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Almanların 
hücumları 

man k 

topraklarına 
ye i bir düş

zandı maktadır 

• 
ısvec • 

BULGAR BASVEKiLI iN BEYANATI .. 
Londra - Almanyanın ı vetli ve hazırlanmış yeni bir Bu vaziyet bütia Ameri- ya nezdinde şiddetli bir pro-

Norveçteki askerlerinin bir dlşman kazandırmış olacak- kada yerinde bir heyecan testoda bulunmuştur. 

yerlerinde ricat hatları ke- tır. uyandırmıştır. Sofya - Bulgar başvekili 
sildiğindeu, bunlar mecburen Pariı - Amerikanın Is· Amerika Hariciye nezare-: beyanatında : 
lıveç toprağına sığınmağa Yeçteki ateşemiliteri, Nor- ti Norveç'e harp ilin etme- "Artık bütün Balkanlılar 
başladıklarıadan Alman kuv- veçte bulubduğu bir sırada, den !erlin hükpmetinin böy- için elele Yererek toprakJa-

llo" 
e •"n 23 Nisan, bayramınız-

vetlerinin burada da bir Alman tayyarelerinden atı- le açık şehirlerde sivil ve rını müdafaadan başka kur-
barp kabul etmeğe mecbur lan şarapnel par~alarından ecnebilerin öldürülmesine tuluş yolu kalmamıştır." de-~ 

't dır sizin, 

'••Yor deniz gibi, sevıncı 
kalacakları anlaşılıyor. ölmüştür. müsaade ettiği için Alman- miştir. 

Paris askeri . münekkitle- ----illiiııiiliiiıiilııiiiiililil..,iliiiiiiiii-.ı....,..,. ..... ...,.iliiiıııı....,ıoııiiiiiiiiömiiiiiiiııııiıiiiiii.--iiiiiıiiiiiiiiiiiiiıııilliii_..iiıiiiiiiiiiiiiiiiilliıiliilıiıiıiiiiiilliiiııii-.ı---· 
kalbinizin. rinin ifadelerine göre, bu 

hakkınızdır, ey 
sevimli yavrular, 

4ıak •lsunl bahtınız, size 

çılgınca hareket Almanlara 
beş on gün kı?zandırmış ol- ' 
sa bile muhakkak olan mağ• 
16.biyetlerinin önüne geçemi
yecek ve kendilerine kuv-mutlu gfioler var ... _____ .. , ____ _ 

23. iSAN 
• 

ftuudan yirmi yıl önce haykırdı yurdun sesi: 
"Ankarada doğuyor Büyük Millet Meclisi... ,, 
alitün eihan bu sese kalak Yerdi, dinledi; 
Atatiıl.rk bu meeliste önce şunları dedi: 
ıcA 

r'lrtık millet eline aldı hakimiyeti,, 
"Bqyrukta eğemendir, ş-arefli Türk milleti,, 
11JIL " hamlede yurdumd n atılacak düşmanlar,, 
ICt) 

0 undan sonra milletin parlak açık bahtı var ... ,, 
Pdillet seçti Başkam : Mustafa Kemal' di bu, 
Ynce sesinde kudret, derin kalbimde duygu 
Ôıyürekten bağladı gönülleri kendine, 
Dedi : "Her zamanki gibi, zafer bizimdir gine ... ,, 
Bugün 23 Nisan, Bayramı hepimizin, 

İNGİLİZ ASKRLERi MÜTEMADiYEN NORVEÇE ÇIKIYORLAR 

Se\linç dalgalanıyor, suyunda Akdenizin ... 
'Yüce Şef /nönii'nün emrinde, izindeyiz. 
0'na, candan, gönülden bağlı, yiğitleriz biz. 
Çocuk bayramıdır da, yurdun 23 Nisan, 
Sevinçle kutlar enu, on st kiz milyon insan ... 

