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Almanlar, Dün Celbettikleri Yeni Kuv. 
· vetlerle ·Hücuma Kalkmış ar rr 

Muharebeler, tarifi gayrikabil bir şiddetle devam ediyor 

. F ?ansız ordusunun gösterdiği kahra
manlık çok büyüktür 

tahliyesine 

Kiyaset ve Kuv
vetimize ltimad 

r------------------, 
Bornova 

4..tkerlik dairesinin 
ilanı 

1 - Geçen eylUl 939 ihtiyat cel
biıııde cılduğu gibi bu defa da sırada 
bukınan 1327 doğumlu ihtiyat erle
r in bittün sınıfları askerlik kanunu
nun elli sekizinci maddesi mucibin
ce taliın ve terbiye maksadiyle silah 
altına alınaca.klardır. 

2 - Davete dahil bulunan erlerin 
men9p oldukları şubelerce namla
rına ııfavet pusulaları çıkarılmış ve 
uw._ davetleri yapılmıştır. Ancak 

Akdeniz Harbi Başladı 
lngiliz tayyareleri L ibya ve Şarki Afrika Jtalyan 

hava üslerini bombardıman ettiler 

Milli fim·z 
Trakyadaki seyahatlerinden dönd" 
ler ve Ankaraya hareket buyurdular 

lıtanbul, 11 (A.A.) - Reiaicumhur lunet lnönii bu aabalı. saat 8 tle 
trenle Tra kyadaki aeyahat inden avdet ve saat 10,30 da Ha,.ı..rpqad

trenle Ankaraya hareket buyurmuı !ardır. 

J aponya . 
ihtilafın Uzak Şarl<a teşmil 

edilmesini arzu etmiyor 
Tokyo. 11 (A.A.) - Hariciye na- teşmil edecek mahiyette her tnrl iı 

zırı lıu 'alıah hariciye müste~arı Ta-ı hadiseden içtinap etme,iııi ~iddetl e 
ninin ital~·an ma"lahatgüzarma ja - arzu etmekte olduğunu lıildirdiği ni 
pon hükümetinin ihtilafı uzak ~arka lıeyan etmiştir. 

Fransa Başvekili 
-0-a- 4 ncü Sahifede-

\. ..1 

Orgeneral Asım 
Gündüz 

Roma, 11 (A.A.) - Stefani ajan-' .....,,..---...----:---:ı-:---ı 
sının diploma~i muharriri y_azıyol': 

İtalya, :ı.ıo~kovadaki itnlynn ve 
Romadaki Sovyel •efirlerinin vaz:fe
lel'i başına dönmeleri keyfiyetinin de 
gösterdiği veçhile Rusya ile normal 
münasebetlerde ve me•ai bfrliginıle 
lıulunmak arzusundadır. İtnl:aııın 
mli•ellah kuvvetlerinin baskuman -
daıılığı hükümdara ııiyabelen Duçe 
tarafından ifa edilecek, mareşal Ea
doğliyonun idare•indeki umumi er
kiını harbiye kendisine tab; olacak
tır. Duçe bütün mü:ıellah kuvvetlerin 
doğrudan doğru)·a kumandanlığını 
yapacaktır. 1 

Duçesi ve imparatorluğun birinci ma c h • . •• d .. kJ . d 
r~şa]j olan hükumet reisine tevdi e- ep eye gıtmış ve gor u erın en 
dıyorum. 

Beyruttan döndü 
Aakara, 11 (Telefoııla) - Genel 

k11rmay ikinci reisi orgeneral Asım 
Qbliüz, ına tyeti erkaruyle birlikte 
kırtD Beyrutta.n şehrimize avdet et--... 

Brükselde kalan 
talebemiz 

Aakara, 11 (Huıuıi) - Şimdiye 
itada.. iaimler; bildirilenlerden bat
ita Belçikadaki talebemizden aıaiı-
4. iMmleri yazılı olanların da Brük
aiıı.le ubhatte bulundukları anlaıu......... 

N"ıhad Bayram, Nejad Aybel, Hü. 
.. ,. Ulu., Tiirüıı Tapman ve Ha· 
l&k()q-. 

' 

Roma, 11 (A.A.) - Kral impara.. 
tor, harekat mınt:ıkasındaki müsel - ı 
lah italyan kuvvetlerine hitap eden . 
aş.ağ_ıdak; beyanııameyi ııeşrettiı·- ı 
mıştır: 

Bütün k:ır:ı, deniz ve hava kuvvet
lerinin ba~kumandırnı •ıfatiyle ve 1 

hanedanımııı ananesine tevfikan bun 
dan yirmi beş sene evvel olduğu gibi 
gene aranızdak; mevkiim; alıyorum. 
Bütün cephelerde icrayı harekat e
deıı. kıiaatı.ıı kwıı.andanlıjlı FBŞzmiıı l 

AK DEN İ~ 

Harekat mıntaka~ı 11 haziran 940 memnun oldug'"' UDU beyan eylemJ• ŞtJ•r 
Vıctor Emmanuel 

Roma, 11 (A.A.) - Mussolini mü 
se llah italyan kuvvetlerine hitaben 
bir emriyevmi neşretmiştir. Bu emri
yevmide ezcümle şöyle denilmekte
dir: 

Kral imparat orun karariyle bu -
günden itibaren büt ün cephelerde 

-Devamı 2 nci Sahifede-

DOGUM 
Dün, ıazetemizin aahip ve baı

muharriri Bay Haydar Rüıtü Ök 
temin damadı Bay Orhan Bayken
din bir erkek evladı dünyaya ııel
mİ§tir. 

Minirniniye uzun ve meıud ö .. 
mürler diler, ana ve baba11 ile de 
delik aaadetine eren baımuharriri
miz Ye diğer dedeai Bay Tevfik 
Baykende tebriklerimizi aunaruı. 

Pol Reyno 
Pnris, 11 (Radyo) - Cepheyi do

laşan başvekil Pol Reyno şu kı"a be
yanat ta bulunmuş ve: 

- Cepheden dönüyorum. Fı·ansız 
ordu...;unun kUY\'C"İ mune\·j~·~ .• fevka ... 
liıth• )'liksektir. )!üdafaa saglanıdır.> 

Derııbt :r . 
B;,ı~yeJ...il dlisn1an presti.iinin şiınd i 

yüks~lmekle ber:ılıer bunun h:ırlıi ıı 
netieP:-;j üzerinde müessir olamıvaca. 
ıtıııı cb söyl~nıi~. müttefikinin' Ak -
dt·nizdekj hazırlıklarıııııı. Almam·a
.va kım;ı alınan tedbirlerden pek t;ız
l:ı olduğunu lıeyan etmi;ıtir. 

ıı-, _ _ _ 

İspanya 
S iy asetini değ·iş

t irmiyecek iir 
l\I:ıdrid, 11 (Radyo) - :\l ııd rid <İ

yasi mahfillerine göre. iiul.rnn;n hııı 
be girme•i, ispanya hükumetiııin hat 
tı hareketine tesir etmiyecektir. 



r 
u 

-,.. ADOtU) 

!AH FE 2 

A -
Ruzvelt 
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A m er· 
Yar ı 

ye 

ita ya 

<" ~<\ f'O'lP 
·~--

eb if!i: o 

~riçleki 

ta yanilar 
-Bagtnrnfı 1 nci Snhifecle

talyan fnht i kon; olo u B. Graetnn; 
italyanın il:mı harbi üzerine derhal Yol ;n9 ntı: 
istifa ctmi tir . Bdecli~ e, lnöıı ii c ddesinin paket-

B. Gr aetani bu mıntakada bulu- taşı döşenme h;ini 50 bin liraya mü • 
nan diğer 4.000 Amerikalı italvaıı tc::ıhhide .hııle etmiş ir. ısu ıncı so· ' 
namına B. Mu ~olininin kararına ~be- kak öniincleıı Can kaya mahallesinde 
yanı teE' · üf etn1iş ve italyanın har- 142 inci ~ok:ıga kadar yapılacak in ... 
be g'rmcmcsi icap C>t:tiğini düşündük- ·anttan sonrn elde eciılecek e-.;ki pa• 
lerini de iJ:lVe cvlcmiştir. ket ta !arı ile Hatay caddesinin mü•' 

Londrn, ı ı (A.A.) _ Lon<lranın him kısmı yeniden yc.pılacaktır. 
Soho mahal e inde Yunanlılarla i- hir ot~ i : Çünkü onun sempatisi 

şiddet ve kin i ah .. arı ile 
cebir, 
çarpı-

"Medeniyetle Almanyanın mü r· < ve dinsiz sürü
leri arasındaki mücadelede F aşiznıin yaptığı .. ,, 

talyanlnr uraı:1ında çıkan bir arbede Belediye, kordond şehir otelinin 
esnn uıda bazı ~ok:rntnların camln.rı emel in qantına başlamıştır. Bu inşaat 
kırılır.ıs, f akat sı!Uh atılmamıştır. "35 bin liraya ihale edilmiştir. 

