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Bay Çem eri yn_ binesin in 
zıy ti Çok 

Amsterdam - 24 saat
tanberi Hollanda hakkında 
birçok saçma haberler do
laşmaktadtr. Bazı rivayetlere 
göre Hitlerin 'hususi bir se
firi La Haye'e gelerek Kr~· 
liçeye bir ültimatom vermiş
tir, Ba haber tamamen asıl-
sızdır. 

lunduğuna dair haberleri 
katiyetle tekzip etmiştir. 

Lendra - Çemberlayo 
kabinesi sa~lam bir ekseri
yetle itimad reyi alarak ye
rinde kalmıştır. 

S ğl~ml 
temişlerdir. 

281 mebus Çemberlaynın 

lehine 200 de aleyhine rey 
vermişlerdir. 

l 
1 

şmıştır 
goslav heyeti şerefine bir zi· 
yafet tertib etmiştir. 

AKDENizDE Hiikômet bir nota neşre-
derek, Almaoyanıa HoJlan-

Dünkü celsede bir çok 
muhalefet mebuslara söz ala .. 
rak Çemberlayn politikasını 
teakit etmiılerdir ve Jiberal 
ile sosyalistle~ hükumetin 
siyaseti hakkında Parlimea
todaa bir karar almasını is-

Çemberlayn hükumeti da
ha sağlam ve kuvvetli bir 
vaziyetle mesaisine devam 
edecektir ve harbi kazanmak 
için bütün gayretlerini sar
fedecektir. 

Londra - Hariciye nazırı 
Lord Halifaks Sovyet sefiri 
ile uzun mtiddet görlişmtiı

tiir. 

Sofya -Havas - Birka~ 
gündenberi logilterenin Tür· 
kiye sefiri Sir Huguessen h• 
gün Sofyadan ayrılmıştır. 
Gazetecilere yaptığı heya· 
natta, Sir Huguesen Sofya· 
daki ikametinden çok mem· 
nun olduj'unu ve Bulgar 
devlet adamlarile çok mi· 
him görüfmelerde bulunda· 
ğuna ilaYe etmiştir. 

~Q ff • l J • • daya karşı şimdiye kadar arp, 38 Denıza tı ngı iZ her hangi llir tazyikte bu-

' P G ·ı . D 1 , 
•• ~0~ raaıız emı erı ~aşıyor Yugoslavya, Sokul Teıkili.tını Mosko"Va - Yugoslav-Sov

yet ticaret anlaşması yarın 

imzalanacaktır. Molotof Yu-

Bazı Fransız gazetelerine 
göre, Sir Huıesen bir Türk 
- Bulıar yakınlığına çahı· 
aaktadır. 9 

Ç~ '''ııa il - Stefaa ajaıasıadan: •u anda lngıltere •e f raa· Her . an va her ihtimale k•rtı hazır 
l~~ .\lcdeaiı.ae 121 lıaarp gemisiyle 38 denizaltısı, Mısır, olmasını emretti 
~,, Yınaa knvYetleriyle Veygan.I ersudundan mürekkep Belırad Yugolavya, gen~ kahramanlar teşkilatı 

11 t,~~t'" bir kav..-eti vardır. Bu kuvvet ltalyaya karşı ha- "Sokul,, cemiyetini ..-atanı müdafaa için her in hazır lıtulun· Yunanistan Arnavutluk hu-
• ~- k' lazır bulunuyor. Fatat ltalya ıöksüne çökmü~ olan mağa davet etti. lu cemiyetin 301 binden fazla •eYc•du 

t.__,0l"lcuaç kabusa çok vakit dayaaamıyacaktır. Bu müs- vardır. Yugoslavyanın en dinç bir kuvetidir. Ayni zamandE dadana tahşidat yapıyor 
'-•kt tedbir Roma askeri ve siyasi mahfillerini sinirlendir- bu teşkilat azalarına casuslardan korua•alarını taYsiye 