En son haberleri vere
bilmell~ için ••• 

V •falı ve sev kili okuyuc larımıı;a her zaman en son 
laaberleri ilk defa yetiştirebilmek için hazan ikinci tab-
1•r Y•ptığımız malümdur. Hem bu prensipten ayrılma••lc Ye hem de · şu tasarruf zamanında okuyucularımı-

Sahtekarla dan, hai lerden ı 
çe ininiz! 

Londra - Bugünkü tarihli Daily Teleı:raph rar;etesinin 
işaret ettiği veçhile, gerek Narvik'in ve ıerek Osla'nun 
Almanlar eline düşmesinde ihanet büyük bir rel oynamış

dır. Hortendeki Norveç harp gemilerile sahil bataryaları 
Norveç hariciye nazırının imzasını taşıyan sahte Yesikalar
la Alman kuvvetlerine karşı cephe al•aktan menedilmiştir. 
B• darbe, Nazi ajanlarının adi faa.iyetiae atfedilmektedir. 
Norveçteki bu ihanet hareketi, Ye mealeketleri dahilinde
ki hainlere karşı tedbirli danannıak lauausanda bitaraf 
devletler için bir ibret dersi olmalı ır. ______ .._ ___ ..:___ 

"SiZE YENi URBANL 
GÖNDERiYORUZ" 

R 
~l iki defa gazete sabo alınak mecburiyetinde bulun- t 
d Urınamak i~in bundan böyle bütün radyoların yay- Londra (Royter) - Müttefik orduları Almanları bir tle 
ı '~ları en taze ve en mühim haberleri avlayıp kendi· kara harbine almak için düşmanı şimalden cenuptan sıkış-
t~r~ne sunmak emelile, icabında, gazetemizin aeıir _vak- M 
1bı bir iki saat tehir etmeğe karar verdik. . tırmağa başlamışlardır. üttefiklerin takip ettikleri harp 

lJ k ı k k d' h ı plinı Almanları ıaşırtmaktadır. Harardan hareket edea lharız i sevgi i o uyucularımız en ı esep arına 
~~t-· · k ı kuYYetler dilşmanı Oslo limanına 4ökmek azmiade, aşaji-
t L ... ış olduö-umuz bu kararı memnunıyetle arşı ıya- d k d ı ı '"l d 0 t den hareket edenler e şi maideki ar a atlarına te siz erle: 

•r 
11 

• b d · t d' 1 t kt d' 1 ------[!]------ t "Size yeni kur an gan erıyoruz.,, ıye a ay eme e ır er. 

"Halkın Sesi" bas dı tanl İ Fran~ız-ı;;;iliz~Nor;;ç orduları 
" sonra .. . J Al ) karşısıada lı Halkın Sesi,, makineye verildikten sonra da mubı111 ı m&D ar . 

. ~berter ıelirse karilerizi onlardan mahrum etmemek ı Stokhelm - Evelki gün Norveç toprağına çıkan Fransız 
1

~1Q Yeni bir fedakarlığı göze alarak bu haberleri, ga- ı kıtaları oradaki Norveç Ye logiliz kıtaları ile birleşerek 

------
ITALYA 

-11111111-

Müttefiklere 
AKaENIZ iÇiN BiR ŞEY 

DEMEMi~ 
Roma (Stefani) - Akcle

aiztle ve Balkanlarclaki ablo-

Hakimiyeti 
Milliye Bayra
mımız kutlaadı 

-o-- · 

Her Taraf Sevinç Ve 
Nat'e içinde 

--o-

Hakimiyeti Milliye Bayra•ı 
töreni saat 10,31 da Cua
hariyet •eydanında Atatürk 
laeykeli inünde yapılmış ve 
heykele çelenkler konmuş
tur. 

Merasime İstiklil marşı ile 
haşlanmış Ye ilk defa C. H. 
Partisi ve Çocuk Esirgeme 
kurumu namına İş bankası 
midürö B. Haki Erol bir 
lıitabede bulunmuş ve bila
hare Misaki milli, Gazi ilk 
oklllu öiretmenleri tarafın
dan birer şiir okanauş Ye 
Olki okulu tarafıadan hazır
lanan numaralar ıösteril
miştir. Ve bilahare askeri 
bandenan iştirakiyle hep ltir 
ağızdan 11 uncu yıl marşı 

söylenmiş ve Atatlrk laey
keli öniade '8ir ieçicl resai 
yapılmıştır. 

