşi altıadadırlar. 

ıÜARP ONB ·Ş AGUSTOSA 
KADA iTiYORMUŞ ! _____ .. _____ _ 

Atina - Mesajer d'aten gazetesi Royter ajansından al
dığı bir haber neşr ediyor. Bu habere göre Hitler arka
daşlarına yaptığı son beyanatında harbın ağustosun on be
şine kadar biteceğini söylemiştir. Gazete bundan sonra fU 
s11ali soruyor: Harbın onbeş mayiste biteceği iddiaaı ne 
oldu ? 

Uzbon - Amerika hükfimeti Portekiz sularındaki filo
sunu takYiye etmiştir. 

Londra-Müttefik orduları dün Narviki Almanlardan al
mışlardır. 

Vaşington - 8. Rozvelt 7 zattan mürekkep bir millt 
müdafaa meclisi teşkil etmiştir. ...................................................... 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI İ 
1 agatta, Herkes Muvaffak Olabilir mi?-Evat!ı 
ııııı -18- tııı YAZAN: S 1RR1 SAN L 1 ııııı 
Hiçten yetişen, yükselen geuçler hilkatin bir ha
rikası olmadıkları halde nasal muvaffak oluyorlar 

Hayatta yolunu yapmak 
için,, mulıarriri "Muvaffak 
olan . adam,, adındaki ikinci 
eserinde mutevazi, fakir, 
himayesiz gençlerin nasıl 
muvaffak olduklarım şu sa
tırlarla anlatıyor: 

"Bu genç bir istisna, ta
biatin bir harika veya muci
zesi değildir. içtimai kanun
lara aykırı hareket eden 
bir hilkat garibesi deiildir. 
Çünkü bu adam mevcuddur. 
Hem her tarafta her yerde 
be her an mevcuttur. Hepi
miz onu görüyoruz, tanıyo

ruz. Dünyada bir küçük şe
hir, bir san'at evi, yahut ltir 
ticaret müessesesi yoktur~ki 
bu hiçten büyüyen, yüksA
len, muvaffak olan adamlar
dan birkaçını ihtiva etmesin. 

ilk önce, ehemmiyetsiz bir 
işle meşgul, mütevazi bir 
memur, bir imalathanenin 
bir köşesinde ikinci, üçüncil 
derecede bir iş sahibi olan 
sade bir işçiyi unutmayınız, 
unutmayınız ki bu mütevazi 
memur ve işçiler ve sebat 
ve hüsnü ahlak sayesinde 
adam oldular. Başlarındaki 
amirlerine, yavaşça, hususi 
iktidarlarmın kaynağını gös
terdiler, acele etmeden, kıs
kançlık göstermeden, sıkıl
madan bıkmadan maksatla
rına nail oldular. Daima he
deflerini göz önünde tuta
rak adım adım ilerlediler. 
Bu suretle bulundukları da-

irenin muhasebecisi, yahut 
müdür muavini, daha sonra 
büronun yahut imalitllane• 
nin şefi, yahut sallibi oldu
lar. 
~ünkü o işin erbabı olduk

larını ispat ettiler. Bu mezi
yet, hu ıauYaffakıyet •• ita 
bilği nereden gelirse ı•lıi•, 
onlar münakaşa etlile•iyeeek 
'bir kıymeti haiz olduklanaı 
gösterdiler. 

Tecrübe onları dalaa ileri 
götürdü. Sanat yabud tica
retlerinin şeklini de iyileştir
diler, yükselttiler, sermaye
lerini arttırdılar, servet sa
hibi oldular, mevki kazan
dılar. 

Bir galip kumantlanın 
göıterdiii cesaret ve kahra
manlık sayesinde 1aasıl bir 
şeref kazandiyse bunlar da 
kendi mesleklerinde öyle 
şereflere nail oldular. 

Bu hal bir genç adam için 
gıpta edilecek bir gayret Ye 
fazilet örnegi olsa gerektir. 
Bu kıskançlık insanlık ener
jisini arttırır. Meltaret ve 
şeref sahibi kılar. Bunun 
aksini iltizam edenler gaflet 
ve ataletin esiri kalırlar. 

