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RTLARI 
rdo hükümeti re ısı 

mütareke halkına 
Peten Fransız Mareşal 

şartlarını bildirdi 

OTUN FRANSA YEiS VE ISTIRAP iCiNDEDIR 
ORÇIL DlYORKl • • 

Büyük Britanyanın ve imparatorlu
ğunun •maiyeti kat'iolarak değilse de, 

kuvvetle Fransız 

'1illi Şefe ve Hükumete 
ı Büyük Bir ltimad ye 
Seygİ ile Hatlıdır 

~~~~mıım!!llll~~~~ 

Ö ....... DaıtiHye vekili 
•tırak lstanbuldan 
dlnmtlıtrır. Vekil 

, L.;' •1rıhrken beya-
~lluı Ye ezclbale 
.. t111iıtir : 
tınleketin niıam 

~\' 

' 
ı her zamankin· 
~llYyetJidir. Halk 
•~ lllkimete kar-
bir itimatl Ye sev
dır. 

" Türkiye.le beşinci kel 
diye birşey yoktur. Her za
man bir memlekette yabaacı 
emeller etrafıada çalııanlar 

bulunabilir. Bu zümrede• 
bazılarının faaliyeti bizde tle 
tesbit edilmişse de altlıj'ımız 
tedbirler ve halkın uyanık

lığı sayesinde ba teşebbOs
ler dalaa ilk adı•larında 
keıfedildi ve müteşebbisleri 
hakkmda takibat yapıldı. 

~~,,~,,..,,.... ........... /"V"..."""--.............,~~......-...-...·' '~'~'~''""'"'-~"-' 

~SIZLAR ISVIÇREY 
SLIM OLUYORLAR 

~ lniçrenin bura hududundan yirmi dört saat 
eı bin Fransız askeri geçmiştir. lsviçre hilklmeti 

··ı 1 ihtarını alarak serbest bırakmıştır. Amerikan 
't~ bi!tlirdiii•• göre mütare~eaia i•za edildiji dün 
i~ ilden beraberlerinde iki bin kişilik bir kuv-
~ F'ran11z Generali birkaç miralay ve birçok zabit 

-~dt1dunu ıeçmiılerdir. Bunlar silAhlarını teslim 
i l t .hemen yerlere yatarak uyumuşlardır. Bunlar 
ç •rıııe rlatlerilecektir. ____ _.. ____ _ 
'11R MUHAFIZLAR VE 

. ., lOMA YA KRALI 
)ı ~ ....... Reamen bildirildiiine ılre Kral Karol Horna 

, '1t11runa kabul etmiştir. Demir muhafııların ltaıı 
~··ı~, Almanyaya kaçmıı ve ıeçen sene d6aerken 

buctuduncla tevkif edilmişti. ..... .., ____ _ 
~ltereye ~O torpiyor gitti 

'-tk - Müttefiklere yardım bususdndaki vaitlere 
't ~•y Ruzvcltin kararile lnriltereye 20 tane kontr
'- tıt .. iştir . "t A . 

it, ~ .. erikan filosundan ayrılmak suretile gönderil-
~til t'ııs• tarafından yapıla11 siparişler de lngiltereye 

ettlc.t· 
ır. 

1 --- .. 
1 t..ıyada Yeni Müdafaa 

·~ Tedbirleri 
' i1'"' Bay M•ssolini ordu kumandanları ve filo ami

.-., l', ~tıai bir istişare yapmıı ve Bunun üzerine .Mili
. 1tttell;111•da yeni mudafaa tedbirleri ahn•ıştır. Bu da 
it, .. taarruza ıeçmesi ihtimalinden ileri rel•ek-

b. ----~ .. ------
, -~lBIN YENi CEPHESi 

y ,, - Jurnale d'ltalya gazetesi bn başlık altında 
'-i ıı:'Yor : 

't rp cephesi lngilterede yeni bir hareket tevlit 
~.111 ~ Çtnkı Almanya bu kere Fraaaatlaa aldıiı 1••i 

''•kete ı•çecelltir. 