tdir. 
~~~~lllJDl11D11D~~~~ 

Sofya - Zurihten telefonlamyor: Yunaaistandan gelen 
haberler endişe vericidir. 

____ .. 
·~·~ ~111nidairelerdekiotomobiller 
aşı 1 "'ilk -· '-k ara - Resmi daire ve müesseselerde bulmıdurula· 
:ıa 14 ile.kil d k' k ki k k iştir· f Yi\, vasıtaları Jıaakkın a ı aauaa e enece anun 
rtitİ J • l~y~ı llleclis ruznamesine alınmıştır. 
r ll'r. ~11lef •haya bağlı birinci cebelde emirlerine binek otom o· 

ı - h 1 t,h . ti 1' IYltct· sı~ .edilen zevat şunlardır : . 
t,llıı)İ 19 reısı, Başvekil, Genel kurmay başkanı, Vekıller, 
d,i~: dıvlet şüraıı, Divanı muhasebat reisleri, baş möd· 
-..,) '-~i, umumi müfettişler, ordu müfettişleri, Genel kur· 
-lllı.._ •lti?ci başkanı, donanma komutaaı, hariciye 

: t1 "1,k kitıbi ve elçiler. 
u .. • V-ı·~tıılarıaa etoaobil verilenler şunlardır : 
.Ae~vl 1~h~, 1 

er, ordu kn•antlanları, kelordu kumandanlara, 111üs-
.... ~lıl'll'-tllk lllevki kumandanları, tümen komutanları, jandarma 

Jll lınıantlanı, Ankara ve Istanbul e•niyet müdürleri. 

5~1 ----~H------
le ;ı 
delt 
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etmiştir. Bu casuslar turist, artist, ecnebi lisaaı maallimi, 
hizmetçi, kapıcı ve fotugrafçı sıfatiyle her yere sekul•akta 
olduklarını da bildirmıştır. ___ ..,.. __ .. _____ _ 
MA'fıtEŞAL VOROŞILOF 
TERFi ETMIŞ· SAYILIR 

Stokholm - Sovyet Rusya lıarbiye komiseri Mareşal 
Voroşilefun vazifesinin tahvil edilmesi bazı ajanslann de
diği gibi bir tenzil değildir. 

Voroşilof bundan sonra hem ordu ve hem deniz ve aava 
kuvvetlerinin başına geçmiş olmak itibarile terfi etmiş sa· 
yılabilir. 

Buradaki kanaata göre pek yakında Yunan kara s•la· 
rında büyük ve tarihi hadiseler olacaktır. Bugün buraya 
gelen haberlere göre Yunanistan sahillerinde büyik bir 
lngiliz filosu görülmüştür. Bu filo bu sahillerden büyik 
bir sür'atle geçmiştir. 

Ayni zamanda Arnavutluk hududunda tahşidat yapıl-
maktadır, ....................................................... 

!HAYATTA MUVAFFAK OLMANIN SIRLARI i 
l aga tta, Herkes ı HYaf fak Olablllr mi?-E vet ! 1 

~~~~ .. -----~ ·"--~--~-~---~---~---~-~---~~ 
ıtııı -4- ıı:ıı YAZAN : S 1 R R 1 S A N L 1 ııııı 

ltalyaya ha eket ede• Ameri lrntİha11lar ifa bugiln mektep hayallnın kU,Uk bir 
k n k .. rü k d harbından batka bir şey dafilldlr 

8 rU V ZO Um Bil 8DlDıD Mekteplile.rimiz arasında ta ruJalar ile uzun uzadiye 

e J deki kapalı zarf ' ders yılının lıemeD ilk altı uğraşmak oaların tedavi YO 
• ayını tembellik, dikkatsizlik, şifa çareleri bulmak pedo· 

Nevyork - Amerika hükümeti Italyaya ğitmek üzere devamsızlık ile geçirerek bu goji doktorlarımızın en mil· 
"Vaşinton,, krrvazörüoü yola çıkarmıştır. Bu seyalıaati l::ail- suretle onlar için bir barba him ve eo Yatant bir vazife-
dirilmiyor. Fakat bu harp gemisinin ltalyaya mühim hazı ablmaktan başka bir şey ol· si o!malıdır. , 
mühim vesaik götürdüiü iddia olunuyor. Kumandanın ifa- mıyan imtihana hazırlıksız Bız burada, daha zıyade,. 
desine göre kendisine kapalı bir zarf verilmiştir ve Akde- girmelerinden dolayı uğra· muvaffakıyet _ amillerinden 
nize gelip te orada harhin haşladtğına görürse ancak 0 za· dıkları acı hezimet malfım· olan çalışkanlııa, sabır ve 
man açacak ve içindeki emre göre hareket edecektir. dur sebata, dikkat ve zekaya 