Bu gibileri kendi akılla
rından bir şey icad etmek 
şöyle dussun icad edilmit 
işlerden faydalanmağa çalıı
tıkları halde onu da becere
miyealırdir. 

(Devamı var) 



SAHiFE 2 (Halkln sesi) 30 MAYi~ 

Yedek Subayların Senelik 
Yoklamaları 

..,...,..,..., .... .,., ...................... .,......,~. ••••••••.,... '111ııınumnummnınınınınnmuoıll!lnIPJllllllnımııunıın 

! s o N H A B E L E ı ! ŞEHİR HABERLERi f ı il' , IIIIR!Illl!lilllll1l! IlllO:ılllH IlllBIB'J!IUll]I 

.............................................. ~ .............. ASiLAME BiR HABEIET 
lzmlr Askerlik Subeslnden: 
1 - Haziran 940 başından itibaren şubemizde ka

yıtlı umum yedek subayların mutat senelik yoklamaları 
başlıyacaktır. 

2 - İzmirde l>ulananların nufus cüzdanı ve bütlin 
askeri vesikaları ile birlikte yoklamalarını yaptırmak 
üzere bizzat ıubeye müracaatları mecburidir. Hasta 
olanlar raporlarını ş•beye glistereceklerdir. 

3 - İzmir viliyeti dışarında bulunaııı subaylar yap
tırmak üzere taahhütlü mektuplarla şubeye mtıracaat
ları lazımdır. 

4 - Yoklama aşağıda ı~sterildiği şekilde subayla
rın rütbe ve sınıflarına göre muayyen günlerde yapı
lacağından yedek subaylarımızın mutlaka bu gönlerde 
şubeye müracaatları ve zamanında yoklamasını yaptır
mıyanlar hakkında 1076 sayıla kanunun 10 uncu mad· 
desi tatbik edileceğinden yedek subaylarımızın göste
rilen günlerde yoklamalarını yaptırmalara rica olunur. 

1 - 6 - 1940 General ve Kurmaylar 
3 " " ) 
4 " ,, ) Piyade Asteğmen ve Teğmenler 
5 ,, " ) 
6 ,, 

7 ,, 

8 ,, 
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Piyade Ü çteğmen, Y zb. ve daha yoka-
.. rı rütbeli subaylar 

Topçu ve Olçme Asteğmen ve Teğ-
menleri 

Topçu ve Ölçme Üsteğmen Yüzbaşı 
ve daha yukarı Topçu subayları 

Bütün suvari subayları 
,, muhabere 11 

,, istihkam ,, 
,, nakliye ,, 
11 levazım ,, 

Deniz ve hava subaylara 
Jandarma subayları 

" ) Bütün Hekim ve Diş Doktorları 

" ) 
il 

,, 
,, 

" ,, 
,, 

Baytar ve Eczacı subayları 
Demiryol ve harp sanayi subayları 
Hesap ve muamele memurları 
Erbaş ve Başçavuşlar. 

,, ,, ., 
,, ,, 

Mllletdaşlarınnz 2 Haziran 
Gezisi 

Zafer okulu Himaye he
yntinin hazırladığı Ödemiş 
ve Tire tren gezisi bu haf
ta yapılacaktır. 

Hicret ve iltica suretiyle 
Yunanistan, Bulgaristan ve 
Yugoslavyadan gelmiş bulu
nan 1952 milletdaşımızın va
tandaşlığımıza alınması icra 
Vekilleri heyetince kabul e
dilmiştir. 

İngiltere -e aazetı 
sa uf aıarı azaltıldı 

lngilterede dahi kiığıd buh
ranı artmaktadır. Bu cümle
den olarak, lngiliz gazeteleri 
sayfalarının adcdlerini azalt
maktadırJar. Times bile bu 
vaziyete boyun eğmek mec · 
buriyetinde kalmıştır. 

Biletler Eşref paşada tütün· 
cü İsmail, Mektepli Kitabevi, 
Kilimcilerde çorapçı M. Nu
rettin Sıtlak, Odun paza
rında tütüncü Haydar, Til
kilik iki çeşmelik eczahane
leri, Hisar camii karşısında 
berber A. Ulvi, Mezarlık ba
aında berber Ali Erdoğan, 
Anafartalar caddesinde kır · 
tasiyeci Celal'de satılmak

tadır. 1-3 

Devlet demiruolları 8 inci işletme müdür. 
lüğünden: 

2 Haziran 940 Pazar günü Alsanı:ak-Tire-Ödemiş arasında bir 
gezinti treni •eyriaefere konulacaktır. Gidit Alsancaktan saat 6,50 
Tireye 18,4 Üdemişe 10,23 dir. 