donanmasının battı hareketine bağlıdır 
Londra - Fransa halkı dnn Peteain aiı:ından mntare

ke şartlarını ~ğrendi. Bütün P'ransada bu şartlar umumi 
bir heyecan uyandırmıştır. Mareşal Peten demiştir ki : 

"Fransız ordusu sililıtan tecrid edilecektir.ı Filo-
muz limanlarda ltalya ve Almanın neı:areti altında kala
caktır. Mustahkem mevkilerimiz yıkılacaktır. Namuslu ve 
temiz bir miltareke imzaladık. DBşman filomuz ve tayya
relerimiı:den istifade edcmiyecektir. Başınızda iliir bir laft
hükümet Yardır. Şimdi Fransa iş başma. 

Londra - General De Gaulle hariciye nazırı tarafından 
kabyl edilmiştir. Londracla Franaıı: Milli kabinesini• teşek· 
killi devam etmekte.lir. 

Londra - Dün akşa• Avam kamaraııncla ılSylediği 11u
tukta lay Çörçil bilbasaa şöyle demiştir : 

Açık kelimeler Ye tabirlerle zamaa Ye kavyet kaybet
•ekte ne mana, ne de kir olamaz. 

Ancak Bordo aükümetince verilmiş olan melinkolik ka
rarını Fransız menafiine ve milletinin ruhuna uyıun oldu
ğunu kabul etmek zordur. 

Mütareke mukavelesiyle Fransa düşmamna araziain mi1-
him bir kısmını ve malzemesiai kullanmak imkAnını veri
yor. 

Bütlin dünyaya yayılmıı bulunan ve deniııt hikimiyeti sa
yesinde tam bir himaye altında olan Fransız imparatorlu
iunua mllcadeleye devam edeceiini ömid ediyoruz. Bu 
İ•paratorluiua zafere kadar miicadeleye devam azminde 
bir Fransız hik'ft•etine makar teşkil edecejini ümit et•ek
teyiz. Şu takdirde biyle bir hükAmet bir kurhaluı ordusu 
teıkil etlebilecektir. Fakat biltln bunlar Franzızların karar 
verebileceji nektalardır. 

Büyük Britanyanan ve imparatorluğunun e•niyet kat'ı 
olarak dcjilse tle, kuvvetle Fıaoın: do11anmaaının laattı ha
reketine hatlıdır ... 

1. ÇlSrçil Inıilterenin Berdo lıük6ınetiyle mlnaaebetleri
nin ne şekil alacatını tayin etmeğe imkin el•aclıjını aly
le•iştir. lira ba hlikfımet tamamen düımaoa teali• olm•ı 
olup lıer cihetçe oawn hükmü altındadır. Borde hlik6meti 
Almanlara 4alkavukluk ederek, Alman propagaoclalarıaa 
laizmet ederek veya Alman taraftarı naıırlar tayin ederek 
ba mlaascbetlcri bir kat daha gil9leştirebilir. 

Esasen işgal altında olmıyaa Fransa tibir edHen •a\a
d•d arazi dahilinde lnı-ilterenin f ranıız iafiklimetiyle ml
nasebette devam etmesine dDşmaaın mllsaade edip etmi
yeceği meçhuldür. Iira bu arazi tamamen dütmaa altında
ki arazi ile mulaat elacaktır . 

Çörçil cle•iştir ki : 

"- Bi.ı her i•kintlan istifade ederek Franıız hükGme
tiyle kendi kendini kapattıiı mahpesi11 par•aklıkları ara
sından J.ile te•aa çareleriai arayacatız." 

Madrit-fransa ile mihver devJetleri arasındaki mütareke 
şartlarına flSre Fraaıa, •mlstemlekeleri, haYa~ve deaizleri, itı-al 
edilmiş ve edilmemiş olan bltün mcYcudiyetiai mihver deY
letlerinin emrinde balunll•racak haritada g6aterilen ve res
mi iıgal altın.la elmıya• yerlerde, her nerede dilerse Fran
sa batta Pariıte dahi btikfimet merkezini tesis edebilir . 