· ·malik oldukları halde gene 
Sofya - Bugünkü hadiseler karşısında ltalya eli bağlı Bunların son aylarda ve sınıflarında kötü numara 

durmıyor. Arnavutluk, Adalar vesair ., yerlerdeki üslerini haftalarda şaşkınca yaptık- oıermileri ile yaralanarak 
tahkim ediyor. ltalyan hazırlıkları Yunaıiistanı çok kuşku- ]arı çarpışmaların da ne ka- mağlup olan baıı talihsiz ve 
landırıyor. O da mukabil hazırlıktan geri durmıyor. dar az fayda verdiği Ye bu ya az becerikli mekteplile-

_____ .. ______ halin kendilerini adam etmek, rimizden bahsedeçeğiz. 

Saadibad Paktını Teyıd 
Kahire - Havas ajansımn öğrendiiine gire, Saadibad 

paktını imzalamış olau devletlerin 'baş kurmayları yakıada 
tolanacaklardır. 

Ba meseleden bahsedea "Elahram" gazetesi, btı teplaa
ma bu devletlerin aralarındaki ittifakı• askeri faslını• tas
diki itin old•iuna yazıyer. 811 tasdik te laer lt•••i ltir ta-' 
arr•aa mittefikan m•llabelelle bal•aaak lıararının Yerile
ceğini iliY• ediyor. 

tahsil ve hayat yolunda mu· Hayatta kendilerini olduk-
vaffak olmuş görmek için )arından daha çok deierli 
her fedakarlığı göze almak- göstermek, için satmak yo-
tan çekinmiyen bedbaht ana lunu bulan becerikli insanlar 
ve babaların duydukları azap olduğu gibi mekteplerde de 
ve matem de meçhulümüz bildiklerinden daha çok bil-
deiildir. gili, soruk kanlı, kenclilerin-

Sebep. oldukları bu acıklı den emin, atılian, cesur, 
aile ıztırap ve feliketini• mektepliler buluaduiuau ka-
ajır rinah ve mesuliyeti ltul etaek liıı•dır. 
bisctmiyen çocuklar, bu haa- (Devamı var) 

• 
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SAnlFE 2 (Halkın sesi) .............. .. .......... : 
l , i Şehir haberıarı i Asri Bir ·r. ' " r . 

AFRODIT ·.~ 
-oo-

Afroditin 
Defteri 

~ 'fhtik~Y ;; .. ~, 
" nın Sonu !Roma, Yugos)ay - Sovyet Rus J 

1 !~~1~!!?:.~!~~~?ıı,~0!~~-~~.~~o 
PONY AN N HIND1S'f ........... 
DA GÖZÜ YOKMUSI 

Tercüme eden : S. S. 
-47-

Şu erkekler, kadın kal
. binin ne demek oldu
ğunu ne zaman ön-

renecekler? 
Şimdi elimde böyle bir kam-
çı olsaydı, onu başınızda 
parçalayarak sizi buradan 
rezaletle kovardım. iyi bili
niz ki şeref ve haysiyetiyle 
yaşamağa karar vermiş bir 
kadının namusunu satın al-
mak için sizin o milyonla
rınız da kafi gelmez. Şimdi 
buradan cehennem olup gi
diniz. 

Yeni zengin bu tahkirle
rimden sıkılmıyarak yanım
dan uzaklaşb ve kapıdan çı· 
karken şu sözleri mırıldandı : 
-Bu işte ya ben biraz hak

sızım yahud siz çok toysu-
nuz ... 