Uverpölda iUilyanlaı·a ait binalar- *----
da mühi~ ha ara~ husule getirilmiş- Nihrıyet cınty ot şekline . Londra, 11 (A.A.) - .Mussolin ·- jdi. İta lyan milletinin büyük bir kıs

nın harp nutku O:term~ i tihbar~t he mi i e harbe t.ıruftar deği\di. Duçe, 
*. ~ zareti hulilsası uşağıdrı. zikredilNl kntfit'lndn mOnhn ·n•an maddi sebep-

,•r•a•şi•n•gt•o•n•,-1 .. 1 -·(A-.A-...... -n"".""öy'""t'""e•r"") _A_m....,er•i ... k•a•n•ıı•ı •d"'"a-d•a•h•a__.s .... abıT•ıiı, ıııiaiıiıl .. em-şü. bir dek ıa rasyon S a pmıştır: 1 ere day a l" mıştır, yani maksadı ka-

şan.ara g'"tmektedir 

Am erika hariciye nazırı Bay Hul. mul _bir nizanı kurmak yolunda ça- « Balkanlılar, Mus olinfnin kendi zaııçtır. Biz"m ve müttefiklerimizin 
.Mussolininin nutkunu henOz tetkik lıştıgını söylemiş ve şöyle demi tir: haklarında öyledikleri cümleleri H c;etin b:r mi\cadele devresinde har
edemediğini s6ylemiş, bitaraflık ka- - Bu nizam, silahların azaltılma- temin.atı öğ:eırrrtişlı!rdfr. Mihv~r dev Lıe gil·mi:;;tir. Dut;.e. şüphesiz knt'i 
nunu{lun teşmilinin umumiyetle bir sı ve daha liberal lıir ekonomik sis_ ıetıerı m.azıdc lıu tarzda temmnthı addettiği Alman muzafferiyE'tinden 
memleketin hai'be girmesinden bir tem kurulması esaslarına dayana_ çok semıh davranmışlardır. . Fakat 11! :.rn ummald:n, fakat aldanmakta -
iki gün sonra düşünüleceğini, halen caktı. Fakat italya hareket serbesti- ortada~ knlkaıı devletler m~!u!11dur. dır. Müttefikler, son hnft nlarda ih
Akdenizde 18 Amerikan gemisi bu- si ismini verdiği şevi muhafaza etme- !\~ed.emy.etle ~lmanyanın. mu.~rık ve tilfifları do tça hnll~trıck i temişle1·-
I d ğ Ö 1 

. t• J dınsız surülcrı arasındakı mucadelc- ~e de M l . · bu dd t · t• 
un u unu s Y emış ır. yi ve Almnn~·ava karşı taahhu··a1erı· d f . ..d h 1 . . b .... k ~ ~ us ,o mı, nu re e mış ır. 

A h 
. . il · · B J J e aşızm. mu ~ a e ıçın, en u •. vu. ' Ni,.in? Çünku·· milletı'nf h"rp facı·a-

yan arıcıye ene meni reısı ay dediği şeyi tutmayı tercih etti. Bu en sıkıntılı dnkıkalan beklemıştır. .... .. "'. 
Pittman, Am.erikanın milttefiklere suretle italya diğer milletlerin hak- Bu hal, yi'"ritliğe yaraşmaz. Kahbe sına atmakta~ daha ht:yuk bır kazanç 
-insan hariç- mOmkiln her yardımı lanna ve emniyelterine ve harbin bu siyasetle italya Almanyanın kendisi- ummuşt1;1r. Nutkunda dtt yakın z.a
çabuklaştıracnğım söylemiştir. geni lemesi ile doğrudan doğruya ne vereceği bir ganimet ummuştur. mana . :ut. bazı. vıı.kadnn bahsetmış, 

Bahriye nezareti 150 m~ıarebe tehdid edilmiş bulunan milletlerin Fakat italyanların görecekleri, "Zillet f~'.lmt ıng lter.eAe ıtnly~ ara:--ınd~ ~6 
talim ve bilhassa bombardıman tay- h ve iki bü'-·ük düşman kuv\·etidir. N ıs~n. _19~8 ıtıh.fıııı. z.ık~e_tmemıştır. 
•··arecı'nı· tilccarlann mu··ttefı'klere ••er aya tına karşı istihdaf hislerini gös- " Btı ıt l f d k ht 1 ~fi h l • "" ' t d. İt ı Eğer A lman••a beklenmedik bir . 1 a. ıse ara a ·ı ı ı a arı a -
meleri ı·çin "atışa "ıkaracaktır. eı· ı. a ya isteklerini sulhperver J letmı!I t 1 b kt - .... a t l 1 Jd k tarzda "Ökmezse bu uzun bir harp '.' 1 a ).'a . u. no ayı. o zaman 

A~·an azasından biri, mecliste: v, sı a ara e e etme arzusunda .... b il J bulunmad - ·h olacaktır. U. Çörçilin söyledjği gibi te ar z ettırmıştı. Akdenız statuko-
- Amerika. müttefiklere -insan · t' ıgını sarı surette isbat et- harp, Alman tehdidinin Avruırndan su malümdu. 

h 
. k h mıs ır.. C k arıç... müm ün er şeyini verecek, B. Ruzvelt, bilfıhare Amerikan in- bertaraf edilmesine kadar müttefik- ı acnk ihti~aflar. sulhun halledi-

müşterek dilşmnna karşı müşterek . )erin emrinde g.eııi~ gelirler ile Okyn- l~cck~i, n.e !ngiliz .hükOıneti, ne i.ngi
rnüdafaaya iştirak edecek, fıratçılarından bahsetmiş v~ şiSyl <> nuslarda, karada ve havalarda vapı- lız mıl!etı, ıtalya ıle harlıetmek ıste-

Demiş ve bunun üzerine, usul hila- demiştir: lacaktır. İtalyanın az zam unda ;e az miyorlardı. Çünkü ihtilafın sulh an 
fınn, ayan localarındaki dinleyiciler, - Bazıları şu açık hntııyı Miyor- ma rafla büyiik muvaffakıyetler el- hnlledilecer·ne lrnni idiler. Mussolini 

k d
. . . idd tl lk 1 l d lar ve diyorlar ki: b·zler kuvvet fel- de etme ı· ı·"ı·n hı·,. bı'r u··m·.·d olnm" .... knsclen it'lafı yırtmag-rı, silaha sarıl-

en ısını ş e e a ış amış ar ır. sefesinin hüküm sürdüğü bir dünya- " " """ · 
Dünkü nüshamızda vaktin geç ol- da Amerikan birleşik devletlerinin İtalya büyilk fedakarlıklar yapmak nıap:ı tercih etti. İtalyanın düşeceği 

masına binaen Ruzveltin nutkundan mecburiyetinde kalacaktır. felt ketten yalnız o mesuldür. 
ancak mahdud bazı parçaları koyn- bir ada teskil etmesine kalbimiz Ve kimin lehine? Düçenin zikretti ri memleketlere 

müster'h bir surette müsaade ederiz. t -bilmiştik. Bu ada infiratçı olarak konu~makta Almanyanın lebine !. ı.rnttefik hü· ~nrruz e.tmiyeceg·~e d"i.r .olan va-
Dün Anadolu ajansının verdiği taf ve rey vermekte devam edenlerin bir kumetler bir kaç znmnndaııberi itai- d ne !'elnı.~e. onun sıyasetmın n:_ ka

silata göre Ruzvelt, Mussolininin ) nnın, Alrnnnyanın tabii olarak har- dar oportunıst ve pervasız oldugunu 
harp kararının kederle alındığını, rilya"ı olabilir. Fakat benim i<;in. A- hfı girmek kararını nazarı dikkate yakında diinya görecektir. Bugün a
Amerika cumhuriyetlerinin sempati- merika milletinin kahir ekseriyeti i- almakta idiler. Miittet'iklerin hnz1r- lenen yapılan vaid onun metodları
sinin. cebir, şiddet ve kin ilahları ile çin bövle bir nda bugün hilrrivetsiz hklnrı tnmdır. l\filttcfiklel" kılıca kı- na uygun gelen saatte pervasızca ih
çarpışanlara gittiğini, bunların bir milletin. hapsedilmiş bir milletin hçla nasıl cevap verildiğini bilirler. 1:11 edilecektir. Hilter de, Danimnr
Amerikanın gelirlerinden istifade et- diğer kıtalnrın küstah ve aman bil - Londra, 11 (A.A.) - Hariciye ka. Belçikaya ayni teminatı vermişti. 
tirileceğini, bu gelirlerin inkişaf etti- mez efendileri tarafından zından de- ne7.nretinin <.ilin geceki tebliğinden: Binaenaleyh bu gece I\Iussolininin 
rilerek istimallerinin kolaylaştırıla- mirleri arasında günü gününe besle- Bir kaç haftadanberi Duçenin, Al- vertliği teminata hiç bir memleket 
cağını, Amerikanın da bu .suretle n~n, ~okatlanan bir mili.etin korkunç manya yanında harbe gireceği belli kıymet vermiyecektir. 

tir. Takrıben 70 ıtnlyan tevkif edil- .... 
mi!;tir. giren bir hadise 

İtalyan lokantaları bulunan diğer . ~ 
bazı sehirfordc de karga alıklar vu- Karaknpu caddes nde Mustafa ~g· 
ku bulduY.u bildirilmektedir. BilhaS- ~u Sal1h !ar!fından u ~ura ile boga· 
sn gdfmbourp;da italya aleyhinde .va zıncla~ nıpr sur~t,tc yaralanan H.~ • 
pılan nümayişler esnasında bir knç sa~ ~.glu l\I~lımeu,. haswhaı~ecte ol .. 
kiş" yaralanmış v.e 100 kişi kadar da muştur. Katıl adlıycce tevkıf olun • 
tevkif edilmi tir. muştur. Suçlu, ustura ilıa Abdullah a. 

Polis ı;opalarla müdahale etmek dı~da birini de sol gözünden ağır sa 
mecburiyetinde ka1mı tır. reııe yaralamıştı. 

Londra, 11 {Radyo) - Yeni Ze· *---
lii~dadn. fa!l.i~t bazı italyanlar tevkif Gürr.rükte taninler 
edılrn1ştır. Nazır Troda, lüzumlu a 
ven: tedbirler alınacağını bevan et~ Kars gümrük muayene memuru :S. 
mi~ir. · Ke,Şfi Önsoy, Hatay gümrük memur· 

1 alvan konsolosuna avdeti i<;in l~~ınd~n R Alaeddin Duri!un, İzmir 
tebligat yapılm1 tır. gumrlık muayene memurlugun:ı, sanı 

Avuc:ıturnlynda şeker kamışı tnr- su.~ &:~ı;rır~k !f1en:_urlarından ~· Aziz 
lalarındn çalışan 8000 italyan için !Coprulil ızmır gumrük ba~mucIUrl~· 
hususi tedb'rler alınmıştır. Cenubi &'?. rn.uhasebe memurluguna, !z'mır 
Rodezyada huducl ynkininde italyan g~mruk muayene memurlarıtıdan B. 
vesnir ecnelJilere karşı acil tedbirler Fıkret Tuucc ve Gevılet Ak oy Is -
alınmıştır. İngiliz Hindistanındn 200 tanbul gümrilgü rrtu:ıyene nrenıurluk
jtalyan tevkif edilmiş. italyan misyo_ !arına, izmir gümrük tetk k memuru 
nerler serbest bırakılmıştır. B. Cavid Özbaş Ankara gümrük tet-

Camberra, 11 (A.A.) - Polis ve kik memurluğuna nakil ve tayin €dil-
müdafaa mnknmatı Avusturalyada mişlerdir. 
ikamet etmekte olan şüpheli biitün İzmir ithalat gümrüğü muayen~ 
italyanların kitle halinde tevkifine başmemuru BB. Osman Çağdaş, Ah 
başlamıştır. Resmi rakamalara naza- Hanefi T.enlik, İbrahim '!'ürkmen, 
ran takriben 27.000 italyan Avustu- Hüsnü Dalagan, Muhidd:n Akkara 
rnlynda ikamet etmekte ve bunların otuz senelik hizmet müddetleriııi ik~ 
14.000 i Avusturalya tabaasına geç- mal ettiklerinden tekaüt edilmililel 
miş bulunmaktadır. dir. ...__.....__ ..... *._~_ .... 

