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rlin İngiliz tayyareleri tarafından bombalan· 
ııtır. Bircok fabrikalar berhava edilmiştir 

RYTREDE İllR ITALYAN FIRKASI AGIR -·ZAYiAT 
VEREREK RIC' ATA MECBUR EDILMISTIR 

eni talimat alan f ransız murahhasları tarihi 
rona dönerek görüşmelere devam etmektedirler 

kabinesi Alman şartlarını tetkik ediyor 
"-' General Kaybel Fransız murahhas heyetine 

tlı11a ıa beyanatta bulunmuştur : · 
iti lt.ra, hava ve deniz kuvvetleri baıkumandanı 

tlet tarafından ıizlere ıu izahatı tebliğe memur 
t\1111an ordusu 1918 senesi son teırininde Ameri
lllhuru 8. Vilson tarafından verilmiş ve Mütte-
lldaa teyit edilmiı olan teminat nzerine terki 

,11•n ••ara Alman milletinin ve devletinin ev•elce 
~lıı bu harbin dört sene devamı eınaıında Al

laava Ye kara ordularının biç bir defa mailiip 
O •aharebe bitmiı eldu. Fakat o zaman Alman 

t .. taralabaılarının vllradu nzerine B. Vilsonun me-
'tcliti ı&zleri, Taad ve teminatı nakzedildi. Ve 
t'tria 1918 de ba trenin içinde Alman milletinin 

glnleri baıladı. 

t - Türk Dostluianun . 
Hedefi Nedir? 

~ alt&acla Macar Nemzet razeteai yazı-

"talitika11nıa yeni bir adımı da TDrk-Sovyet dost
~ ilıya etmek elmuıtar. Moskova, Keaal Ata

·&.; ••'in çi•diji yola a Ydet etmiıtir. 
Yet mllnaıebatının yeni.len dostane hir mahiyet 

'- lratı delili her iki htıkumetin de bududda bu· 
'-rini rerı çekmiı olmalarıdır. 

~"I aehafilindeki kanaate g&re, Sovyet Rusya 
' •ralarandaki bu dostane münasebatı daha zi

tirerek, bir aıkeri anla1111a yapmaları mulate .. 
""-.. ,~ ... eaaleket araıındaki bu askeri anlaımanıa be

' Balkanlara ve Akdenizin Şark kısmına ıirayet 
~ teıain etmek olacaktır. 
•lct•etiain Balkanlarda ıalhtln mulaafazaıı için 
•t •laaıı elmaaı, Balkan h&klat merkezlerinde 
"''•auniyıat uyandırmııtır. ______ .. ___ ...._ __ 
••in vaziyeti sailim 

mükemmeldir 
lt. ~OJter aja•ıı Tlrkiye hakkında ıu maltımatı 

~Jeaia laaaırbğı yerintledir, ehaliai stretajik 
ı9~&1ceameldir. 1 flrkiyenin Asya tarafından olaa 
l 7 da Tilrkiye, Iran, Irak ve Efganistaa arala-

''d'baa muahede ile tahtı temine alınmııtır. 
'-tı.n umami harpten alınan tecrtıbeler saye

ı.:lllıaiyfte alınmııtır. Talaminea beıyDz kilometre 
tı_ 1•rle ıarılmıt olun Tiirk hük6met merkezi dün-
'o tı111ıı en emini sayılabilir. Türkiyenin kuvvetli 
, :.:llarda Avrupanın en modernize silihile m6-

\ ._, 9• mldafaaıı fevkalldedir. Hava uçuı kuv
S,lceatmeldir. Bu mildafaa tertibatı TOrkiyenin 

lle pek ta•amdır. 