Hakikaten dolarların Ame
rikada ve bütüı:ı dünyada 
neler yapabileceklerini taç 
ve tahtı hiç bir inkılap ve 
iatilil ile kırılmıyan, yıkıl

mıyan bu diktatör hüküm
darın, kuvvet ve kudretini 
aylar ve yıllar geçtikçe, bir 
az daha fazla takdir etme
ğe başlıyordum. Bununla be
raber bu defterime, büyük 
bir iftihar ve teselli ile kay
dediyorum ki : Her şey'i 
ayakları altında çiynemeğe, 
en azgın ve şahlanmış atla
rı; cansız, ürkek ve itaath 
eşekler gibi sevketmeğe a
lışmış bu cebbar hükiimdar 
benim kalbime hükmedeme· 
miştir. 

işte babasının milyonların
dan başka gençliğine, gü
zelliğine, pek çok güvenen 
mağzalarımızın büyük patro
nunun oğlu Cim'in gözleri 
~amaştırıcı çok parlak tek
liflerini bir "bayır, bu. olmaz,, 
sözleri ile reddedişim bu id
diamın gene parlak bir is
patıdır. 

Ah, ne zaman şu erkek· 
ler, bir kadın kalbini fettet
mek için zamamnda söyle-
nen bir tek sözün, vakitsız 
ve münasebetsiz bir şekilde 
verilecek bir etek altından 
fazla işgörebileceğini anla-
yacaklardır? 

(Devamı var) ....................................................... 
insan ısırması 

Jılanı zehlrler mi? 
Coloradoda büyük bir çif

lik sahibi bulunan T. M. 
Davvel adında bir adam ge
çenlerde bir yılan avına çık
mış, yılanlara rastgelmiş, bu 
hayvanlardıın biri T. M. Dov
velin üzerine atılmış. Cesur 
ve bilgili bir adam olan çift
çi yılanı başının arkasından 
kaldırmış, diğer elinde bu
lunan bıçağı bırakmak iste
miyerek ani bir hareket ile 
yılanı ısırmış. 

A.z sonra yılanı hir kafese 
koymuş, fakat yılanın di•
dik kesilerek öldüğünü hay
retle rörmüş. Doktor ve bay
tarlar tarafından yapılan tet
kıklerde yılanın insan ısır· 
masıle zehirlendiği kanaati-
ne varılmıştır. 

IVlilli Piyan'{• 

Karatatta 9 Eyl61 soka
ğında 37 ntJmaralılevde otu
ran Çelebi oğlu Mişel Caviz 
Milli korunma kanununa mu
halif olarak 540 kuruşa al
dığı çayı 10 liraya sattığın
dan dün sulh ceza hikimli
ğince tevkif edilmiştir. 

•• 
Tire - Odemiı 
Tren Geıisi 

1 - 1! Mayıs 1940 Pazar 
günii Tire ve Ödemişe yapı
lacak tren gezisi havanın 

kapalı ve yağmurlu geç· 
mesi yüzünden umumi 
arzu üzerine daha müsaid 
bir gün olan 2 Haziran 940 
Pazar gününe bırakılmıştır. 

2 - 12 Mayıs 1940 Pazar 
tarihli biletler muteberdir ve 
bu biletlet satış kiş elerinde 
bulundurulmaktadır. 

yaklaştırılma11 Romada büyük bir dikkat Ye endişe ile 
takip olunuyer. BaşYekilin Zagraptaki beyanında yaklaş· 
mayı teyid etmesi Roma siyasi mahfillerinde ltüyük bir 

· dedi kodu kapısı açmıştır. Çünkü SoYyet nüfuzunun Adri
yatik sahillerine kadar uzanacağından korkul•yor. 

Bugüne kadar Yugoslavya lehine söz söyliyen ltalyan 
gazeteleri bugün bu münasebetle bu ağı:ı da dej'iştirmiı
lerdir. Çünkü Sovyetlerin Slav milletleriyle iş ve siyaset 
birliği yapmaları Adriyatik ve Tuna havzası için iktısadi 
ve siyası bir Soyyet istilası gibi telakki olunmaktadır. _______ .. ___ _ 
Italyan Cevabında 