Camberrada 1.000 italyanın tev
kif edilmiş olduğu tnhmin edilmek
tedir. 

Kalay muhtekirleri 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Kalay 

ihtikfırından dolayı Anadolu Kontu
var şirk~ti müdlirü jojef Naum, bu
gUn adliyeye verilmiştir. 

ZABITADA 
......... ~.~ ............ .-...ı.-• ."" 

Yamanlar kampı 
Verem mücadele cemiyetinin Ya 

manlar kamın 26 haziranda açıla 
caktır. Kamp yolu, nafıa müdürlU • 
ğünce derhal tamir ettirilecektir. 

Bir tav%ih 
Çeşme belediye reis ve azası i~ 

ları ile aynen şu m&ktubu aldık: 
6-&-940 tarih ve 8197 sayılı :ınuh-

mücehhez hale getirileceğini, gay _ hır kabusudur. Bu hnpıshanenin in
retlerin yavaşlatılmıyacağını, hedef- şa edilmesine ve bizim bunun içine 
!erden vaz geçilmiy.eceğini söylemiş: hapsolunmnmızn nasıl mani olabile-

- Amc.rikalılardan gayret, ce5!4 ceğimizi kendi kendimizce düşün -
ret, fedııkarhk ve sadakat hisleri is- mekliğimiz tabiidir. 
terim. B. Ruzvelt, evvelce, hazırlanrnıı:; 

-Baftarafı 1 nci Sahifede- saat 4,50 de 1 O İtalyan tayyaresi 1\Ia1 D:Z~valHlı •1kınele: d b. . .. 1 terem gazetenizin ikinci sahi!esind• " un a apınar a ır tamır ato - 'kin · .. t d f"'ln. b ı eli ,). icrayı harekat eden kıtaatın kuman- ta üzerinde uçarak bombalar atmış- yesinde am 1 Ahmed H lk pı ar ı . cı su u~un a •~§me e e ye 

Ak en· z harb · baş. adı 
Dedikten sonra devamla italynnın olan nutkuna ayrıca şu cümleyi ilav~ 

ltnrbe girmemesi için nasıl çalıştığı- etmişf r: 
nı, müttefiklerin anlaşmaya yanaş - 1940 haziranının onuncu günü han 
tlklarını ve bu anlaşmaları sadıkane l çeri tutan el; bu hançeri komşusu_ 
tatbik edeceklerini bildircliklerini, nun sırtına saplamıştır. . • 

Alman Resmi Tebliği 
Havre limanı ve rıhtımı bom-. 

bard man edilmiş! 
FOhrerin umumi ·-~arargahı , 11

1 
man zırhlı kollarını, nakliyeleri. kı-

(A.A.) - Snlı teblıgı: tnat tahaş~ütlerinj ve bataryaları 

l\lanş denizi ile Meuse arasında bombardıman etmi~lerdir. 
büyük muharebe bütiln şiddetiyle de Bundan başka aşnğı Oi-ıe ile aşağı 
vam etmektedir. Snğ cenahta ve mer- Marnede bir kaç köprü bombardı -
kezde mağlfip olan Fransız ordu1a- man ve kısmen tahrip edilmiştir ki 
rının takibi fasılasız devam ediyor. bu tahrip dilr;manm ricati için mü
Reims ve Argonne arasında şiddetli him bir engel teşkil etmektedir. 
fakat semereli muharebeler cereyan Pazar günü bir kruvazör Ye dört 
etmekted;r. Bir kaç yerde Alma:ı kı- nakliye vapuru ş:mal denizinin şima
~lar! mü~im düşman kuvvet!eri ce- Iinde bombardıman edilmiştir. Bu 
tırmışlerdır. Ve bunları tahrıp ede- . . • . . 
:eklerdir. Verdiği ciddi ve kanlı za- ~em:!eı:e cı.ddı ısabetler vakı olmuş 
Jiat ve mühim miktarda esir ve kay- 'e buyük hır kısmı yanmıştır. 
~ttiği malzemeden dolayı düşma.. . Gece. dü~~an tayyareleri. Alman
aın mukavemet kudreti gittikçe azal- Yanın şımalı ve batısı üzerıne bom. 

kt d 
balar atmışlardır. 

ma a ır. 
Muharebe tayyarelerinden müte- Dtın düşman 2!) tayyare kavbet -

tekkil müfrezeler Havre limanını ve miştir. Bunun l 9 zu hava muh~rebe
rıhtımlarını tekrar bombardıman e- lerinde, 6 sı dafi bataryaları tara -
.terek eklilzlori tahrip etmiş, bir tor fından ve mütebakisi yerde tahrip e
ı>ito muhribi batırmış ve aralarında dilmiştir. 
hir destroyerle 10,000 tonluk iki nak Bundan başka üç baraj balonu 
lıye a-emisi bulunan diğer bazı gemi-1 düşürUlmüştilr. 
Meri de hasara uğratmışlardır. 8 Alman tayyaresi üslerine dön~ 

Alman hava kuvvetleri kaçan düş- m.emi~tir. 

Almanlar, yeni kuvvet
ler le hücuma kalktılar 

dnnlığını deruhte ediyorum. tır. Hasar ctizidir. r. d. e .e f 1 ' a a n nın vaziyeti> ba,ı;lıklı yazısında, çeş-
Umumi ~rkanı harb~ye :cisi m.are- Bir İtalyan ~yyaresi düşürülmüş- h~~~~fıan~~~ilJim:~:r. su yutmuş ve me belediyesi._ tıisan ~eyre.si içtimai., 

şal. Badoğhyo' yu vazıfesınde ıpka tür. Esrarcılık: rı.~ı yapm.adıgı. v~-~ilayetçe on :bel 
edıyo~~m. Bundan. başk~ mareş~l Londra. 11 (Radyo) _ İng"liz Öclem:şte Çatalyol mahallesinde gun. tem~ıd e~~I.dıgı halde e~s~~ye Badoglıyonun emrıne ~a?ı olmak ~- tayyareleri, bugün Libya ile Şarki Hasan Dinçin evinde iki gram esrar tem.ın edı~med!gı ve azanın .bırbırıyle 
zere m~reşal. G;_0;çyanıyı ?rtlu erka- Afrika<la bulunan bütün İtalyan h:ıvu 0 1, 11, ,,.,..,,,.,;+,ı.. geçınmedıklen hakkındakı yazıyı 
nı harbıye rcıshgınde, amırnl Cavap üsleri ile mü:<tahkem mevkileri bom- ~ hayretle okuduk. 
nariyi donanma erkanı h:ırbiye reis· bardıman etmicı,tir ı~ A D ~ Q Aramızda böyle bir geçimsizlik!• 
liğinde ve general Pricoloyu hava At 

1
. lı b" 

1 
· d d k . ~ 1 ki olmadığını ve meşru sebeplerle iç--

erkanı hnrbive reisliğinde ipka edi- ı an k otn ta ar an ° uz yet de timaın uzatıldığını bildirir ve gaıete· 
yorum. • yanBgın ,~ı dmış ır. d b. k . BUGÜNKÜ PROtı.H.J· ıh nizin ayni sahifesinin ayni sütunund• 

R 11 (AA) D 
,,. B omuar ıman esnasın a ır ço ,_ ... , . . _ 

. om~, .. ~ · · - · ·"· · a- tnlyan tayvareleri hangarlarında talı. 12,30 prog~am ve memleket. saat tekzıbını rıca eder ve bılvesıle se.Y)!!.:. 
Jansı bıldırıyor: rip ed·ım·Ştir ayarı. 12,35 aJans ve meteoroloJi ha- !arımızı sunarız. 