"Mihver devletlerinin işıal heyetlerinin gayri meııul Fran
sız topraklarıntlaki Yazifelerini görürken onlara yardım için 
Fra111& bükl•eti kendi itlare adamlarına e•ir vermeği ta· 
ahküt etmiıtir. laıiltere harbe devam içia Franaa sahille
rinden IQzum g6rllecekler Alman ve ltalyan ku•andanla
rınıa emrinde bulunacaktır. Fransa onbeş giin içinde hii
tiin ordusunu, deniz ve hava filolarını sillhtan tecrit ede
cek ve bu silllılar Ye mtillim•at ıatlam elarak Alı:aaa 
yahut Italyanlarıa ı-öaterecckleri depolara konacaktır. Fraıı
aıı deniz ve haYa filelarındaa Fraaaa btlk6•etinia •ibrem 
ihtiyacı içi• lizı• olaa bir iki parçada• aadaıı mihver 

devletlerinin gösterecekleri limanlarda, silibıız mliretteı.at 
sız olarak Alman ve ltalyan nezareti altında bulunacak, 
istihkimlar, kaleler, limanlar, tamamen teslim ve ıillbtan 
tecrit ve tahrip edilecek mayn tarlalarının piliaları yeri
lecektir. 

Gayri meşğiil yerlerdeki aıkeri silah, eşya ve milhimmat 
depoları heman iıgal komisyonlarına teslim olacak, Fran· 
sanın pahili asayışı için silah altında tutmağa lliz11m 16re· 
ceği asker işgal kumandanı tarafından teıbit edilecek, ' 
memleket haricindeki deniz ve hava filoları derhal getiri
leeek Ye İfial kumandanının emrine verilecek, mabaclrler 
iııal kumandanının müıaadesiyle yerlerine d611eceklerdir. 

Fransada ve Fransız müstemlekelerinde bulunan ve Mila
ver devletleri için mücrim tanınan Fransız ve battl Al .. a 
veya ltslyanlar, yapılacak talep üzerine tealim edilecek. 
Fransız esirleri sulhun imzasına kadar serbeat bırakılmıya· 
caktır. Radyolar işıal komandanlarının emrinde hulanacak
tır. Fıansa bu radyolardan istifade edemiyecektir. 

Al•aa laududu, lsveç bududundean, Pari Montlyal, Tar, 
buradaki demiryo!lara, Muzan, Ornet hattını takip ederek 
ispanya hud.uduna dayanacaktır. ltalyan hududu da Fraa· 
saya aid Akdeniz sabiUeriain ziya.lesiyle Cibuti, So•ah 
ve saireden ge9ecektir. 

Japonlar Hindiçiniyi 
Edecekler? 

lşe:al mı 

Berlin - Japonya hükumeti Al•an ve ltalyan hlk6met
leriae birer nota vererek şu dört matldeyi bildir•İttir: 

1 - Fransız Hinditini yolu ile Çinlilere cephane Sffk 
edildiği için Japonya bu yolu kesmek maksadiyl• baraaıaı 
iıale karar vermiştir. 

2 - Japonya bu Fransız müste•lekesinni ıtatokeıaıaa 
riayet taraftarıdır. Zira buradan bazı iptidai macl•eler 
almaktadır. 

3 - Japonya Fransız müstemlekelerinde yapılaası msh-
tcmel bir tebeddül karıısıntla likayd kalmıyacaktır. 

• - Almanya ve ltalya japonyanın Uzaktarktaki YUl

yetini bilmeli ve japonyanın ıarki Hindistandaki aeaafila• 
riayetklr ol•alıdırlar. 

----- ······-----Suriye iYüksek Komiserinin 
Mühim Beyanatı 

Beyrut - Suriye yüksek komiseri beyanatında blttla 
Fransız mlistemlekelerinin sonuna kadar mukaYemet ede
cektir. Suriyeye hi~ bir yabancı k•net ıiremiyecek ve 
ltizamu11da çarpııaçatız, demiştir. 

-~-···~·~·M .. -----~ 
AMERiKANIN BUNDAN 

HABERi YOKMUŞ 
Vaşinıton - Inıilterenin B. Ruzvclte mlracaat ederek 

Alman ve latalyaoların Fransaya der•iyaa ettikleri ıalla 
ıartlarınıa hafifJeştirilmesini rica edildiği bakındaki halter-
leri sureti kat'iyede tekzip edilmektedir. 

~--~--.. ---------
Romanyada hayat pahalldıiı 

Bükreş _ Güuden giine artmakta olan iptidai madde
lerden dolayı Romanya pahallılık içindedir. Harbia 
ltaşladığı ründeaberi herşey paballılaamııtır. Hüktaet ita 
bal karıısında tedbir almıya mecbur kalmııtır. _____ .. _____ _ 

INGILIZ GEMiLERi 
Şanıhay - Iaıiltereain ve Inıiltere emriade buluaaa 

•llttefikler ticaret vapurlarının uz.ak ıarkta Fraaııı mh
temleke limanları•• rırme•eleri radyo ile emir ohıatl•. 