Cihan harbinden 25 sene s"'nra 3 Eyliil 1939 da lngilte · 
re ve Fransaya yine hiç sebepsiz Almanyaya tekrar muhare

be ilin ettiler. 
Fransa kanlı muharebelerinin neticesinde ve son derece 

kahramanca müdafadan sonra mağltlp ve münhezim edil
miş bulunuyor. 
Almanyanıa size takdim ettiği bu şartlardan maksat : 
1 - Muhasamatin tekrar baılamasına mani olmak. 
2 - Iagiltereye karşı devama mecbur bırakıldıiı bu harp 

için her tllrlil elzem teminatı elde etmek. 
3 - Cebir ve kuvvetle yapılan hakıızlıkları izale Ye iras 

edilen zararlann telafisinden ibaret yeni bir sulh itin el-
zem şartları meydana getirmektir. · 
Londra-Fransanın Akdeniz sabili Italyaa tayyareleri ta· 

rafından bombalanmııtır. 
Londra-Sulh görüşmeleri b kkında en son haberler ıun

lardır: 
Fransız kabinesi' rece yar11ındao beri içtima halindedir. 

Alman istekleri Fransızlara telefonla bildirilmiıtir. Anlaııl
dıiına göre sulh ıartları çok uzundur ve onların tetkiki 
uzun siirecektir. Harp devam etmektedir. Fransız hülttıme
ti timdilik Bordoda kalacaktır. 

Londra - ün gece yarısından sonra lngiliz bomltardı
man tayyare i Berlin ilzerinden uçarak ıebrin cenup ve 
garbinde bir çok fabrikaları berhava etmeğe muYaffak ol
muşlardır. ~~ .. 

Ba hilcum hakkında tafsilat yoktur. Fakat pek ili deni
lebilir ki bu hilcum harbin baılaniıcından beri iki taraf 
arasında yapılan hücumların en milthiı ve en muvaffakı· 
yetlilerinden biridir. 

Londra - Müttefik tayyareleri Millnoyu bembardıman 
etaiılerdir. 

Roma - ltalyan tayyareleri Bizarta ve Maltayı bombar
dıman etmiılerdir. 

Londra - Bir lngiliz motöri:ze kola ltalyanların Eritre
nine rirmiıtir. Bir ltalyan fırkası buvaziyet biç beklemedij'i 
için bilsbütün şaşırmış ve ric'at etmiıtir. Zayiat büyüktllr. 
Bir çok esirler alınmıştır. 

Londra - Sulb ıartları Fransız murahhaslarına bildiril
dikten sonra bunlar çadırlarına çekilmiılerdir. Her ne ka
dar 1918 de Alman murabhaılarına 'bu kolaylık gösteril
memişse de, Fransız murahbaıları derbal Bordo ile tele
fonla konuıabildifer. 

Bay Hitler Berline dönmüştllr. Saat 10 da Fransız mu
rabbasları tarihi vagona dönmlltlerdir. Müzakereler devam 
ediyor. 

Sofya - Madridden bildirildiiine göre, Almanyanın ıulh 
projesinde olduğu gibi Italyanın da ıulh projesinde lspan· 
yaya terkedilecek bazı ilsler ve sahiller mevcuddur. Alman 
mütaleasına göre, Franıaya aid olanlar hakkında bir diye
cek yok ise de lngilterenin de alakadar olduğu bu yerlerin 
mukadderatını tayin için lngiltere ile devam eden harbin 
sonunu beklemek zarureti vardır. 

,1 ~- Askerlik dairesinden: Esir Edilen Italyan Generali 
~el, I~m_lr ve mlUbakatında bulunup ıimdiy~ 

·~··-- ~ etbiinı yapmamıı 316 doiamludan 335 dahal 
'-"t .ı., bulanan piyade, topçu, sflvari sınıflarına 
-., ••kere HYk edileceklerinden mflrettebaları 

•• bulundukları ıubelere mliracaatları ilin 

Londra - Libya hududunda yapdan bir mtlıademede bir 
ltalyan Generali ile erkim barbiyeai tamamen esir edil
miıtir. 

Bordo - Mareıal Peten dün eeki Baı•ekil Reyao ile bir 
telefon mlllkab yapmıı ve m&tareke hakkında Reynoaan 
mDtaleaaıaı almııtır. 