Bir .. ' OZ ••• 

Lastiki 

Sofya- Londradan telefonlanıyor: B. Mussolinin Ame
rika elçisine verdiği teminatta: "ltalyanın gayri m111larip 
vaziyetini yakında tebeddüle niyeti yoktur,, tabiri kullan· 
dığına göre, bu tabir Loadra mahfilini temine kafi görül
memiştir. Çünkü bu (yakın) sözü pek manidar ve pek 
lastikli görülmektedir. ----- ...... ____ _ 

Para ile - koca Gözleri kuvvet 
b 1 k ı li av köpeği 

3 Çocuk 
Doğurdu 

u aca mı~. A k·· kı . . k k l ~ v ope erının o u a - Bolu, (Hususi) - Vilaye
timizin Kökez köyün un Ya
ğışlar mahallesinde Bayramın 
karısı üç çocuk bir arada 
doğurmuştur. 

· Göztcpede iyi bir aileye 
mensup dul bir kadını koca 
bulacağım diye iki yüz lira
sını dolandıran bürekçi Ha
san karısı Fatma dün sorıu 
hakimliği tarafından teYkif 
edilmi,tir. 

Tahir Akbulut 
lzmir muhasebci laus•siye 

müfettişlerinden Abdülvehap 
terfian Ordu muhasebei hu · 
susiye müdüriyetine tayin 
edilmiştir. Münhal bulunan 
müfettişliie de55 lira maaşla 
Nafıa muamelat şefi B. Tahir 
Akbulutun derdesti tayin 
bulunduğu haber alınmıştır. ____ ,_ 

SMilyon ilo 
TUtUn Satacağız 

Fransıt ile yapılan ticaret 
anlaşması bitmiştir. Bu an
laşmaya göre, Fransa bizden 
yakında 5 milyon k'lo tütün 
satan alacaktır. 

ma hassalarından kuvvetli 
olan ve daha ziyade gözler· 
le iş görenler de mevcuttur. 
tazı , bu nevidendir. Buran 
delikleri dar olan bu hay
van, avını gözlerile arayıp 

bnlur ve takip eder. 

En 
--o---

kuvYeti 
alkol 

Amerika salebi ismi 'Veri
len, Tapiçka nebatatın kö
küaden elde edilen alkol 
dünyada mevcud alkollerin 
en tesirlisidir. Viskiden on 
defa daha kuvvetlidir. Bun· 
dan küçük bir kadeh içen 
birdenhire sarhoş olmakta
dır. 

Kültilrperk Sinemasında 
iki filim birden 

1 - Şeref Yolu 
2 - Kara Alay 
İlaveten Paramunt Jurnalde 

en .son haberler 

Çoçukların ikisi oğlan biri 
kızdır ve hepsi sıhhattadır. 

--o--

30,000 liraya 
MAL OLAN BOŞANMA 

DAVASI 
lngilizlerin meşhnr otomo

bil sür'atcisi, bunca senelik 
karısından ayrılmıştır. Karı
sıaın kendisine ihanet ettiği 

sabit olmuştur. Ha.lisenin 
en garip ciheti bu boşanma 

davası için• tam otuz bin 
Türk lirası sarfedilmiştir. 

Dr. Fahri Işı 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehassısı 
ontkenveelektrik tfJdarJi• 
yapılır ıkinci Be (er So 

N(,. 29 TELEFON 2542 
.................................... . ................ . 

Kısa Şehir Haberleri i Elhamra sin••eısı•d. i 
Zeztioyağı fiatleri kiloda 

6 kuruş düşmliştüt·. 
§ Salih halleri görülen 

10 mahkum bugün İmralı 
adası hapishanesine gönde
rilmiştir. Bu h fta içinde 
daha 27 mahkum gönderile
cektir. 
§ Alsancaktaki Gazi okulu 

için 3000 lira kıymetinde 

bir sesli sinema makinesi 
mübayaa adilmiştir. 