Dönüt : Ödemişten saat 18,30, Tireden on •ekiz kırk Alsan ca
ğa 22,26 dır. 

Ücretler; Gidiı geliş: 
1 inci M. 

185 
Alsancak Tire, 

,, Ödemiş 209 
Sayın halka ilin olunur. 

2 inci M. 
132 

149 

3 ünçü M. 
81 

92kş. 

1 

Altın Hatları iT AL y AN VELiAHDININ ---
lstanbul =0;.;D günlerde HEYECAN VER, N SÖZLE 1 Ooktır- Faik IUbittll 

yükselen altın fiatlarının Roma - ltalyamn umumi harbe ifirmesinin yıldönlmü hıtakuramunı 500 
müstakar bir bal aldığını bil- Velialat. ombertonun piyade alaylarına sö ylediii ltir nutukta il dl 
dirmiştim. Maliye Vekili B. şu emrı verdi. ra f lr 
Fuat Ağralının son meclis "Saflarınızı sıklaştırınız, emellerimize varabilmek için iaer -nııan-
miizakereleri esnasında ve tehlikeye hazır olunuz.,, Bu emir ltalyada laeyecan uyan- Asabiye mütehassısı ı. 
para vaziyeti etrafındaki dırdı. Faik Muhittin Başvekilimiıl9 
izahat piyasada derhal tesi- .. - hava karumn kurultayındaki 
rini göstermiş ve fiatlar düş- nutuklarından ilham alarak, 
meğ• başlamıştır. Belçıkada iki talebemiz hava kurumuna gitmiş!ve bef 

lıliue memurları 
, Maliye Vekaleti, daimi 
Teya muvakkat surette vazi
feden ayrılan m ~mur ve ve
killerinin işten ayrılık ve işe 
başlamalarında bau yanlış
lıklar yapıldığını ve bu hu
susta vekalete malumat ve-
rHmedijini görmüştür. 

Vekilet bu hususta alaka-
Iılara bir tamim yaparak 
muvakkat veya daimi suret
te vazifeden ayrılan veya 
açık bir memuriyete tayin 
olunan memurlar hakkında 

günü glinüne Vekalete ma · 
lfımat verilmesini defterdar
lıktan istemiştir. 

Türk heueti eaıaradda 
BELGRAD (Radye) -

Balkan antantı ekonomik 
konseyine iştirak etmek üze
re B. Hasan Saka'nın reis
liğinde Ticaret Vekaleti müs
teşarı Halit Nazmi Keşmir 
ve diğer murahhaslarımızdan 
mürekkep Türk heyeti Bel
grada gelmiştir. 

Yumurta ihraç merkezi 
Ticaret Vekaleti, yumurta 

ihracatının murakebesine da
ir olan nizamnameye istina
den Edirne'de muvakkat bir 
yumurta kontrol merkezi ih· 
das etmiştir. 

k b 
yüz lira teberrü etmittir· 

U 80 2İtti Kıymetli ve bazik doktor•· 
lstanbul - Belçikada tahşilde bulunan talebemizden bir muz parayı verirken şu ıi&" 

grup daha bu sabah şehrimiz~ gelmiştir. Belçikadaki tale- leri söylemiştir. 
be1Dizden beşi Brükselde bir lokantada yemek yerlerken "lu gün hakimiyet kanat· 
Alman tayyarelerinin altıkları bombalara hedef olmuşlardır. lardadır. Merdliği, ceogave~" 
Talebemizden Gatlatasaray mezunu iki kardeşin maalesef liği babadan tevarüs et111ıt 
kurtulamıyarak öldikleri zannedilmektedir. bulunan Türk genci dilll 

------.. ------ yokluk içinde sllngü ile t•: 

KISA RADYO VE TEEGRAF HABERLERi 
Londra - A•keri valipin vesikasi olmadan Süveyş kana

nalına ve Portsaide girmek yasak edilmiştir. 
Roma - Fran!ız tebasının ltalyayı terketmeleri menedil

miştir. Oiiıı ltalyayı terketmek istiyen bir çok Fran!lızların 
hududdan çıkmaları yasak edilmiştir. 