Budapeşte - Düokii gazeteler Tnrkiyenin harbe girmi
yeceği hakkında bazı deliller serdettiler. Ezcllmle dediler
ki: Türkiyenin harbe girmiyeceğine dair delil olarak T&r-
kiyenin Italya ile miinasebatının devam etmeıi, Almanya 
ile yeni ticaret muahedesi imzalaması, Sovyet Rusyaaın 

Türkiye harbe girene bu harbın Balkanlara uzaaacatıaa 
ve harbın cenubu şarki Avrupa11da kaplıyaeaiı yolundaki 
kanaatına iıtirik etmesidir. 

Moskova - Taı ajansından: Moıkovafıa•etelerinin lla 
ayın beşindenberi isimlerini neırettikleri Sovyet reneral Ye 
amirallarının listelerinin neıri bügün bitmiıtir. Bu neıri
yata göre, Sovyet piyade ve tayyare kıt'alannda reneral 
rütbesinden yukarı 938 kumandan ve 108 amiral meYca.1-
dur ki bunun yekünu 1056 eder. 

iYEYi ALAKADAR 
iKi NOKTA 

Şarki Akdeniz ve boğazlar 
Belgrad - "Politika gazeteninden: "ltalyanın Mtlttefik

lere harp ilin etmesiyle, Ttirkiyeyi en ziyade allkadar 
edea Akdeniz sulhu nihayet bulmuştur. Akdeniz hidisele
rinin ne suretle inkişaf edeceği belli değildir, Harp hare
katı ıarki Akdenize ne nispette yakınlaşacak olursa laldi-

ıelere Türkiyede u nisbette ciddi bir nazarla bakılacaktlr. 
Tllrkiyenin diğer bütiln tef erraatı dikkat nazarında bu

lundurmasını İcab ettiren diğer Amil Boiazlardır. Cotrafl 
vaziyeti Türkiyeyi dikkath olmağa ve memleket menafii Ye 
ihtiyaçlarına en ziyade uyğun olan politikayı takibe mec
bur etmektedir. 

Dahiliye Vekilimiz Istanbulda 
İstanbul - Şehrimize gelen Dahiliye Vekilimiz Faik 

Öztrak Emniyet işlerile meığul olmaktadır. 
Vekil beyanatında Istanbulda bir bafta kalacağını Ye Ye• 

killer arasında değiıiklik mevzuubabiı olmadıtını s6yle
miıtir. ____ .. ____ _ 
IRAKı BAŞVEKiLI 
Londra - Irak BatYekili Nuri Sait (Paıa) pek yakında 

yanında Irak nazırlarından biri olduğu halde resmi Yaıife 
ile Ankarayı ziyaret edecektir. 

~~-~~ .. ---------
Romanga Karadeniz Tlıarıtııı Durduruıor 
Bükreı - Romanya karadenizdeki ticaret mGnakalltıaı 

durdurmuıtur. Limanlardaki •apurların ikinci emre kadar 
hareket etmemeleri emri verildi. 

Nevyork - lngiliz Kralının Ruzvelte yaıdıiı bir mektup
ta yardım saatının geldiiini hatırlatmııtır. 

Lizbon - Amerikan deniz filoları Portekiz açıklarında 
toplanmağa başlanmıılardır. Bir habere g6re Amerikan do
nanması Ingiliz donanmusına iltihak edecekmiı. 

Sofya - Dün lnriliz donanmaıı beı kerre Cebellttarlka 
geldi, oradaki nakliyelerle gemilerini muayene etti. Cebe
llittarıkıa lıpanyaya Yadedilmiı olmaıı itibarile Ingiliıleria 
bundan koıkuya dllımeleri pek tabii 16rllmektedir. 