§ Ankarada bulunan Al-

ı Bugün matinalardaB itibaren ı 
ı Nefis bir musiki - Şahaııe bir aşk ve harikulade bir ı 
ı mevzu içinde emsalsiz bir kahkaha tufanı ı 
t MEŞHUR ÔÇ PALA VltACI SILAH4UR ı 
t [ TÔRÇE SÖZLÜ ] ı 

i Kraliçenin Elmasları i 
ı Girilme•İş kaiakaha şaheserintle ı 
ı Ayrıca tahii renkli ea sen •oda PLAJ elhiseleri filmi •. ı 
ı Metre jornaltla en sea ve en mühiın HARP lıaaberleri ı 
t SEANShAR : 1.30 3.31 5.31 7.3ft ve ,.31 da ı 
ı Cumartesi ve pazar 11.31 de ve hafta arasında her gün ı 
ı 1.31 de 1 
ı UCUZ HALK SEANSLARI vardır ı 

man konsolosu şehrimize •••••• .. •••••••••• .... •••• .......................... .. 
dönmüştür. .. .................................................. .. 

ıüıtOr Sııınıır 
i Tayyare Sineması T l!~;,n i 
ı Bugün iki buyük Fransız filmi birden : 

ı 1 L u 1 z OYNIYANLAR ı 
Ktltl..aaı geoitJletm•ek rs•· ı • Grace Moore-George Thill : 

yenler onl&l'.t11 bu arzusu11u laer ı 2 T t) 8 ) A OYNIY ANLAR ı 
bakımtlaa tatmi• etl••k ••- t - 8 1 8 80. Darrıeuks, A.Prejao, L. Barukı 
çenlerde K.emeral'-1afıi1l kanı.ot civarında (R) numaralı maW-· ı Ayrıca: EKii.ER JUft.NAL No. 12 son di:nya hadisatı. ı 
zaya nakleden ı Sinemamız4a yapılmakta olan seğuk bava (Klimatizasyon) : 

E 
'IJ •t • ı .tesisatı ikmal edilerek faaliyete başlamıştır. B~glinden ı gen.I apeVIB8 : itibaren teuzilith fiyatlar Localar 2H-151, hususi velinci: 

Baş vurs11nlar. F'iyatlertlelri ı balkon 31, salon ve 2inci balkon 28 kuruştur. ı 
ucuzluk müşterileri daima (ıOyun saatları:Tatlı Reli 3, 6, 9,15 Luiz 4,15, 7,15, 10,lSdeı 
memnun etmektedir. ~ ................................................... .. 

Biletlerinizi ( S:AADET ) Kiı..inden Alınız 
Coraklıiapa Polüı merke'li kartııı No. 864 Hasan Tahıln ÔadeıTelefota8497 

Tokyo - Havas ajansından: Amerikanın Tokf" 
japenya hariciye nazırı ile g6rlişmiiştftr. lngilter• •• 
landa Hindistanı hakkındaki Japon noktai naıarıol 
maştar. B. Haroti Japonyanın Hiadistanın hiçbir tar 
gözü olmadığını söylemekle beraber btltün şi111•l 
kemıulariyle bir ademi tecavüz paktını yapmai• d• 
olduğunu söylemiştir. ______ .. ____ _ 
Norveçe gıda gönderiliY 
Stokholm -: Alman ajansından: lsveç kızılhaçı ,ı 

halkına çok miktarda gıda göndermeğe karar ••' 
Bir kamyon kervam yola çıkmıştır. 

-----~ ...... ~~~~~ 
zabıta haberi eri 
Buca ilk okul 4 üneü sı-

nıf talebesinden Cafer usta 
oğlu Mehmet Ali Şafak Şit 

oğlu Ahmet Kuleliyi Futbol 
oyunu meselesinden arala-

rında çıkan kavga üzerine 
çakı ile göğsünden ve ba-

şından hafif surette yarala
dığıodan yakalanmıştır. 

§ Gaziler mahallesi kemer 

sokağında lzmirli Hüseyin 
Kırk'ın eski metresi Nazmi· 

ye Aslanlar'a hakaret etti
ğinden yakalanmıştır. 

vaE-

Memleketi 
Zlr•I Mı•t•k•I• 

Ayrıla yor 
Verilen malümata j 

bükümet milli koru•dl. 
nununun zirai hüküııılerı 
bazılarının tatbiki içio 
lıklar yapmaktadır. 