Nazırla~ ~c~li~i ~u. ~~-~ah saat 10 İtalyan.daff topları şiddetli ateş aç berleri, 12,50 l\Iüzik .:n~htel~.f .?arkı- Belediyeler vaziyeti 
da B. Mus::;olınının ıeıslıgınde toplan mıştır Üç tayyaremiz ü 1 r· d .. _ lnr (Pi.) 13,30/14 muzık: kuçuk or-mışhr. memi~lerdir s c me 011 kestra, 18 program ve memleket ~aat Dahiliye vekaleti, İzmir ve mülh~-

J.,ondra, 11 (Rndyo) - Sağlam R" · • aynrı, 18,05 müz•k cazband (pl.), kat belediyelerinin 1939 ve 1940 büB 
haberler ~lan kuvvetli mahfiller, Ak <Jlnanya zle 18,30 muzik: fasıl heyeti 19.00 ko - ce, kadro ve diğer iş tahsisatları h~k· 
deniz harıcindc bü~·ilk italyan deniz mışma (dış politika hadiseleri), kında viJayeten malfimat istemiştır. 
~~;oe:ı1:;.ın~~t~~1 ~1t~r:a~ığJ~~iz b~~!~ of an ti caref imi Z }~·~~ı~1~~tkc~:~;:~,';_e9~~hse'!:!;~: A. K. Kollejinde 
vetleri Akrlenizdedir. Silveyş civarın . . . ket saat ayarı, ajans ve meteoroloji Göztepe Amerikan kız kolle!iııdl 
dnki üslerinde bile pek az deniz kuv- Türkıye - Romanya klerıng hesa- haberleri, 20 muzik kadın geçit kon- bu pazar günü saat on altıda diplO! 
veti vnrdır. b~nda Romany.anın ra.zla alacaklı va_ seri, 20,3ö Tems:l, 21,35 serbest saat ma merasimi yapılacak ve temsillel 

Eritrenin ırusavva ve Adda liman- zıyete gcçmes~ s~bebıylc Roma~ya - 21 ,45 l\Iiizik ı·iyaseticumhur orkest- verilecektir. 
!arının :·e. italya_n somalisi!l!n rnüda- ~a.n. m~mle~etıı;ıııze, faz~~ ~.et~·ol 1.~h~- rası, 22,30 m?mleket saat ayarı, a - r·---------------, 
faaları ıyı oldugu zannedılıyor. lı. ıçın ı ~smı <laırc \ e mu~:>se:-;e.leı ımı- jans lıabcrlerı, ziraat esham - tahvi- . ~ . .. or-

Röyter ajnnsı. italyanın harbe gir- zın klerıng he~abına peşın tedıYe hu- ıat, kaml>iyo _ nukut borsası (fiyat) Kımycvı ve bakterıyoloJı rap 
mesivle husule gelen askeri mecbu- susunda aza.mı derece~e ~assas dav- 22,50 muzik, cazbnncl (pi.), 23,25/ ları haiz yüzlerce aenedenberi •

1
h· 

riye~l:ri tahrI ediyor. İtalyanın .şim- r~n:nala~ı tıc:ret vckuletı~de·n· şe.h- 23,30 yarınki program ve kapanış. hate faydaları mücerrep olup j:ı-
cli sılah altında 70-80 fırka, yanı 1,5 rımızdekı alakadarlara bıldırılmış- mir Çetme şoaeai üzerinde güzel 
milyonluk kuvveti vardır. Kuvvetli tir. A lzmir 3 üncü icra 1 - • • 
bir donanma ve tavvare kuvvetlerini İthalut<;ılarımızın da kati zaruret memur ugun- manzaraııyle meşhur 
de buna iltıve etm·e·k Jazınıdır. Bun. elvermedikçe Romanyaya sipariş edi- dan: .. . . . . Urla Malgaca içmeleri 
lar. müttefiklere karşı hnrp eden len petrolden maada mallar için Tür- Hır borcun odenmesı ıçın ıcrac:ı 
düs!flan !kuvvetlerine büyük bir Ha- k~ye c~mhuriyet merke~ ban~asında hacizli 400 lira muhammen kıymetli AÇ/ LD [ 
vedır. kı klerıng hesabına peşın tedıye hu - fort 85 lik bir adet tenezzüh otomo-

1tnlynn ordusu. Almanların emriy- susunda istical etmemeleri ve işler· bT · 9 6 !>40 b ·· ·· 
le har.eket edecektir. 'Binaenaleyh ni klering hesabına uygun bir tarzd; ı ının ı. ~ - . çarşam a gunu s.aat 
itah•an ordusu, umumi harpte müt- vürütmeleri hususuna dikkat l 10 dn b:rıncı kordon Etem ve Rıf:ıt 
tefiklerin ;\'nptıklarının aksine o.la- ieri tavsiye olunmuştur. ey eme_ kardeşler garajında yüzde 75 şini 
rnk .daha faal surette kullanılabıle· * bulduğu takdirde açık arttırma ile 
cektır. . . . . GÜBRE SATMAK iSTiYOR aksi takdirde 21-6-940 cuma günü 

İtalyan kuvvctlerı ıeın hır kaç he· Atinada bulunan bir firma mem- · 
def mevzuu bahistir. Fransa da Hot- 1 k t• . f 1 .k d •. . aynı yer ve saatte satışına karar ve-e e ımıze az a mı tar a kımyevı 1 . ı • v d · ·ı · 
tazur dahil olmak üzere Korsika, madde ve gübre satmak istediğini rı m.ış <.ıaugu~ an peşın para ı e ı::J. 
Malta ve Kıbrıs adaları bunlar ara- §ehrimizdeki alakadarlara bildirml~- tek 1 ılerın o ~ün ve saatte hazır bu
sındailır. tir. '" iunm:ıları ilan oulnur. 2178 

DÜK KA Tllaa 
1 

Doktor müderriı merhum 8•1 
Ra§İd Tahsinin cUrla Malgaca iç .. 
me ıuyu hakkında Karlispatın $UrP 
rudel Zala suyuna ezher cihet rUç• 
handır.> buyurdukları bu au; ınU~ 
min mide ve bevap tcıennüçı..-i, 
karaciiet", dalak hutalıldarındt 

!müzmin safra kesesi ve safra yol• 
ları iltihaplannda, safra, kum .,,e 
taılarında, müzmin inkıbazda, ıit· 

PROFESÖR 

Tunusa gelince, ingiltere hilküme. 
tinin telfikkisine göre, Fransız kıta
ları, Libyadaki italyan kuvvetlerine 

1 

knrşı hareketten memnuniyet duya-

-Baştarafı 1 nci Sahifede- lardır. caklardır . 
• er, dilşman ku'"·etlerı· çok faı·kt'r. Heyetler, yolda Alman tayyareleri 'M1'4tr, ~oktanberi l\Juc:solininin ta- '"""'"'"""""'"'"'"''""""""' "'' "'""'""''"'.!' 

•• h tt·-· b. "rd· L· k t 500 k. ====·zAT.. U UR=·==· , 

manlık, nakr.iı ve şeker hutahkl•" 
rında, bağıuak, tirit, ıulucan, ırne-
sane yolları ilS.h... Gibi biinY•"' 
hutalıklarda seri ve tifa baht ol. 
duğu tecrübe ile sabittir. 

Urla Malgaca 
içmelerinde 

l'ransaya velev iyi talim görmemiş bu tarafından bombardıman edilmişler- ma e ıgı ır y., ır. L" a a ı. 
aun gönderilecek bir fırka asker, bir dir. lometrelik çcil, zırhlı kuvvetler için 1 

k a·1 k . r d t geçilmesi imkan olmıyan bir yoldur. 1 . 1 l . 
ay sonra, sev e ı ece on mısın e!l ı Paris, 11 (Radyo) - ngiliz sefa- lıibyada 200 bin Habeşi~tanda da 50 E TEM S LLER ~ 
ilaha faydal1 olacaktır. Yardım bahıs reti Parisi terk etmiştir bin italynn kuvveti vardır. Bunların : 

1111111111

" 

1111111111

": 

•ldu~ta haftalar. giln!er. değil, saat Paris bankaları açık. bulunmakta- hayatı, deniz münakalatının idame- ! BU AKŞAM 9,30 da 
lzerıne hesap ed lmelıldır. dır. sine bağlıdır. Son vaziyet, böylece ı 

Amerika da ayni tarzda düşilnme. Bı·r1csik Amerı·ka sefaretı• el'an p .. _ miitnlea edilmektedir 1 DÖRDÜNCÜ YENİ ve SON PROGRAM 
1.1 ve Frnnsaya en seri vasıtalarla yar_ . ~ ..... ' · . · l "6 . d l'd' rısted r. Lonôrn, 11 (Radyo) - İngılız ve Fintler: Koltuk 75, Salon 50, Balkon 40 kuru,tur. 

ımLogdon erme(R. ırd. ) Rö t A Paris 11 (Radyo) - Almnnlann Fransız donanmaları. Akdenizde fa-
n ra. 11 . a ~:o - • yer a ··- , • .. nlivete gccmişUr. 1\lısır hududların- ELHAl\J!RA Gişesi Sabalıian itibaren 

Jans
1 

Paristen bı d rıyor: ogleden sonra yem kuvvetler celbe- ela ki müttef:k orduları da hazırlan- lVI • 
Paristen hareket eden sefaret he- der~k harbe soktukları tesbit edil- mıetır. _ . . A Ç/KT/R 

ıetiu~s~~enmnrudlnn~v~~&~~~ 1 ~ndro,11 ~ad~)-Busab~~.•m~~3m~am~m•~---~~~~~~~~~--~~ 

Mükemmel odaları havi havadar 
güzel bir otel vardır. lçrnelere se· 
fenlerin yiyecek ihtiyaçları gay"t 
ehven olarak temin edilrni,tir. 

lçmelet'e u~r&mak üzere Basnıll• 
hane civarında Belediye aantral gıJ-

l
rajından her saat baıında hareket 
eden otomobil ve otobüs vardır. 

• 



• 

12 Haziran t 940 çar~amba 

İ '••••••••••••uııoııı 11111ıtı11 ıuıııııt•• •••••• ::;:::::-: "''' '' • • ıont•••••••U•••••• • •· .. ••••••H•••• 

jfzmir Levazım An:ir:iğt' J,'anlarıi 
-···••••••••lııı•..., •ıııı_ıt..,••ıoıııııu•ı .. -ıı ·•••••••••••u•ı"9••,..•tlıı-•-Rıı __ __: 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Ni;munesi mucibinre 600 adet seyyar mutfak ikinci defa kapalı 

zarfla münakasaya konmu~tur. 
2 - İhale8i 24 Haziran 1940 Pazartesi gilnil saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 175 bin lira olup ilk temônatı 10 lıin liradır. 
4 - Nümune ve ~artnamesi her gün sabahları komizyonda görü.lür ve 

okunur. 
li - lsteklilerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mee buriyetindedirler. 
il- istekliler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 neli maddelerinde yazılı 

ves"ka ve kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
vr~a makbuzlarını ihale saatından bir saat evveline kadar mak
buz kar~ılığında İzmir Bornovada Askeri Satın alma komisyo-

..... 

.... 

nunn ı·ermeleri. 6 12 18 23 (2108) 

Borno•a tümen aatın alma komisyonundan: 
l - 30 ton kuru ot ile 30 ton sartıan 13 haziran 940 perşembe gü· 

nil saat 10 dn pazarlık suretiyle satın alınacaktır. 
2 - Vermeğe +nllp 1J!11nların bildirilen vakfnde Bornovada aske 

ri •atın ~!<omi•vonuna reımeleri ilan olunur. 
l:ımir levazım amirliği aatın alma komiayonundan: 

1 - İzmir mO•tahkem mevki hariç birliklerinin 4500 ton karı 
nakliye~i kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmustur. 