SAHiFE 2 (Halkın sesi) 22 HAZIR~ 
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Fransa n ı n Akdenizde pek kuvvetli bir filosu vaıdır. Fran v-u·z SENE HARBi ı KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 
sız filosu müsavi kuvvetler itibarile birkaç üsse ayrılmııtır. i 
Baılıca ıemileri dört adettir. Aljeri, Golber, Dubleks ve "lngiliere harbi uzatabilir. Phihilippede Valoiı,ya ha- lıtanbul - Belçikada harptan ölen hiçbir talelte .. 

1 

Foş adlı biiy8k ve kuvvetli kruvaıörleridir. Bunların her Tarihte (Yüz Sene Harbi) lef olan ikinci jean (Jean le yoktur. • t,.. 
biri on bin tondur ve altı~ar yüz mürettebatı vardır. Ayni bile vardır!" diye muhtelif Loa) 1356 da mağlup ve e· lstanbul - ltalyanın Ankara sefiri şehrimize geldi 11 

zamanda tayyare taşımak teşkilitlatları da mevcuttur. Mar- fırsatlarla ıurada burada ya· sir edildi. yonda Alman sefiri Fon Papen tarafından karoılandı. d• 
sine, jandark, Galisyoner adlı daha hafif üç kravazörü de zıldı. Bunun üzerine yukarıda § Polanya reisicumhuru Londraya varmış ve istaıyo• 
mevcuttur. Her biri 7500 tondur, mükemmel techi:ıatlıdır. Y&z Sene Harbi, 1337 ile bahsettiğimiz Fransa ıçıD Kral namına karıılanmıştır. • 
Bretan adlı ve altı bin tonluk krava:ıör, dört muhrip fır- 1453 senesine kadar Fran- yüz karası Bretigny mnahca- Bükreş-Yeni tanzim olunan bir kanuna g6re Ro••f,. 
kasının baıında bulunmaktadır. Bu fırkaların her birinin sada cereyan etmiı içtimai desi akdolundu. da yeni bir parti teıekkül edecektir. Bu akşam Kral 

1 

onbeşer muhribi mevcuttur. Kumandan Test adlı tayyare mücadelelerin ve harice kar- ikinci safha, Beşinci Char- ol bu parti hakkında radyoda söz s6yliyecektir. 
Iemiıi de bu fırkalara bağlıdır. Kumandan Test en bin şı muharebelerin heyeti umu- leıin saltanabna rutlar. Kra- Roma - Italya hariciye naızrı kont Ciano ile Japoa1•01~ 
tonluktur, beraberinde otuz tayyare taşır. miyesine verilmiş isimdir. lın tedbir ve basire ve Du Romadaki murahhası azasında ltalyan - Japon ticaret ·~. 

Fransanın kuvvetli birde denizaltı filosu vardır. Bu filo lngilizler Fransada hikim Gueıcliu'in şecaati sayeıin- taşması imza edilmiştir. Bu münasebetle söylenen nutukl•1, 
iter biri dörder tayyareden mürekkep olmak ve beraberle- olmak istemışlerdi. Yüz Se- de bir askeri muvaffakiyet da bu iki hük6metin işbirliği hakkındaki emellerini11 de b&Y 
rinde bir kaçerde deniz tayyaresi bulunmak iıere altı ne harbi Fransızların bu ar- kazanıldı. meı'ud bir netice vermesi arzuları izhar olunmuştur. ~ 
fırkaya ayrılmıştır. Bu fırkaların beraberlerindeki denizal- zuya karşı savaşmasıdır; fa- 1380 de bu iki şahsiyet de Madrid - Ingiliz deniz kuvvetleri tarafından t~kip 1 