-----.. ··------
haberleri • Dahilige Memurları 

Bornova Selvili sokağında Haber aldıiamıza göre 
zabıta 

Cevri oğlu Mustafa Uzungö· Dahiliye Vekfıleti merkez ve 
ren sarhoş olduğu halde taşra teşkilatına mensup me-
fıstıkçı Caferi ucuz fıstık murlarının hastalık gibi müc-
sattığından dolayı tehdit et- bir sebepler dışında bu se-
tiği şikayet edilmiş ve suç- ne senelik mezuniyetlerini 
lu yakalanmıştır. kullanmamalarını kararlaş-

§ Çorakkapı Kemer cad- tırmıştır. 
desinde Ahmet, Tevfik oğlu 
Ziyayı bıçakla tehdit ettiği 
şikayet edilmiş ve suçlu ya· 
kalanmıştır. 

§ Keçceil~r Atatürk cad · 
desinde Şevki oğlu Sadrettin 
kıskançlık yüzünden Sabri· 
yeyi bıçakfa bacağından ya
raladığından yakalanmıştır. 

§ Şoför Ramiz idaresin · 
deki 1 sayılı otomobiJi Ka
rantina loönü caddesinde 

-o-

Polis , Divanı 
Poli! divanı dün Adli kı· 

sım reisi B. Sırrının başkan
hğında toplanmış bazı ev· 
raklar karara bağlRnmıştır. 

halkı tehlikeye düşürecek 
derecede süratle sevkettiği 
ve bu sevk sırasında tram
vaya da çarphrdığından do: 
layı yakalanmıştır. 

ribe en şeref fi sahifeler• 
yazdığı gibi yarın da kao~· 
dile en büyük fedakirlıl1 
göstermeie, harikalar yarat" 
mağa amadedir ve yarata• 
caktır. Yeter ki biz ona bil 
günden herşeyi hızırJa111ıf 
olalım, bu günden her fe
dakarlığı yapmış bulunalı., 
ve bunu kekdimize hir ••" 
zif e bilelim.,, 

~---

BBIB-İIB rıisi miz 
Belediye reisi Dr. Bebç•t 

Uz b•giin sabahleyin işref" 
paşadaki Cumhuriyet kor~
luğu ile fuarı teftiş etlll1~ 
ve şehir dahilinde yapılmak. 
olan belediye imar işleri•• 
de gözden geçirmişler.lir. 

Valimiz 
B~rgamada bulunan Vali· 

miz B. Edhem Aykut dilıt 
şehrimize dünmüştür. _,; 

Büyük Müjde! 
Gelmek için çok naz ed; 

bahar nihayet bütün güzell Ji 
ile geldi. Yağmurlu ve rutu~e~I 

IEmlr llefledarllğından : 
havalardan bıkan halk tıdl fe• 
kırlara koşma"ğ~ başl.ad_ı. oıf 

Satış 
No. 
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514 
515 
516 
517 
513 
519 
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523 
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529 
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icar 
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,, il ,, ,, 

Zeytinlik Birinci sokak 
Cevizli 
Sevgi 
Beşaret 
Zeytinlik ikinci 

11 birinci 
Beşaret çıkmazı 
Zeytinlik birinci 

" 
ikinci 

" " ,, Birinci 

11 ikinci 
Aras çıkmazı 

" " 
ti ,, 
,, 

" ,, il 

il il 

,, il 

" 
" 
" 
il 

il 

" 
" ,, 

" 
" 
" 
il 

,, 

" 
il 

" ,, 

29,68 m. m. 
111,95 m.m. 
104,12 il 

57,42 ti 

73,62 " 
114 80 " 

18,36 " 
52,25 " 
58,06 " 
48,97 " 
149,14 " 
64 24 " 

63,24 ,, 
115,11 il 

173,56 il 

76,62 ,, 
77,68 ,, 
29,90 ,, 
91,04 ,, 

il ,, ,, il il il il 91,40 ,, 
Bornova germen sokak 162 M. M. 8 No. tajlı arsa 

Muhammen B. 
Lira K. 