! - İhalesi 28 haziran 940 cuma günü saat on altıda !zm!rde kış
lada izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

S - Tahmin edilen tutan 15750 liradır. 
< - Teminat muvakkata akçası 1182 liradır. 
15 - Sartname•I her gün koml•yonda gör!llebilir . 
6 - htekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

ıröRtermek mecburiyetindedirler. 
7 - Ek•iltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3Uncn 

maddelerinde vp şartnamesinde yazılı vesikaları ve tem! -
nat ve teklif mektuplarını ihale •&atından en az bir saat e•-

~ vel komisyona vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 26 ....... ~~~~~~...;._~~~__:~~~~~~-:.~~~--~-----
1 z mir le•azım amlrlltl aatın alma kom'ıyonundan: 

1 - Haydarpa•a a•kert hastahanesi ihtiyacı için 92 bin kilo ko-
yun etine kapalı zarf usul!i ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 :Muhammen bedeli 46000 liradır. 
S - İlk teminatı 34150 liradır. 
5 - M!lnakasası 28-6-940 giln!l •aat 16 dadır. 
6 - Şartnamesi her i' günil istanbulda komutanlık, Ankara ve İz

mirde levazım amirliği satın alma komisyonunda görille -
bilir. 

'l - !stekl"Jerin teklif mektuplann1 28-6-940 günü saat on lıeşe 
kadar istanbulda Fındıklıda komutanlık satın alma komis· 
yonuna vermeleri. 12 15 20 25 

"'-~_.;.~~~~~~~~..---:-~-,,.~~--;;ı;m= 
İzmir levazım amirliği aatın alma kom!ıyonundan: 

1 - Gilmüşsuyu asker! hastahanesi ihtiyacı için 45 bin kilo ko 
yun eti kapalı zarf usulüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 21600 liradır. 
3 - İlk teminatı 1620 l"radır. 
4 - Münakasası 28-6-940 gilnü saat on birdedir. 
5 - Şartnamesi her iş gilnil istanbulda komutanlık satın alma ko

mi•yonunda gör!llebilir. 
6 1 • l·"'erin teklif m•ktuıılarını 28-6-940 g!lnü saat ona kadar 

i't tıl.ıul d:ı Fındıklıda komutanlık !atın alma komisyonuna 
......._ vermeleri. 12 15 20 25 

İznıir levaaım amirliii ıatın alma kom"ıyonundan: 
1 - Haydarpa~a askeri hastanesin'n bir senelik yetmiş bin kilo 

süt ile 66 bin kilo yoğurt ihtiyacı kapalı zarf usulil ile eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 29-6-940 &"ün!l saat on ikidedir. 
S - Muhammen bedelleri siltün on bin beş yilz, yofrurdun on altı 

bin beş yüz liradır. 
4 - Süt ve yoğurt ayrı ayn tal iplere de ihale edilebliir. ilk te. 

minatı süt için yedi yüz seksen yedi lira 50 kuruştur. Yoğurt 
için bin iki yüz otuz yedi lira 50 kuruştur. 

S - Şartnameler her gün komutanlık satın alma komisyonuırda 
görillebilir. 

6 - !stekl"lerin 29-6-940 giln!i saat on bire kadar teklif mektup
larını makbuz karşılığı istanbuJ Fındıklıda komutanlık satın 

'- alma kombyonuna vermeleri. 12 15 20 25 
.........__~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

12mir levazım amirliii ıatın alma komiıyonundan ı 
1 - Manisa tümen merkez birliklerinin senelik ihtiyacı olan yllz 

b'n kilo sığır ve keçi eti mukaveleye bafrlanacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 salı giinü saat ondadır. 
3 - Hepsinin tutarı 25 bin lira olup ilk teminatı 1875 liradır. 
4 - İ~teklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 sa 

yılı kanunun 2, 3 üncil maddelerinde yazılı vesikalar:yıe iha
le günü Manisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri. 

.... 12 16 20 24 
......__~--~~~---~~~~~~~~~~~~-

h tn l r leva:tım am'rliii aatın alma komisyonundan: 
1 - Salihlide bulunan birliklerin senelik !htiyac1 olan 16 bin kilo 

.ığır ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 
2 - Açık ek. iltme ~uretiyle ihalesi 25-6-940 salı gün!l saat ondadır 
S - Hepson!n tutarı 4 bin lira o:up :ık teminatı 300 liradır. 
4 - hteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sa

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalariyle 
ihale günil Manisa lümen satın alma komisyonuna gelmeleri 

12 16 20 24 

l l2ınir levazım amirliii ıatın alma komiayonundan: 
.._ İstanbul komutnnlıi'ı ~:;mU~suyu hastahanesinin SP.nelik ihti-

yarı için n<ağ,da ya1.;lı beş kalem yiyecek maddesi kapalı 

~ zarf usuJ:y:e e1coilt!J1eye konulmuştur. 
a -._ Eks itmesi 14-hazirıın-940 günü saat 15 tedir. 
( - Şartname~i h.r rün i•t. koınııtanlığı Sa. Al. Ko. da görlllUr. 

.._ Bu mevaddı toptan verecek bir talip bulunmadığı takdirde ia· 

6 
şe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir . 

.._ !atekli!Er:n bellı günde münaka•a saatinden bir saat önceye 
kııdıu teki f mektuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 
komisyonuna !J1akbuz karşılığında teslim etmeleri. 

• 

MiktarıMuhammen en. Muvakkat temi--Kilo Li. Kr. L!. Kr. 

tu11 40.000 10.000 750 00 
'tı ı ilröze s!lt 40.000 12.000 900 00 
ı' •üt 20.000 4.000 800 00 
~ l~Qlt 

adet 2.000 1.500 112 50 
"ıı; 