ÇOCUK BALOSU : 
Bugün saat 15 ~en 1' a 

kadar Halkevinde bir çocuk 
balosu verilecektir. İzmirde-
ki bütün mekteplerdea enar 
talebe olmak izere 371 ta
lebe ayrılmıştır. 

--·---
Zelzeleden 72 

Ev Yıkıldı 
Kars - EYYelki ~·· Karı 

merkez kazasının dijer aa-
hiyesi köylerinden, Tlrk
menşen köyünde vukua re
len yer sarsıntısında bu ki· 
yün 85 evinden 72 si · etu
rulanuyacak derece.&o harap 
olmuş, f eliketzedeler ltaıka 

köylere çıkanlmıştır. Gln
diz olması dolayısiyle insaa~ 
ca laiç bir zayiat olma•ışbr. . ................................................ .... 
kanın tatbiki halinde ltalya
nın slkôt eaemiyecefine 
d•ir ltalyanıa Ioriltereye ltir 
•ota teblii edeceiine dair 
"h·•ink Strecd,, ia neırettiii 
laaberi "j111'aale .t'Italia,, tek
zip eııiiyer. 

-~ 
- Bizim öğretmen 6yle dikkatli ki.. eoğrafya derıiae 

başlamadar evvel mutlaka büUio gaıeteleri okur! 

ıeteıniı.in radyo haberlerinin mabadı olarak ı omuz· omuza Almanlara ateı açmışlardır. 
'Yrıcı J aP: S"s: n-.. bi·~i':fo m~cc:anc- d:::~:·~:::-~1%. : Bu h .. btr burada büyük bir mea;nuniyetlc kaışı 0BLw.şhr. 

~~ 

• 



SAHiFE 2 C"•lkın sesi) 23 MI~ ı 
---b-ıta __ h_ab-er-ıen-.-j---------~~----H----------B---~---------------------

1
1 -ıf-~ş-~-~"-i-ab--~~l 

Karfıyaka Ankara"" paza- J 

4 
.... 

4 
...... 0k••

5
••" Ç .... C _...~ ı~ 

rnaCla Ali oğlu Hüseyin, ------------·----------------------------------- p if 
Mehmet oilu Abdullahın ı 
bir metre · kumaşını çaldı- fta)ya Akdeniz için DAKiKADA 120 MERMi • d• • dİ 
fıada• yakalanmıştır. .-. &eTI• ın 

f Limanda şatlar üzerin- savaşacakmış AT N Si AH 
tle Mehmet oğlu Hüseyin, Viyana - Noyesviner Tağlat "latlya Akdeniz için saya-
Mehmet oğlu Hasan ve Rid· şacakmış,, başlığı 1tındMki makalede: 
Yan oğlu Ali, şatlar üzerinde "Harp ne kadar uzarsa faşişt hükumetinin hazırliğı o ~ 
25 lira kıymetinde olan mu- ka<lar artıyor, ltalyan - Alman yaklaşmasına da daha kuv-
ıaamaları çaidıklarından~a- vetli ümitler uyanıyor,, diyor ve devam ediyor: 
kalanmış Ye mesruk eşya- "lngiliz hükimet adamlarının bu harpte bitaraf devlet 
Iar el~ elde eailmiştir. olmadıiJna dair olan beyanatları bir tehdid iibi telakki 