,-

tıların her biri ikişer bin tonluktur. Hüliıa Fransanın Ak- kat mesele yalnız bundan öldükleri için üçü111cli bir ken ispanya sularıDa iltice. eden bir ltalyan denııaltı I 
deniz filosunun umum tunajl yüz otuz bindir. Bu filoaun ibaret deiildir. ilk safhada devre açıldı. misi Elcezire sularında gaybulmuştur. I' 

da seferi vaziyeti açık deniz filosundan ikraz ıuretile tak- Fransa mütecanis değildi. Üçüncü safha, Altıocı Madrid - Fimister burunu civarında ismi mal6m ol~ 
viye edilmektedir. Namuskir Fransızlardan bir Charles'le başlar. Yliz sene yan, fakat Yunanistana aid olduğu anlaşılan bliytık 

çokları samimi olarak İngi· (Sonu yarın) nakliye vapuru bir tahtelbahir tarafından batırılmıştır. 
_____ ...... ____ _ 

DiKKATLER: BORDO 
Tarihe intikal edecek 

-ir aoaiplik! 
- Fransızlar Alman hu

duduna Maginot'yu yapmış; 
1914 de dilşmanlarının geç
tiği netameli Belçika hudu-
dunu iıe açık bırakmış. Ma
ginot, Paris düştükten son-
ra bile günlerce mukavemet 
ettiği İçin, demek, bir şey-
miş... Bu iıtihkimın deni
ze kadar uzatılmamasındaki 
hikmet, asırlar geçecek, hal
ledilmiyecek, tarihin en bü-
yük muamması olacak; bel
ki de Maginot, acaibi seb'a-
nın sekizincisi Ve fiildürÜ· 
ciiıü olarak hatıralarda yer 
tutacaktır. 

- Hatta artık meşhur 
darbımeselin kıymeti kalmı
yacaktır: 

"Nasreddin Hocanı• tür
besi gibi, kapısı kilitli, du
varı yıkık!,. denmiyecek; 
onun yerine: "Fransanın şark 
hududu gibi!" denecektir. 

C•kşam) ---Hususi harp sanıuii 
f ıbrikalırınıı kontrol O 

İcra V ekiJleri Heyeti, yur· 
domuzda harp silah ve mü
himmatı yapan hususi sanayi 
müeseeselerinden devletin 
kontrolü altında bulunacak 
olanlarını tesbit etmiştir. 
Bunlar, tayyare, her cins top 
ve aksamı, her cins maki· 
neli tüfek ve aksamı, ordu
da kuJlanılan her cins tü
fek ve tabanca, her cins 
bomba ve tapası, her cins 
mayn, paravan, antiparavan 
torpido ve aksamı, her cins 
muharebe, işaret, tenvir fi-
şenkleri ve raketler alev 
makineleri ve her cins 
sis cihazları, zehirli gaz ci-
hazlart, her cins top mer
misi ve tapası, tahrip mal
zemesi ve dinamitler, iştial 

fitilleri, dumanlı ve duman· 
sız barut, fülminat dö mer· 
kür, detenatör, her cins 
kapsül yapan hususi harp 
sanayii müesseseleridir. 

SEHRi .,. . 
-Dünkü nüshadan devam-

Yüz sene muharebesi es
nasında üçüocü Edouard ve 
oğlu Hordeaux,nun sadaka
tini temin için bu şehire 
pek çok imtiyazlar vermiş
tir. 

Yedinci Charles ş .:hre ha
kim olunca imtiyazları tah
did ettiyse de on birinci 
Louis bunları iade eyledi. 
1543 de şehirliler isyana 
kalktı On dördüncli Louis 
iki kere onlar aleyhiae ha
rekete geçmek mecbariye
tinde kaldı. 

Convention idaresi eına
sında Bordo şehri Girondia
ler taraflısı oldu. 

laparatorluk, deni:ıciliği 
mahvettiii için Bordeauks
nun da harabisine sebebi
yet verdi. Napolyonun su-
kutu üzerine 1814 de An
gouleme dükü buraya gire
rek alkışlarla karşılandı. 
1870 de ve geçen cihan har
binde Bordeauks Fransanın 
muvakkat merkezi ittihaz 
edilmiştir. 