adet 1.000 500 37 50 
28 s s 12 

(ANADOLU) SAHiFE 3 
~~~~~~~~....,...~~~~~~'--~~~~~~~~..,...~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~ 

İzmir levazım amirliıri satın alma komiayonundan: P. T. T. umum mu·· du·· r1.1u·· gv u .. nden·. 
Mık tarı C n. i Tahmin tutarı Teminat l\Iv. akçası 
2000 kilo Sadeyağ, 2360 lira 177 00 İdaremize mü$abaka ıle müvezzi ve hat bakıcw alınacaktır. 
1250 • Zeytinyağı 525 > 39 38 illü•abakalara iştirak !çin aranacak vesikaların neı·i ve mahiy&Cl .ı. 
5000 > Pirinç 1500 > 112 50 !ayet P. T. T. merkez mıidiirlüklerinden öğrenilir. 
3000 > Kuru fasulya 600 > 45 00 İmtihanlara vilayet merkezıerinde 10 temmuz 940 çarşa-mba ıtıntl 
1250 > Kuru üzüm 175 > 13 13 saat 9 da başlanacaktır. 
2000 > Nohut 220 > 16 50 Taliplerin cnakı müsbitolPrini tamamlayıp villiyet P. T. T. mlldllr· 
2000 > Zeytin tanesi 400 > 30 00 !Uklerine müracaatla ;>im rn rdreslerini kaydettirmeleri lüzumu i!Aıı 
2000 > Sabun 620 > 40 50 olunur. 12 14 16 2169 

Münkasanın ,ekli İhale tarih gün saatı 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 9 inhisarlar tütün fabrikası müdür• 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 9,30 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 10 Jüğünden: 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günü saat 10,30 
A Fııbr;lrnmız !._çi lokantc.~1 ıı;r sene müddetle 27-6-940 perşembe gü. 
çık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günü saat 9 nü saat 1·1 de t:ılib!ne •hale edilecektir. 

Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günü eaat 9,30 1 kl J • ste · ı erın şartnameyi ı;imnek üzere tatil günlerinden başka h~r 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günü saat 10 glln fabrika levazıınına. 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi günil ~aat 10,30 ihale günü 60 ı;ra tlepozı;( lariyle birlikte komisycna ır.ıi,.acantları. 

1 - lzmir deniz komutanlı"• birliklerinin ,_-ukarıda cins ve mikta-" 11 16 20 2181 
tarı yazılı sekiz kalem erzak ihtiyacı sekiz kıta ~artname>iyle 

2 
ayrı ayrı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. 
İhaleleri hizalarında yazılı tarih, gün saatlarda kışlada İzmir 
levaz:m amirliği salın alma komi•yonunda yapılacaktır. 

ıı - Şartnameleri her gUn komisyonda görillelıil r. 
4 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös 

5 
termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 12 17 22 26 

İzmir levazım amirliği satın alma kom' ıyonundan: 
1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin 60 bin kilo ekmek ihti· 

yacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 27 haziran 940 perşembe günü saat on altıda kı,lada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
S - Tahm:n edilen tutarı 6900 liradır. 

4 - Teminatı muvakkata akçası 517 lira 50 kuruştur. 
5 - $artnanıesi lco'llisyonda görülebilir. 
G - htekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev
vel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

12 17 21 25 

lzmir levazım amirlifi INltm alma kott1'ayonundanı 
Miktarı 

5000 Kilo Kesilmiş •ıiır eti 
4000 Kilo koyun eti 
1000 Kilo kuzu eti 

1 - lzmir deniz komutanlığı birliklerinin yukarıda cins ve mlkta
tarı yazılı üç kalem et ihtiyacı açık eksiltme suretiyle m!lna
kasaya konmuştur. 

2 İhalesi 27 haziran 940 perşembe günü saat onda kışlada İz-
mir levazım amirli ğisatı nalına komisyonunda :rapılacaktır. 

3 - Tahmin ed;len tutarı 3500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 262 lira 60 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her g!in komisyonda görülebilir. 
6 - tstek'iler ticaret odnsında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye işt"rak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ünc\i 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatındaıı eYVel komisyona 
müracaatları. 12 17 21 25 

inhisarlar Çama.iz Tuzlası 
Müdürlüğünden: 
1 - 'l'uzlamı~ ıı.tiyau !~in lüzumlu olan 10 ton meşe kömilrüne 

talip :ı.uhur etıııı d;irinden münakasa 10 gün müddetle temdld 
edilmi~tir. 

2 - Muhammen bedd .;ııc lira muvakkat teminat 37,5 liradır. 
3 - Taliplerin ;hale p-ıinii olan 22-6-940 cumartesi günü saat 11 de 

miiduriye::m "7de m'.!teşekkil komisyona müracaatları. 2177 

lstanbul belediyesinden: 
Me2baha ve et ııa:<iiyr.tı içinde kullanılmak ilzere lüzumu olan J ı 

adet ilci tonluk urnn ve aıtı r.det bir buçuk tonluk kısa motörlli kam
yon sasesi kapalı zarf usulivle eks'ltmeye konulmuştur. 

lltecmuunun lahınin hedcli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 liradır. 

Şartname 171 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden alınacak
tır. 

1lıale 27-6-!140 ııerşemlıe ı:ünü saat 15 te daimi encümende yapıla
,aktır. 

Taliplerin ilk tcminı:.tı makbuz veya mektupları 940 yılına ait tica
ret odası vesikalar;yie tuifatı kanuniye çevresinde hazırlıyacakları 
teklif mekt11plarını ihale ı·un(; saat 14 de kadar daimi encümene ver-
meleri. ; 2 15 19 24 4817-21080 

lzmir Defterdarlığından: 
Muhammen B, 

bar No. Lira Kr. 

52 Bornova Altındai Batı mevkiinde eşcan havi 15 oo 
12 dekar tarla 

68 Yolbede~teni Bldnyet hanında 88/15 No. 20 00 
dükkan 

54 Darağııç Tramvay caddesi 5 taj No. lu 2 adet 150 00 
depo 

55 Kestane ,azarı tami altında 54/7 numaralı BG 00 
mahzen 

Yukarıda yazılı emvalin bi•: senelik icarlanna bidaye>.!n ta:ip zu
hur etmediğinden 3-6-940 t~r hinden itibaren 10 &'iln miicldetle temdi
de bırakılmıştır. ihaleleri l 4-(i-940 tarihine müsadif cum!\ günü sa~t 
14 de milll em iik :ı:Ldürhigi ı cc yapılacaktır. TaE ılenr. :.\-I. Emlak 
müdUrlllğilne müracaatları ilin olunur. :!183 

Menemen belediye riyasetinden: 
1 - llel~d':remlz!n 940 yılı ihtiyacı olan 35 kalem evrakı matbua 

246 !ıra 60 huruş muhammen kıymetle 8-6-94C' tarih!ııden iti
b:ıren 1~ gün n'lidcictle açık eksiltmeye konulmu,tur 

2 - Eksiltme 2~ G-!•!,ı) r"Il"artesi günü saat 11 de belediye ·1uire
$ınde icra kıl•ı,11t~k~ı". 

Bu işe ait ~art:ıame L•ta.<hiz <ilarak muhaoebeden alınaca&-ı il.in r>-

lunur. 2171 

Arpa ihracatçı 1arına 
Izmir ınıntaka Ticaret müdürlü~ 
ğünden: 
1znılrden iha~ eileeek : 039 mahsulü beyaz arpnların rengi, arpa 

ihracatının ın~rakıı 1Je<ine dair 19-1-940 tarih ve 2-12700 sayılı ni
zamllamenin 11 Jnci maddesi hiikilmlerine tevfikan ticaret vekaletin· 
ce .nümune ile tesbit o!unmuetur. 

A!akadarl:ırın mezl:ür ııüll"uneyi görmek üzere acele izmir ihra• 
cr.t başkontrolürF.o;j-;ıne müraeaatları. 2184 

Jstanbul Bele iigesİnden: 
19 16/ 940 Çaroamba g!lnü saat 15 te İstanbul umumi meclis\, daim! 

encümen odasında 422.358 lira 95 kuruş keşif bedelli, İstanbul beledi
yesi '1nırları iç'.nde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt parke ve salı 
cins yolların inşaatı kapalı zarf usullyle eks"ltmeye konulmuştur. Hu, 
kavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje ve keşlf huliisasiyle buna müteferri diğer evrak 21 lira 12 kuruş 
mukabmnde fen işleri müdürlüğünden ver"lecektir. İsteklilerin bu işe 
benzer iş yaptığına dair vesikalarına istinaden ihale tarihinden 8 giln 
evvel İstanbul belediyesi fen işleri llfildür!Uğtine miiracaatla alacakları 
fen ehl"yet ve 940 yılına ait Ticaret odaR1 veslkalarile 20644 lira 36 ku
ru~luk ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevr~'inde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günil 3aat 
14 te kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 4 8 12 15 (1990) 

Aydın vilayeti daimi encüme .. 
ninden: 
Aydın vilayeti Hu$USi muhasebesin'n ihtiyacı olan 1500 cilt makbuz 

cbiltme suretile ıatın alınacaktır. 
Makbuzlar elli beyaz evrak asil ve elli sarı renk kopyası olmak üze

re beher varakta 4 makbuz bulunmak üzere tertip edilmiştir. Ve iha
le tarihinden bir ay zarfında teslim edilecektir. 

Muhamml'n bedeli 55 kuruştur. 
Taliplerin 20/ 6/ 940 tarihl i perşembe g!lnü •aat 15 te Vilayet daimi 

tncUmenine müracaatları ilan olunur. 4 8 12 16 (2047) 

Eşrefpaşa hastahanesi baştabip
liğinden: 

İzmir Eşrefpaşa hastahanesi 940 mali sene•i : htiyacı için alınacak 
olan 25000 kilo birinci nevi ekmek 6600 kilo koyun eti 4000 kilo sut 
4000 kilo yoğurt 1200 sadeyağı 2700 kilo pirinç 2500 kilo makarna ve 
1200 kilo rnlıun 4/ 6/ 940 tarihinden itibaren on beş gün m!lddetle açık 
eksiltmeye >•karılmıştır. Taliplerin şartnameleri görmek \'e alınacak 
erzak ve 5:ıirenin evsafını anlamak üzere her ıı-ün hastahane heyetı 
idaresine müracaatları. Ve !hale günü olan 20 61940 Perşembe günü 
saat 9 dan 12 ye kadar vilayet encümenine müracaatları ve ihale gti• 
nünden bir giın evvel muvakkat teminatlarını husu,j he~aplar müdüı 
lüfrüne yatırmaları ilan olunur. 4 8 12 16 (2057) 

2 ci M. Tapu sicil muhafızlığından 
Mevkii 

Balçova 
molla kuyu
su 

Cinsi Miktarı 

tarla ve 4 dönüm 
içinde muh-
telif mey-

va agaç_ 
!arı. 

Hududu 

Doğusu terzi Ali batısı vereseden 
Arif kıbledi (Hacı) Hüseyin ojilu 
lllehmed poyrazın (Hacı) bakkal 
tarlası 

Tapu kaydı bulunmıynn yukarıda evsafı yazılı gayri menkul l\fo
miş oğlu lllehmedin malı iken 45 sene evvel ölme•iyle oğlu ismalle kal
dığı ve ismail tarafındıın da h&ricen ve 31 sene evvel salim oğlu :\leh· 
mede ve lllehnıed de 331 tarihinde börekçi Ahmed oğlu Rahmiye sat
tığı ve e> larıhtenbHi de Rahmi işgalinde olduğu evraka bağlı köyiln· 
den tasdikli !lınühaoerle bildirilmiştir. Yüksek tefsir hükiimlerine kı· 

yasen bu yerin mülkiyeti hakkında iskan tarihinden itibaren onuncu 
&'iinü mahallinde tahkikat yapılacağından bu gayri menkul hakkında 
bak iddia edenler varsa o gün mahalline gidecek memuruna veyahud 
ikinci mıntııka tapu sicili inuhafızlığına vesikalariyle birHk -
te asaleten v~ vekaleteh Y~yr. kanuni mümessillerin müracaatları ilim 
::ılunur. 2185 

KAŞE 
Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrılarını, 
GRİP, NEZLE ve SOGUK 

ALGINLIGINA 

ROMATiZMA aancılarını, SiNiR, 
rahatsızlıkların. derhal ıreçirir 

Kartı müeaair iliçtır. 
icabında günde 1-3 kaşe alınır. 

Her eczanede bulunur. 

~" !( il 
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lngiliz 
1 

a a KüV- ;,etleri, -PrusYa 
edefleri Bombardıman 

Ren mıntakasında Alman zırhlı ara
baliırı ve motörlü kolları imha edildi 

Ruzveltin Nutku 
lngilterede memnuniyet uyandırdı 

Ruzveltin imzaladığı kararlar 

Londra, 11 {~.A.) - B .. _Ruzvelt~n si ıtalya ile müttefikler ar_a~~~ 
• nutkundan lngılterede buyilk l>ır hali mevcud olduğunu ~~.~ 

Almanların cephedekı" bu
00

tün depoları hasara ug"' ratılmış ve Alman mu- ıı:ıemnuniı-:et u~andıran cü~le, A~e- üçüncüsü muharipler ait .. eJlliWill rıkanın milttefıklere milmkun oldugu . . e " kP • 

1 h 1 b b 1 . B" k ) d 1 k kadar tam yardımda b~lunacağı Jıak Amenkamn lnnanlarmdan et;e> 
VaSa a at arı Om a anmıştır. ı ırço yer er C yangın ar çı mıştır 1':ındaki cümledir. sul~nnda~ ne şekHde .. istifa~e e~ a _. 

. . . . . . . Siyasi mahfiller bu yardımın müm- lenne daır bazı huk.ümlerı ~ 
Looora, 11 (A.A.) - Hava neza- ile Fumay araaında Ardennes orma

reti tarafından •eşredilen resmi teb- nından geçen yollarda yangınlar çı
liğde biiyiik ve orta hacimde bom - karılmıştır. Prusyanın Ren mıntaka. 
bardıman tayyarelerinin muharebe sında ve Ruhrda askeri hedeflere ta
cepbeleriniB lıemen gerisindeki düş- arruz edilmiştir. Dört İngiliz tayya
manın muvasala hatlarını bombardı- resi üslerine dönmemişlerdir. Hava 
man ettikleri bildirilmektedir. Ab- kuvvetlerj takviye edilmiştir. 
bevme, Anıieııs, Beauvajs ve Rouen Londra, 11 (Radyo) - İngiliz ve 
mıntakalarında Alman zırhlı araba- Fransız tayyareleri, son 24 saat zar
lan motörlü kollan ve tahşidatı bom fında Amiens, Ruen, Suvason, Ab -
bardıma-n edilmiştir. i>eville ve Rot~! mıntakalarındaki 

Somme, Aisne ve llfeuse nehirleri zırhlı ve motörlil Alman kuvvetleri
Qzerindeki köprülerde bombardıman ne hücum ederek mühim tahribat 
edilmiştir. Düşmanın cephe depola- yapmış, Som ve En nehirleri üzerin
n hasara uğratılmıştır. Charleville deki gecidleri, Oi~e nehri köprüleri-

Arpa ve yulaf lsviçrede 