§ Kemer kah.ramanlar edildi. Şimalde olduğu gibi cenubi Avrupada aksi tesir 
mevkiinde Mehmet oğlu Ali, yapb. ltalya maddi •e mane•i laa.11rhklarını tamamladı. 
Abdurrahman karısı Zehra- Akdenizin hakim olan ve lngilterenin elinde bulunmaları 
aın 70 lira parasını çaldıjı itibariyle Britanyaya richaoiyet verdiren Malta, Süvcyş ve 
şikiyet edil iş ve suçlu ya- Cebelüttarık üsleri Hebeş harbinde, zecri tedbirler zama· 
kalanmıştır. moda, Arnavutluk işgalinde ve ispanya ihtilalinde lngiJte-

f Ikiçeşmelik retlikli so- reye ne kadar avantajlar temin etti ise faşist hükumetinin 
kaj'ıncla Hilseyin o~lu Ali laarbe iştirakinde de ondan fazla bir şey yapamıyacaklar-
Ye Hasan oğlu Hüseyin, dır." 

-H---Osman eğlu Nurinin ceketi 
cebinden 12 lirasıaı çaldık
ları şikayet e'1ilmiş v suç Hükumetimiz 

Roma - Stefani - Gazeteler yarım otomatik, yeni bir 
piyade silahından bahsediyorlar. Bu silahın tecrübesi ya
pıldı ve muvaffakiyetli görüldü. Bu tüfek dakikada 120 
menni atıyor. Bu silahı kabul eden it lya piyadesi dünya
nın en mükemmeli ôlacakhr. Amerika -piyadesininde ka
bul ettiği bu silahtır. .. 
Italyasız Harp Olurmuş, Sulh 

Olmazmış! •• 
Bertin, (Alman radyosu) - Dün Mussolini gazetecilere, 

"ltalyanlar en büyük tecrübeleri ve hazırlıkları yapmıştır. 
Bugün her hadiseye karşı haı:ırdır" demiştir. 

Bu sözden ilham alan "T ribuna,, gazetesi de yazdığı bir 
makalede: "ltalya haurd1r ve yapacağıni bilir, evvel ve ahir 
söylediğimiz gibi harp ltalyasız da olabilir. Fak:at sulh ltal
yasız olmıyacaktır. 11 Diyor. 

------ff------

'Büyük Ulusal Ege111e11 

bayramı şerefine ülkii ~ 
okulu himaye heyetiaİP 0 .ı 
öğrencilerinden 44 yo~ 
çocuğu baştan ayaj'.a k . , 
r iydirmek suretiyle se•iodif 
di2'ini haber aldık. t 

O ·ye l ü okulunun ha1D1 • 

himaye lfeyetinin bu b•Y~ 
severliğini takdir ve tefe A 
kürle anmağı bir •azife si 
dık. 

---o--
ivri iaek 
ücadelesi ,._ ... 

lalardan Ali yakalanmış ve alr örfi idare projesi 
lliieri takip edilmektedir. hazırladı 

Benzin ve pet
rol fiyatları ltalya filosu ne için dolaşı 

KARASULUKLARIN t 
DURULMASINA BAŞLA t" 

Belediyemiz si\1risinek ~ 
o ? cadelesine eae111miyetle ,fi 

vam etmektedir. Güıelf IJ 
daki ufak karasulaklarıP _.ı 
doldurwlmasına başlaP" 
ve dün ilk defa olarak 

§ Anafartalar caddesinde 
Ali oğlu Hasanın esrarlı 

ıifara içtiji ıöriilerek ya
kalanmıştır. 

1 Od•npazarında Abdul
lala oğlu Tevfik Mustafa 
•ti• Ismaikn 13 lira para
ıını çaldığından suç üstü 
yakalanmıştır. 

1 Kemer pazarında Hüse
yin karısı Giilüzar Memi11 
•il• Ismailin elini cebine 
k•yd•i• parasını yankesici
lik ıuretile çalacağı sırada 

yakalanmıştır. 

Ankara - Hükumet, fev· 
kalide ahvalde ilin ve tat
bik edilmek üzere bir örfi 
idare projesi tanzim etmiş 
ye büyük Millet Meclisine 
te•di eylemiştir. 

Büyük Millet Meclisinin, 
bu projeyi hemen müzakere 
ve intaç edeceği :zannolunu
yor. 