-oıııın-

Muallim ve 
Talebeler 

Sümerbank fo.6rik1tlarını 

gezecekler 

Bilgilerini arttırmak ve 
cümhuriyetimizin sanayi işle
rinde yaptı ğı büyük hamle
ler hakkında doğru fikirler 
ediemek maksadiyle muallim 
ve talebelerin Sümerbank'a 
ait fabrikaları 25 gün evvel 
Maarif Vekaletine haber 
vermek şartiyle gezebilme
leri tekarrür etmiştir. 

Aüamemnun Ilıcaları 
lzmir Balçova Ağamemnun 

ılıcaları 20 Haziran 1940 
tarihinden itibaren açıldığı-

nı muhterem müşterilerine 
tebşir eder. 

Beyhancısı Karatizlu 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 filim birden 

1 - TOSUN PAŞA 
Türkçe sözlli eşsiz komedi şaheseri 

2 - Cezayir Sevdaları 
Başrolde : Charles Boyer. Metre jurnalda en son harp 
haberleri. Seanslar : Tosun paşa l-5,30-9,30 da .. C. Sev. 
3,30-7 ,30 da. Yaz F: Koltuk 40, balkon 35, linci 25 krş. 

liz kralı taraflısı idiler; mil- ---.... ••----

let ikiye ayrılıyordu. Likin Hususi Masraf tertiplerinden zabıta 
son safhada, Jeaa d' Arc'ın M ,. 
uyandırdıiı hareketle muh· ektep)erde UnGr8t allft ıemur Karşıyaka Celil bey• r 

l'f f b k kagv ında Mehmet oğlu M0 
te ı sını , ta a a, zümre ve Hususi mekteplerdeki ta· ,. l 

şahsiyetler arasında müna- lebeye ait kayıtların nüfus kadroları tafa kız meselesinden blll,,ı ı. 
feretler unutuldu; milli his· tezkerelerine uyar şekilde il oğlu Kemali bıçakla ,. 
ler galeyan etti; birlik hu- karne tasdikname ve diplo- Maliye Vekileti, ücretleri ayağından hafif surette 1 b 
sule ğeldi, lngilizler memle- malara yazılmasına dikkat Vekaletlerin mu:raf tertip- raladığından yakalanınıftır· i 

• ,o· 
ketten atıldılar. edilmesi alikalılara tebliğ lerinden verilen memuriyet- § Çorakkapı 1272 et •' , 

Yüz Sene harbi dört saf- edilmiştir_. - - - lere ait kadroları peyderpey kakta Mustafa otlu ~sıl; '' 

haya ayf\labilir : Sıhhı·gede mazunı·uet tetkik ederek icra Vekilleri Sebebsiz olarak Fahrı ~,. 
Birinci safha, başlangıçtan k 19 ya•ında Hayriyenin e. fJ.., 

1360 d k. B · h H Heyetine sevkedilme üzere -ı: ,. 
a ı retııoy mua e- Emrazı Sariye astanesi girdiii şikayet edil••• 

desine kadar sürer. Philippe Başhekimi B. Lütfü Sabri'ye, Baıvekilete vermektedir. 
k d suçla yakalanmııtır. 

de Nalois'nı"? taraftarları Buca Belediye ebesi Celile'ye, Bütün Vekaletlerin bu a -
bir ka~ muvaffakıyetten son- Gökçen nahiyesi ebesi Nad- roları haziran sonuna kadar 
ra ezilmişlerdi. yeye birer ay mezuniyet ve- ikmal ve tasdik edilmiş ola-

. Fransız partisinin şefi rilmiştir. caktır. 
Charles de Blois 1347 de 
lngilizler tarafın~an La Rec
he-Derriende yakalandı. Ve 
ayni sene zarfında, Calais, 
u:ıun ve kahrama11ca bir mu
kavemetten sonra, kapılarını 
lnrilizlere açtı. 

Erzincanlılar 
Şehrimizde bulunan Er

zincanlıların derhal Kızılay 
vasıtasile memleketlerine 
dönmeleri Başvekaletten Vi 4 

fi yete bildirilmiştir. 