nı tahrıp etmışlerdır. takvıye kuvvetlerını sezerek bunları kil ld - k d b k 1 - k mektedir 
Londra, 11 {A.A.) - İngiliz bom- mütemadiyen taciz etmektedir. n ~ ug_u a a; ça u o acag, a- · ~ 

bardıman tayyareleri dün 150 Al - Alman tayyareleri, dün ingiliz tay naatındedırler. Zıra bu yardımın ha- . Bu kararnamede . Ame . ,_-. 
man tankını tahrip etmişlerdir. Aşa- yarelerinin akınlanna mani olmak len büyük bir faydası olacaktır. ıtalyan vapurlarına bınmelen Olr1 s 
ğı Seine m!_nta~a~ında .dil~m~nın I teşebbüsünde bulunmuşlarsa da b~- Keza ayni mahfiller italyanın har- dilmekte, ihracatın Cash And _.ıa 
zırhlı te ekku llerı ızaç edılm!~tır. ~a. muvaffak olamamışlar, muhtelıf be girmesine derhal mukabele etmis sulüne tabi olacağı kaydolunın • 

Lond.r~, 11 (Radyo> .. - İng:Jız tay ıstıkametlerde ~yrılarak ve ~ilksek- olan b tk b. t k t 1c·ı tt·~ ve Amerikada italyanlar için 1;09la 
yarelerınm cephede gostermege baş.. ten uçarak, Parıs etrafında bır ceve- •. u nu. un ır a as eş 1 e ı . . . . ıuıı~ll-
ladıkları faaliyet, Alman harekatını lan yapmışlardır. gı ve Amerıka yardımının muvazene- nacak ıane şekılluı tesbit o 
son derece işgal etmektedir. Paris, 11 (Radyo) - Binbaşı Vi- yi müttefikler lehine düzeltmeğe ha. tadır. . . n .. 
_D~n v~ bugün, Alman hatl~rın.ın baldi kumand~sındaki ~ransız tay- dim olacağı kanaatini izhar etmekte Vaşington, 11 (A.A.) - Re•.~_.. 

mnhım bır kısmı haraqeye çevrılmııt- yare grubu, dün gece bır çıkışta 12 dirler hur seçimi için cumhuriyet partısı 
tir. düşman tayyaresi düşilrmüştür. Fran V '. .•. . 1 dan B•1 

Müttefik hava kuvvetleri, dilşma- sız tayyareleri, bir kurşun iz; bile . aşıngton, 11 ~A.A.) -. Ruzvelt, mına namzethgını koyan ~r nutkU • 
nın cepheye sevketmekte olduğu nlmadan üslerine dönmüşlerdir. diln akşam Amerıkanın bıtraflık ka- Thomas Devey B. Ruzveltın 111 .. 

I İngiltere kralı il Romanyada 
M-b t b ı d Herkes hayret içinde Son hadisenin akisleri 

U ayaa ına aş an ı Zurih, 11 (A.A.) - İtalyanın har- Norveç kralını istas
yonda karşıladı 

nununu italyaya teşmil etmesine ka- nun ciddi surette düşündürec~kıeri• 
rar vermiştir. hlyette olduğunu, zira bu söı tl• 

Ruzvelt üç kararname imza etmiş. şüphes'z bir bitaraf sözleri oı~• tır 
tir. Bunlardan birincisi ile Amerika- beraber tonununun bir mubar•P 
nın bitaraflığı ilan edilmekte, ikinci- nu olduğunu bildirmiştir. 

Ankara, 11 (Hususi) -Yeni mah b girmesi hale.kında şimdiye kadar B d k" ı J 
su! arpa ve yulafın milstahsil elinden b~rada hiç bir resmi mütalea serde- ura a ı ta yan-

Londra, 11 (A.A.) - Norveç kra
lı Haakon ile veliaht prens Olaf diln 
saat 21,55 de Londra istasyonuna 
gelmişlerdir. 

Yugoslavya ve Yunanistan 
değerinden uc~z to~lanmaeına ~ani dilmemiştir . Büyük bir tesir uyandır- 1 • •k h • • d 
olmak ~a.ksadıyl~ ıcra vekillen ka- mış olmakla beraber havadis isviçre .ar ıstı ra ıçın C 
rarı dahılıııde mübayaasına Çukur - h lk h t d .. .. · t· B ) ita/yanın harbe girmesi üzerine her iki 

t k d b 1 şt D . a mı ayre e uşurmemış ır. ay ------
ova mm a asın a aş anmı ır. ~ - Mussolininin isviçrede dahil olmak ti- İngiltere kralı kendilerini istas . 

yonda karşılamış ve otomobillerle 
Buckungham sarayına hareket edil
miştir. 

devlet ihtiyati tedbirler aldı tı· ter mıntakalarda da yakında faalı- .• . . .. .. Sor l şudur• 
yet geçilecektir. zere dıger mılletlerı harbe eurukle- U an • 

e * mek niyeti~de olmadığına. dai.r be- Rusya ne yapacak? 
Belgrad, 11 (Radyo) - İtalyanın da mevkut olarak evvelce sillih. 1~if• Fransa ile ingiltereye harp ilan et- na alınan 1905 sınıfı terhis edı 

~esi ilzerlı_ıe Yugoslavyada bazı ih- 1904 sın~ı silah altına alınmışt~~ıer P "f K yan.atı emnıyetbalı.ş telakkı edılmek- Bükreş, 11 A.A.) _ İtalyanıı:ı ilan, 
ası OlUOma tedır. harbetmesi Romanyada derin bır hay 

Norveç başvekili Nohan Nygards· 
vold ile hükOmet erkanı ve bazı za. 
bitler de Londraya gelmişlerdir. 

tıyatt_ tedbırler alınmıştır. Yunanıstan, lıazı ihtiyati tedb 
Atma, 11 (Radyo) - Yunanistan- almıştır. ----·* Maamafih isviçrenin vaziyeti da. ret uyandırmıştır. Romanyada 

Hakkında bı'r ha nazikleşm i ştir. Çünkii şimdi tama. son dakikaya kadar it.siyanın harp ---*----nizamna- men muhariplerle ihata edilmiş bu- harici kalacağı zannedilmekte idi. 
Narvik sularında İstanbul İTALYA me tanzim edildi lunmaktadır. İsviçrenin iktısad; va- Şimdiye kadar resmi hiç bir aksüli\ • 

A k 11 (T 1 f 1 ) _ G 1 ziyetinin Cenovanııt muhtemel ~blu- mel olmamıştır. Yeni hiç bir askeri L d 
n ara, _e e 01: a ene kası dolayıslyle daha zorlaşacagı ve tedbir alınmamış ise de ihtiyat efra. imanın a t 

ku:ı~ay bsık.an~!gı pasif kofunT?a bu şehrin şimdiye kadar isviçrenin dı bakiyesinin dünkü çağırılması, Ro /ngilterenin kaybetti'i Bir günde 27 ticare 
ş~ . ~ına aır ır nızamname anzım teneffüs uzvunu teşkil etmekte oldu- men ordusunu seferberlik kadrosuna 'l vapuru kaqbetti 
e mııı r. ___ * ğu söyleniyor. ' blağ etmiştir. Burada ilk sorulan su- gemı er [talyan vapuru kalmadı fof' 

d

.. Karada al şudur: Londra, 11 ( Radyo) - Narvik ci- 1 . Londra, 11 (Radyo) - port •'" 

Irak Ve SU
U ı h - Rusyanm vaziyeti ne olac~ktır_? varında ingilterenin bir tayyare g e- dstanbul'. 1

1
1 (Telefo~la) - Surı-ı suz nazır Atly, buırün BritaıtY~,P ı•• 

Bal, 11 (R~dyo) -. İtal!an ~ • Umumiyetle düşünlilen şey; fıl; bır misi ile 2 de~troyeri, ki\ç!ik bir yağ ye en •30 ıta yan gelmıftır-. Bun!ar, lamentosunda baıvekil B. ÇörÇ' '11r. 

A b• dudlarınd~ b?Y.ilk bır faalıyet mil- müdahaleye kadar gitmek dahi icap gemisi ve boş bir vapurun kaybedil- treLn!e ıtalyayda hah~ek~t letmı,Jerdır. mınn kısa beyanatta bulun"'~'!,..,ı 
ra ıs tan ~~hede edılm_ıştır. Muha•amatın da- etse Rusyanın politikası Balkanlarda diği ingiliz deniz nazırlığı tarafın . kımanMm~.•z fa.ki >Ç. ıta Y

1
an ".ka!'uru l lıalyanlar, timdiye kadar 21 1t•c;..ı ... k~kadan dakıkaya başlaması bekle- 'liihu korumak olacaktır. Burada i- dan ilfin edilmiştir. yo tur. utte ı erın ya nız ı ı va- .. k betnı' 1 d. suna 

Kahire, 11 (A.A.) - Kahire hü
kOmeti, Irak ve Suudi Arabistanın 
davetine icabet ederek maliye müs
teşarını zikri ge~en iki memleket a
rasındak; hududlara müteallik ihti
laflar hakkında karar vermeğe me. 
mur etmiştir. 

Müsteşar bu ayın nihayetinden 
evvel Bağdada gidecektir. ____ .* __ _ 
ltalyanın ham 

madde stokları 
Londra, 11 (Radyo) - Ticaret na. 

zırı Dalton, italyanın nikel, kömür, 
krom, petrol vesair ham madde stok
larının az olduğunu, bunları hariçten 
ithal mecburiyetinde bulunduiunu 
flmdi İtalyanın da abluka edilmiş 
olduğunu artık Almanyanın ham 
madde geçiren bir geçit halinde ka
lamıyacağını söylemiştir. 

Olivier cıe fiirekjı 
L1MITE.D 

VAPUR ACENT ASI 
AtUirk cadcleoi Reeo hinaoı 
Tel. 2443 
Lo..clra - LiYerpel hatlan içİD 

Piyaaıı.m ihtiyac- söre Yapu•· 
larımııı: oefn yapacaklardır. 

V.F. Henri VanDerz' 
A.HERlcAN EKSPORT ı.JNEs lNG. 

N E V • Y O R X İÇİN 

EKSCHANGE vapuru 15 Hazira. 
aa doğru beklen;yor. 

D. T. R. T. - BUDAPEST 

Budapeot ıiç.in: 
KASSA motöril 5 hazirana doğru 

bekleniyor. 
SZEGED motörü 15 hazirana dot

rı:ı bekleuiyor. 

SERVİCE MARTİME ROl1MAİN
BUCAREST 

Köotence ve Galaı için: 

OİTUZ vapuru 20 hazirana doiru 
bekleniyor. 

Vapurların ıı:m n tanhlarl iıO• 
kında hiç bil' tuhhDd alınmu. 
_ J'ELEFOl'l ı 2001 - 200lt 

nıyor. . . . kamet etmekte olan İtalyanlar Bay Şimd'ye kadar İngiltere 2 tayyare puru mevcuddur. ~~m~sıBri~~nya :t.::n::~ında b'!~~ 
İtalyanın Madrıd sefırı g~neral Mussolininin beyanatına karşı açık- gemisi kaybetmiştir. Bıınlardaıı hes ----*- dukları yerlerde, 14 ü açık den.' i d• 

Gam baranın, sefaretten çeicılerek ça isti krahlarını illin etmektedir. tane daha vardır. 6 tane de inşa edil. N •• L d d de müsadere edilmit, müt_,b,,I<" 1ııt• italyan ordusu sağ cenah kumandan- * mektedir. l eg\lS 0Il fa a mürettebatı tarafından batırıl~' s !~ 
lığını deruhsteeettfiı!ri ısoe·,ı:iyor. Gıda maddelerı· - ı..J k ı· Londra, 11 (A.A.) - Habeşistan l\Iadıid, 11 <t: .. A .) - Al~~:·~';tıli 

, o0rll0Va as er ı imparatoru; italyanın harp ilanının manında kendısmı batırmış inde~ 

d ı .. bilinmesinden evvel Bathdaki ikamet yan vapuru 10 b n ton hacın ·l'le ' 

Romayı terkettiler nin fiyatları airesinin i anı gahını terk ederek Londraya gelmiş Chelina vapurud~r. 59 tayf9~\n V' 
ve bir otele inm . ştir. Kendisinin Lon- Y?lcu sandallarla ıspanyada k . 

Roma, 11 (Radyo) - Fransız !e
firi Fra,nsova Bonse, bu akşam •aat 
20 de sefaret erkaniyle birlikte Ro
mayı terketmiş ve hususi trenle Fran 
saya hareket eylemiştir. 

İngiliz sefiri ve sefaret erkanı da 
gece avnlacaktır. 

Cebelüttarık 

İstanbul, 11 (Telefonla) - Fiat ı -Baıtarafı 1 nci Sahifed
murakabe komisyonu, bugün tekrar ayni doğumlu olup ta davete dah:J 
toplanmıştır. Komisyon, gıda madde- bulunmıyanların dahi şubelerine 
!erinin fiatlerini tesbite devam et- müracaat ile sevke dahil bulunma-
miştir. dıklarını cüzdanlarına kaydettirme----* !eri mecburidir. Bu kaydı yaptır -

Mısır hükumeti ____ .* ___ _ 
mıyanlar veya teciline dair bir ve•i
kayı hamil bulunmıyan ve böyle b "r 
kaydı yaptırmıyan ayni doğumlu e-Sivil halktan tahliye 

edildi Halka maske tevzi etti ratı daire veya müessese veya tica
rethanesinde istihdamedenler hak-Kahire, 11 (A.A.) - Mısır nazır-

Madrid, 11 (Radyo) - Cebelilt- lar mecli•i yeni bir takım askeri kında askerlik kanununun on seki
tarık, sivil halktım tamamen tahliye tahsisat kabul etmi•tir. Sivil ahaliye zinci maddesine tevfikan takibatı 
edilmi~tir. Belediye reis i, en son ola-
rak şehri terketmiş ve Kazablanka- 900.000 gaz maskeJi tevziine karar, kanuniye yapılacaktır. 
va gitmiştir. vermiştir, f 3 - Herkesin davet edilen ve şu-

l
mİİİımlİİİİıııı••••ım•-••ıııııiı•Mı••••••• 1 besince tesb '. t edilen içtima :rilnün-

ALSANCAK 

1

1 de mensup olduğu şubesinde ispatı 
lotaoyonu K~ro,.mdıı Yeni Açıla9 

E G E 
vilcud etmesi ve betahsis yapılacak 

ı ·oklamada hazır bulunması elzem

Husu'"i Hastaharv•si 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 

i dir. Yoklamada hazır bulunmıyan-

Her rubev• a.it ha.atalıı.T kabul v• ma.. 

lar hakkında bekaya muamelesinin 
j yapılacağının ve bu halin de mucibi 
f mesul:yet olduğunun bilinmesi 11\ • 
zımdır. 

tehas8U!lcın tarafından tedavi edllir. , 4 - Me•lek veya memuriyetleri 

Müessesede her zaman 
1

· veya müstahdem buıundukıarı fab-
rika ve müesseseler itibariyle daha 

doktor bululur. TeL2918 evvel tecillerine karar verilerek te-

!:::::::::::::::::::::::::::::===~~: j c.il vesikası alan veya cüzdanına te-• TA y YA RE :11
•:•

111111
•

11111
"

10111
• .. •: 1 ci1i işaret edilenler bu davete dahH 

iT elefon :Sınemasında: 3646 1 değildirler 
: .............................. ':----· . 

Buaün iki büyilk film birden 5 - Yabancılar asıl mensuu ol-

TAVSI

• yE MEKTUBU dukları şubelerden verilecek terti-1 - ı bata R'Öre muvakkaten ikamet et -
1 tikleri kasaba ve şehiraeki şubeler-

' 

ce sevk edileceklerindon ikamet et-Oynıyaıı: 

ADOLF ME~JO 
Franıızca ıözlü. 

Jrayı ziyaretinin hedefi hakkında hiç nıeflya çıkmı•lardır. bo!ı• 
iı ir ma!Omat mevcud değildir iki hin ton hacmind eki Jllu!Tl,u d• ___ * · adındaki diğer bir italyan kar.g?·. bB" 

Cebelütatrık limanında kend ·sı~!11rl• p arf i c T U bu tırmı~tır. Tayfanın yarı•ı sandaırn~t' 
Labineaya çıkmağa muvaffak 0 ri•tl 

Ankara, 11 (A.A.) - C. H. Partisi lardır. Diğer yarm İngiliz vaP0 

B. M. Meclisi grubu bugün (11-6- tarafından esir edilmiştir. __.....
~40) saat on beşte reis vekili Seyhnn . dil' 
mebusu Hilmi Uranın re isliğinde top- dilmek üzere bu haftaya tehı.r e ııı .. 
landı. miş olan rapor bu hafta da gen~•>'' • 

Teşkil edilen parti milli emlak ko- !iye vekilinin bulunamaması d0 dil • 
misyonu tarafından tanzim edilip siyle müzakere mevzuu ittihaz dde ol 
grup umumi heyetinin geçen hafta memiş ve ruznamede başka ına·ııaYet 
ruzname•;nde dahil olduğu halde ma- madığ1 iç in riyasetçe celseye nı 
!iye vekilinin huzuru ile müzakere e- verilmiştir. ~ 