ıntaka 
Amir eri 

21 Nisan 1940 tarihinde 
meriyete giren yeni petrol 
fiyatlarına nazaran şehri
mizde benzin •e petrel sa· 

tış fiyatlarının azami mikda
rı bildirilmiştir. Benzin (çif-

te büyük teneke) 7,5 kuruş 
dökme kilosu 19 kuruş 5 
santim, gaz yağı (çift büyük 
teneke) 620 kuruş dökme 
kilos11 11 kuruş 55 santim
dir. 

Roma - Italyanın tamamen silahlanması, Akdeniz ve 
Adiryatikte deniz manevraları yapması husosunda çıkarılan 
haberler doğru değildir. Çünkü ltalya bu manevralan nor
mal bir şekilde her ilk baharda yapbğı manevralar gibi 
yapıyer. _____ .. ____ _ 
KAAL HAKON VE 

NORVEÇ ______ .. ____ _ 
Norveç kralı, halkın reyi ile 

tabte oturan yegane 

mi sokağımlaki bir ars 
evveli suyu itfaiye tuluJJJ I 
laril~ boşalttıktan ıoor• ~ 
ferber edilen belediye ol 
temizlik işleri kamyonlatl ~ 
getirdiği kumlarla akt', 
kadar doldurulmuştur. I -
ameliye diğer taraflar-'~ ~ 
tatbik edilecek Ye bir ~ ~ 
zarfında şehir dahilinde , t 
bir karasuluk kalmıyacalı 

1 İkifeşmelikte Os anbey 
sekaiıada Salih oğlu Ahmet 
ltir alacak meselesinden 
•lı•et •ilu Aliyi çakı ile 
ltaldırıadan ve karınndan 

laafif surette yaraladı~ından 

Güzely'1h belediye mıntaka 
amiri B. Hilmi ehemmiyetine 
mebni Basmahane mıntika 
amirliğine, Güzelyah mıata
ka imirliiine Karşıyakadan 
B. Ahmed tayin edilmişler
lerdir. 

Ege. Kitapevi 
Pek çok aenelerdenberi Hisar 

camii kar4ısında kitapçılık ve 
kırtasiyeoilik aleminde büyük 

hükümdardı~ s - 1Azıl~ Bi~Hır 
Faal :zaba kadrosu 711 dür. 
Ş ferbe l'hkte 2•0,011 kişi Hava kuvaeti S? kadar! ' y aka)andJ 

ltir iakılip yaparak müıterile
rini her ıı:aman memnun ve 
mü•tefid etmete muvaffak olaa 
(IGE KIT APEVİ) nin bu defa 
muamelatını bir kat dalaa genif
leterek Keıneraltıada karakol 

asker etlilebilir. Son zaman- kara, 30 kati r denız tayya- l 
larda dilnya vekayii in ka- resinfı{ea mürekkeptir. Ayrı ayrı tarihlerde ~ 

takııı ile yakalanmıştır. § İkiçeşmelik Hacıali cad-
rış•ası ye Avrupa harbi ii· Donaama 50 parça gemi. rin muhtelif yerlerinfle . 
zerine 80,100 kişi silih al- den mürekkeptir. Bunların liyette bulu.nan ve şi•~~ § Karapı caddesinde ibra-. desinde Hiıeyin oğlu Halit 

laia •ilu Hidayet bir fete- ıarlaoş olduğu halde Ah•e-
karşısıcla (78) numarala aaA"a
zaya •aaklettijini memnuniyetle 
haber aldık. Soaaız muyaffakı· 

tına alınmıştı. çoiu sahil •uhafazasına kadar 22 ev ve dükkill / 
Ordunun sililaları mükcm· mahsus kiçük ye bir kısmı eşya ve muhtelif madd~ raf •eHlesinden Halil oğlu tlin bacaıından tutup sürük-

lbrahimi bıçakla yaraladığın- lemek suretiyle rezalet çıkar- •eldir. Yalnız taak azdır. eski ıe•ilerdir. çalan lstanbul deniz met 
Memlekette iıtihkim hattı •** zi eski polis sandalcılatl ~ claa yakalcnmıştır. dığından yakalanmıştır. 