-o-

Liseıırıı kampları 1 

Liıderin askeri kampları ı 

27 Haziranda bitecektir. 

1 

Yerli Mallar1 ı 
•• • 

Bn. 
Giizelyalıda (55) inci T•f 
çıkmazında 7 no. evde •t 
21 yaşlarında Sermet 
Bn. Süzan akşam ao•. 
başı aiırmış ve aıpiriıı yet 
yanlış bir iliç içtijİO 
zehirlenme alimetleri 16 
müş ve derhal hastalı•' 
kaldırılmıştir. Stizan k•' 
hanede tedavi edil~İ~ İt 
sonra evine gönderilr9•f n Sümer ban 

Pazarları muessesesı 
Nazilli basma fabrikası mamulatı satış ilinı 

Londranıı Mırkopı 
1 Londrada bir adaat f;, t 

ki her sorulan şey• •o 
Manifatura ticaretiyle meşgul bulunduklarını mahalli vilayet ticaret odalarından alacak

ları vesikalarla isbat eden tüccar ve esnafa aşağıda yazılı 

1 Merkez, ~~~~~~~~~ b!~!!~ ta~~1!!~.a~d~n~~~!ı~~!pılaeaktır 
I· Satış mıntakaları taksimatı aşağıda 

gösterilmiştir : 
1 : İstanbul, Marmara havzası, Çoruh vilayetine kadar Karadeniz sevahilindeki 

vilayetler tüccarları 

İstanbuldaki Merkezimize 
2 : Ankara, İzmir, Adana ve Mersin vilayetleri tüccarları - Mezkiır viliyetlercle 

bulunan şubelerimize 
3 : Yukarıda yazılı vilayetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar - Nazilli fabrikası 

nezdinde~i satış bürosuna müracaat edeceklerdir. 
4 : Nazilli satış büromuza yapılacak siparişler İş bankası vasıtasiyJe tediye şartlı 

olarak da gönderilebilir. 
Alakadarlar müessesemiz merkeziyle, büro ve şubelerine ya bizzat gelmek veya 
mektupla müracaat etmek suretiyle matbu şerait ve sipariş teklif varakalarımızı 
talep edebilecekleri gibi ayni şekilde siparişlerini de yapapilirler. 

Malların Fabrikada Sa dıkla Teslim 
Metro Fiatı Şunlardır : 

Cinsi 
Yazlık basma 
Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve pijamalık basma 
Hasse 22 numara 

Fiati 
29,20 
30,20 
36,25 
29,20 

kuruş 

" 
" 
" 

19 - 22 

kak cevap verebilmek ~
retindedir. Yedi bin -e~ 
run başı olan bu .ıat• .

1 lefondaki ses) iımi ver• 

' teclir. Bütiln masasıo•" 
rıl• şından ayrılma%, ve • 

yale gelmedik sualleri 
le der. Bu zat (Lon''' 

5-t anda ş la rı tavsiye ı,nrot• 
fidir) memurları v•51 , 

ev meselelerine, bot•0"' 

valarına, mezuniyette 
nan askerlere, kaybol•" 
cuklara, bir kelime il~l' 
şeye dair cevab vereb• 
malumatı toplar. 

lzmir 2 inci icra 
luğundan : 1 

Bir borçtan dolayı il' 
11ııt olan meyhane eşyası ,, 

şıyakada Kemalpaşa ı,j 
dii"" sinde 32 no. lı tı' 

k B. . i ar 
satılaca tır. ırıoc 

be 
sı 27 ·6-940 Perşelll ti 

5 d 'k' . •' saat 1 e ı ıncı 
C 111• ıı da 28-6-940 u . 

. l' f erıll saat 15 de talıp ı _, 

hallinde bazır buf ull ( 
ilin olunur. 

Milli Piyanv:o Biletlerinizi ( SAADeT ); Kişesinden Abıl,-
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