~~~~~~~-----

KIZ ÖGRETMEN OKULU 82
1
. 

GENÇ MEZUN DAHA VERD 

2- GÜLNAZ SULTAN ltkleri mahallerin askerlik şubelerin 
den emir teliikki etmeleri ve sevk 

1 
iein henüz emir almayanların da a-

. laeakları emirlere göre şubeleriyl e Mezunlar miidür ve mualrmleri ile bir ar~d ": . 8 1<t• 

1 

Bu vıl, izmiı kız öğretmen okulun- Yarının kafa ve ka bıı;ı .• arın Jıi!' 
T .. k ·· l.. k ı teması muhafaza etmeleri lazımdır. - f 0• •· \·e ur çe soz u ve şar ı ı dan seksen iki genç. ir ı n ve ter ,,.e ilk 1'knl uğ-relmEniııin emegı bir 

A7rıca: Ekler ıurnal No. 17 en son dünya ve harp hadisat, ve 6 - 327 doğumlu gayri müslirr. - ordumuza iltihak et.mektedir. Vatsn ,c,i ıwk büyiiktür. Börie kutlu ' 
Fransadan yeni getirilen makinelerde çek.len milli !er de mensup oldukları ~ubelerince ve milletin kendil erınden neler bek- . 1 • 1 1 arı ksen iki ıre~, 

. - . . .. d "k ld ki . v o un , ') c • < ·t• 
Piyango Ve teferruatı !dahil bulundukları mürettebata ledııı:ıııı mu n ° u nrın~ :nan - · ·· · · ı d mu"al dıg~ımız bu grnc;ler, okullar açılınca ~iızım•z~~, buy.uk •!i et" 11 e ~ 

Oyun saatleri: 3-6-9 da "Hk edi'.ecekiel'<lir. k 1 d ı 
ftı•••••••••••••••••:ıım•••••m.ı-mıım~.\ .1--------------1 i~leri başında lıulunacaklaı-dıl'. ·ıret er • erız. 