§ Kemerde Meydan ıoka-
1 Karantina tramvay cad- tında Abdullah oğlu Hüse-

yeller ılileriz. •= 1-1' mevcut 4'eiildir: Nerveçia deniz ticaret fi- sabıkalı İlısan Çelenk ı•ı _____ ...;...___ _______ --· tamızca yakalanmış ve >-
tleıinclle H6scy1n oğlu balıkçı yin Mustafa kızı Ümmihamn lzmir dafterd•rhjından : losa, 1938 senesi sonunda, yeye teslim ~dilmiştir. 

4,,14, bin tonluk 19'5 ge-
Ali sarhoş olduğu halde ba· evine taarruz ettiği Ye badi- Satış No. Muhammen 1. Lira K.-~ 
iırıp çağırmak suretiyle re- seye gelen Selimede bıçak 5'6 ••rn•va aktaş sakağında 20 taj numaralı hane 120 00 

zalet çıkardığından yakalan- teşhir ettiii tikiyet edilmiş 597 " değanlar " 70 " " hane 
1
'
10
° 6

1
6
0 598 ,, 11 11 86 " ,, hane 

•ııtır. ve suçlu yakalanmıştır. 599 ,, filiz ,, 6 ,, ,, hane 12t 80 

"""""""""••""""""" """"............ 600 t 2.. hane 3'0 00 : T s· T e l e f o D ı " or a " , n " 
ı ayyare Iİlem&SI 36 _ 46 ı '91 Kuuçay m. kaeıthaııe cad. çatalçe,mo istinde yeni 
ı Bu hafta iki büyük filim birden... Bir haftadan beri ı 1 , 12 m. hane 21 OO 

ı 
2 ci topeeik m. keoatoke 1142 so. 22 tajlı hane 360 00 

ı ıösterilen Şarkın Ye Arap diyarının ses kraliçesi ı 603 Kahramaalar 1420 no. c. babievan sokak 27 taj tlikkan 4tt 00 
S OMMO GOLSÜMVEDAT"YANIK ESISE ı 604 Sebitler m. 1527 N. 2 ci altın sokak 8 tajlı hane 4M oo 
: in ölmez eseri Tul'tKÇE SuZLuı j 605 Karııynka Morainliai ,ark Hkağıncia 8 tajlı hane 72e oo 
ı ARAPÇA ŞARKILI ... Umumi talep Ye arzu üzerine bir ı ı 6e6 .Kahramanlar m. Emiolıtey ao 13 numarala llane u1Hu 5oe oo 
1 laafta daha a-ös· N 1 K d Oynı· ı 6e7 Seytiiköy ahfbey 111. atıfbey çıkmul SG. 7 no.hımaıaza n. 00 

ı terilecektir. 8MUS U 8 10 yanler :ı 608 Kartıyaka Bahariye na. 1866 no.lu afitap ao. 4 taj hane 400 oo 
: Yerlemonier-Henry Garrt-Raimu - Fransızca ıözlli ı 1 609 k•r•çay m. katıtlaane cad. çatal çeşme lstlntie yeai 
ı Ayrıca EKLER JURNAi:. son dı..nya hadisatı. ı · m. de laaae 24o 00 

610 •oraova .laavuz başı aokafpnda 2o taj no. l• .laaae 24• oe 
ı Oyun saatları : N. Kadın : 2-5,15-8,30 da... ı 611 Göatepe Nalihiya ao. 843 atla 23 parael s. 1 no. arsa 217 o• 
ı Vedat : 3,30 - 6,45 - 10 da. ı 61! o:ıı3 2.. ., ... oo 

*"""""""""""-"""""""""""""" ............................ """""" .. """""" 
i Elhamra sinemasınd~ i 
ı Bugün matinelerden itibaren ı 
ı İşte mübaiegaaız senenin en büyük filmi ı 