Bu kanunun zirai b 
lerine ve yapılan b.aıırlı 
göre, memlekette . 
ziraat mıatakası teııs 
mektedir. Bunlar fsl 
Ankara, Konya, 1-
Erznrum, lzmir , Sif•• 
diğer iki villyeti•iıdit· 

---o--

---o--

Dayacı dayasın.tan 

geçmiştir. Nereye 
İsv~çin Müdaf a · Gidiyo~all 

istikrazı 
-o-

İsveçin, yeni açtığt 25 mil• 
yon lngiliz liralık müdafaa 

istikrazına ilk yazılan kral 
Güstav olmuştur. İsveçliler 
bir gün içinde bir milyon 
sekiz yüz bin lngili.z 

Strasburgln bir ay• 
cı dükkanının çatısına 
bir kırlangıcı yakal• 

'
1Nereye gidiyersun?" 

bir kağıdı bir mut• 
sarıp bacaiın asmış, lı 
miş, kırlangıç uçup 

baharda kuş gene 
gelmiş. ayakkabıcı kllfd 

lirası teberrüde bulunmuşlar· 
dır. Kral 14,500 lngiliz li
rası, diğer hanedan azası da 

kalamış. Bacağında •1-' -
şambayı çözmüş ve t 11 l, 
kumuş: ı, aşağı yukarı ayni miktarı 

tutacak kad~r para yardımı 
yapmışlardır. 

"Yunanistanda ~-
ta idim!,, 'd 

lz•lr defterdarhiınllan : 
Sıtış No. Muhaamen B. 
5'1 Borneva doğanlar köyü 111ektep so. 79 taj no. lu ev 

591 " " " ,, " a' " " . ev 
fit2 2 ci Tepecik mahallesi 1142 ne. lu kecatepe sokağıa-

da 22 taj numaralı .laaı:ıe 
f>03 Kahramanlar mahallesi 1421 oo.hı balıa,evaa sokak 

27 taj numaralı diikkan. 
605 1'.araıyaka Mersinlisi Banyo sokak 1 taj no. lu han• 
'O' Kahramanlu m. 1551 no.lM E•iabey s. 7 taj ae.lu " 
'Ol Karşıyaka ltahariye M. Afitap so. 4 taj ae. lu hane 
613 Balçeva huda~u dahilinde Arapdereıi m. Peligo• 

civarında eski jantlarma karakel binası 
614 Göıtcpe Halitziya sekağında H3 ada 22 parsel, ' 

't, 
~it 

kapı numaralı arsa 
Y-.karıtla yanlı emvalin mülkiyetleriae bidayeten tali~-... - •• 

etmediğinden 2'·4-'(8 tarihindea itilıtaren 10 g6a • 
temdide bırakılmıştır • İaaleleri 10 - 5 • '4e ._ 
( Cuma ) güaü saat 14de Milli Emlak müclir~ 
yapılacaktır. Taliplerin muhammen ltedelleri ÜHriaden Y ~ 
depoziM akçesi yatırarak yevmi mezkiırcle Milli emlak • 
günde toplanacak ola• satış kemisyoauaa müracaa..-ı~,ı 
elunur. 

lzmlr Detterd rhğından : 
.Ali oğlu Mehmedin Başturak şube.ine olan Milli e~~f 

ı.edeli borcunun temini tahsili için üçic6 Karataı Ktıaıl 
katında kain 32 taj ve 384 lira kıymetiadald evi VU•J't 
heyeti kararı ile 21 gün müddetle müzayedeye çıkartlnııttı:• 

Taliplerin 27 Mayıs 948 Pazarteıi rlal saat lS te ViliJ• ( 
heyetine müracaatlara ilan olun1:1r. ,_1,-23 

--- --- . 
lzmlr deffedarllğından : 

Belediye çavuşı.ı Remzinin Başturak şubesine ela• milli 
satış bedeli borcunun temini tahsili için üç6ncft Karat~ 
kuyumeıyan yen. komser ismail sokatında kaia eski 3' 
taj sayılı ve "O lira kıymetindeki evı vilayet idare hey~ti tJc 
ril• 21 srln müddeti• ml:ıayedeye çılıarılauıtır. Talipler•• 
yıs 9.40 Pa•artHİ ırlnl saat 1' •• Yilayıt idaH laeyeti .. 
atları ilan elunnr. 9-1._H (t'9f) 