12 taj no. lu arsa H 94 
54 tajlı 11 55 97 
34 " " 78 09 
46 " " 22 99 
1 " " 14 72 

82 il il 17 52 
58 " il 5 34 
78 " " 10 45 
5 " " ll 61 

29 " il 7 35 
86 il " 37 28 
47 " " 9 64 

13 il il 31 62 
11 " il 80 50 
15 il il 78 10 
17 ,, ti 30 65 
10 ,, ,, 46 61 
26 ,, il 11 96 
18 ,, il 45 52 

30 " " 41 t3 
288 00 

61 Darağaç Mızraklı sokak 7 numarala depo (seneli!< icar) 120 00 
Yukarıda yazıla emvalin mülkiyetleri ve bir parça emvalin !carı peşin para ile ve açık arttırma 

usulile 22-5·'40 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. ihaleleri 6 • 6 • 940 
tarihinde Perşembe gCtnü saat }.( de Milli Emlak müdürlüğünde yapılacaktır. Taliplerin muham· 
men bedelleri üzerinden yüzde 7,5 depozite akçesi yatırarak yevmi mezkurde Milli emlak müdfirlü-
ğ6nde toplanacak olan satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. (1850) 

rahlı bir kır duşuncesı ıns• dl 
aklına evvela Halkabın•' .,.. 

A . h . . ,e ... 
eski YDIN hıra anesının .. tOı 
rud gibi yeşil ağaçlarla ·~' r• 
havadar aile bahçesi gehY0

• 

Orada temiz havayı, latif ıııİ:• 
zarayı, taze soğuk birayi bu 1 
bilir.iniz. Biranın şişesi yatoı 

20 kuruştur 
'ti . afet• Orada ehven şeraı e zıa 

ler de uerilebilir. / 

BAHRIBA81'. 
Beledlye sahll Park f' 

zlnosunun kahv• 
kısmı açlldı 

Yeni müstecir, yeni k,,. 
for, yeni tertibatla ve bl1 

ı· 
fedakarlıklarla kahve kıs~,.. 
nın noksanları ikmal edı d•· 
rek bugünden itibaren açıl 

Gazino Kısmı 11, 
Kemani bay küçük /.Of 

bestekar Kasabalı Cillll:"' 
bay Mehmet gibi çok 'I -
sek san'atkirlar ve rilfek•..., 
iştirikile ve en nadide olı 
yucu bayanlarla. 

M ..• d ' UJ e .•• 
Asrımızın en büynk Türk sah' 
atkarı İllüıyonist ve Manya-

1 r-sELAMEi--Gi$iST1 Manisa oteli 
No. Y& 

Ke&ecUer Lale sineması kar
şısında. 

1 Hazirandan 
açılacağmı müjdeleriz. 6 

D: 1:/ 

tizfö:sfrro- Zati Sungur 
Fevkalade bftyiik sürprizler 
ve merakla dolu hünerleriyle 

Bu akAam[LHAMRAıSinema-
9,30 da sında 
ilk gala müsameresiyle tem
sillerine başhyor. Umumi fi. 
atlar : Koltuk 75. Salon 50 

Balko• 40 karuş 

1 

f sır.ek vatanda,ıarımızı selamet f 
f ve &adete kavuşturdu f 

j f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkaliide piyangosunu-n ent 
fbüyük ikramiyesi olan s0,000 lirayı, Savel Tütün şirl e·f 
tti amelesindcn 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 
ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
t Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f • ........ 41'.~··· .. •••· ........ ~ ... 

K•ıatlası otelı 
Kete.iler u~ ustanın gaaoı 

fabrikası kartııında. 
• Bu oteller İ:mıiri11 en temiz 
ve ucuz otelleridir. 

Müsteciri: S•lih Zorer 

Dr. Fahri I"' ~ 
lzmir Memleket Hast•,. 

Rontken Mütehui1•1.~ 
Rontkenvee/eitrik ~t 

yapılır !lc~ci Ba.lıt'~1 No. 29 TEL~~ 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAAD ~ T ) Kit••inden Alını• 
Çorakkapu Poliı merkezi kartııı No. 864 Haıan T ahıin Ôadeı T e)efon3497 