ı SEViMLi HAYDUT ı ı .. 'i~ ı 
ı FRANSIZCA SOZLu Tabii Renkli ı 
ı Buıline kadar eşi Ye emsali görülmemiş harikalar şahe- ı 
ı Hriade dlnya sinemacılığının bütün gönüllere hlk111eden ı 
ı en güzel Ye sevimli erkeği ı 

1 TYRONE POVVER i 
ı VE NANCY KELL Y - HENRI FONDA ı 
ı lletro jurnalde: dtlnyanın en son harp haberleri. ı 
ı Seanılar: her ıin: 1-3-5,15-7,30-9,SSde hatlar ı 
ıcumarteai Ye pazar 10,30da ve hafta arasnada her ıln llleı 
I UCUZ HALK SEANSLARI ı .............................. " .......... " ........ .. 

" ,, ,, ,, • ,, s, , ao. arsa .. 
'18 Salçova klSyhuduciu dahilinde poligon civarı eski jan-

darma karakol binası 140 00 
614 Gödepe balit ziya sokak 843 acıla 22 panel sayılı araa 170 00 
615 IC.araatina iskele caddesi 86 eski, 6 taj ao. l• hane 275 00 
S94 GIHlyalı 111. ·Recai zade •o. 877 ada 1 parsel n. arsa 'l 25 
S95 ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, 6 ,, n. arsa 128 ot 

Y•karıda yazılı emvalin mllkiyetleri peşin para ile ve açık ar
tıraa •..alile 14-4-940 tarihinden itibereıa 16 ıün miiddetle müza
yedeye konulmuştur. İhaleleri 29-4-94• tarihinde paEartHi ~üııü 
saat (14) ele millı emlak mlclürlüiünde yapılacaktır. Taliplerin 
••h••••• bedelleri lzerindea ylade 1 ,S dipoaito akçesi yatı
rarak yev•i meıddirda M. Emlak 14üdürU1jünde toplanacak olan 
aaht kemi•yoauna müracaatlara ilan elunar. (ltlS) 

lamlr ll•lferll•rlll111dan : 
l•ki a.Jediye alfettiti1 Alamed Naredcliniıı batturak t•lteaiae 

elaa ••lak Mht lıtedeli ltercuatlaa dolayı buiz edilen ltiri•ei 
.Sultaniye maballHinia ICapaaiucle aokatında kain 49 sayalı ve 
384 lira kıymetindeki evi •ilayet idare laeyeti kararile 2l srla 
mi.Adetle alzayede çıkarılmıttır. Taliplerin 29 Nisan 940 PHar
kai rlnl Hat 15 te Vilayet idare .laeyetine .. ıracaatları Uaa 
olunur. ,_,_~!J 

Milli Piyan~o Biletlerinizi ( SAADET ) Kişesinaen Alınız 
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miden mürekkepti. Küçük 
Norveç log-iltere, Amerika, 
japonyadao sonra dördüncü 
ielmektedir. Alman ticaret 
filosu bile 4,244 bin tonla 
Norveçten sonra gelir. Nor
Yeçio bütün •aparları he
men hemen laep yeni şilep· 
lerdir, lılunlartlan elli kada
rının Almanlar tarafından 

(Sonu yarın) 

Hakim 
ve MUddehımuniller 

Hikim Ye müddeiumumi
lerin, derhal otuz lira maaşı 
asli ile tayinleri hükümetçe 
muvafık rörülmüştür. 

VEBOLID 
Su T••flye~Clhezları 

Her cihetden faideli olan 
VEBOLİD cihazlarımızı kul
laaınız. 

Tediyede kolaylık. 
leı senelik garanti. 

Vebolid Mağzaıı : Saman 
iskelesi Mimar Kemalittin 

Cad. No. 15 ... Tel. 23'5 
Telıraf Vebolid P. K. 72 

Dr. Fahri Işık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehauııı 
llontkenveeldtril! t.Jaoi• 

yapılır ıkinci Be;ler So 
No. 29 TILEFON 2542 