SAHiFE 2 

Afrikada Harp Olan Yerler 
- LİBYA ·- geniıliğindedir. 410 bin eha-

ftalyanın bir müstemlekesi Jiıi vardır. Beı bini ltalyan-
olaa Liltyada Tarablu!rarp, dır. Eritra hayvan yetiıtiroa 
Ginye vilayetleri vardır. Ta- bir yerdir. Ve laayvaa nok-
rabluıgarp buıün 900,000 tasından zenıindir. 
kilometre murabbaı geni~tir. -SUDAN-
Elıaliıi bir milyona yakındır ltalyanın Sudan mGatem-
fakat yalnıa yirmi bin kiıiıi lekesi Habeıiıtanla ve Mı-
ltalyandır. Ginenin sathı me- sırla b11dutlan•ııtır. Elaaliıi 
sakası 600 bin kilometre ıiyyalatır. 2,618,600 kilomet-
murabbaıdır. 250 bin ehaliıi re murabbaı ıeniştir. Altı 
mevcuttur. Yalnız ltia kişisi milyon kadar ehaliıi mev-
Italyandır. Libya kıtasıaın cuttur. Bunların araıında 
hemen her tarafı çil halin- memurlardan başka ltalyan 
dedir. Yalnız sahiJleri mab- yoktur. 

ıulclardır. -HABESIST AN-
-ERITRE- Bir milyon yüz bin kile· 

Bu da ltalyanıo kızıl 4le- metre murabbaı geniştir. On 
nizdeki bir müstemlekesi- milyon kadar ehalisi vardır. 
dir. Habeşiıtaala komıudıar. Yüide onu Italyaadır, yüzde 
1~1 bin kilemetre murabbaı kırkı müılima11dır. 
DOKTOR ı 

ııne rımatizmıua 'air 
Havaların serin, rütubet1i 

ı-itmesi gene romatizmahla
rın iztırablarıuın artmasına 
ıebeb oldu. Bu son hafta 
zarfında birçok müzmin ro
matizmalılar mafsal ağı ıla
rından, dizlerinin ağrıların
dan, bel ağrılarından ve bel 
tutulmalarından şikayet edip 
durdular. Bu sarada tatbik 
edilecek yegine il.iç şüphe . 

·siz gene salisilat dö sud'dur. 
Salisilat dö süd, ve pirami
don bu gibi evcal derhal 
teakin etmektedir. ,Sazan da 
natamam tatbik edilen bir 
kaplıca tedavisinden sonra 
a;rılar şiddet kesbetmekte
dir. 

Meseli üç beı banye ya
pıp avdet etmek mecburiye
tinde kalan bazı romatizma
Jıtarada g-ayrikifi yapılan bu 
kür ön aksüli•elleri görü· 
liir. 

MafsalJar fİşer, ağrılar ar
tar ve hastayı endişeye sev
keder. llicı gene salisilat dö 
sutldur. Urodönal gibi pori
.nol Oraıeptin gilti ilaçlar da 
deyamlı alınmak şartile müz
mia romatizmahlara çok iyi 
gelir. 

Fakat ıztırap zamanlarında 
salisilat dö sud en başta ge· 
len güzel bir ilaçtır. Müzmin 
romatizmalıların güneı te 
davi ve kum bonyosundan 
da çok istifade ettikleri mu-
hakkaktır. Yazın sıcak gün
lerinde pilijlara gitmelerini 
tavsiy~ ederiz. Sıcak kum 
içinde hergün dakikalarını 
tedricen arttırarak banyo 
yapmakta çok faydalar tes
ettik. Bunu bilitereddüd tav
siye ederiz. 

zabıta haberi eri 
lkiçeşmelik Giritli seka

ğında tütün ustası Bay Hü 
seyin Bayramer içkili bir 
vaziyette eviae gelip eşi Bn. 
Muzafferi tokatla duvdüiün
den yakalaamış ve hakkın-

da meş'but suç muamelesi ya
pılmıştır. 

§ Alsancak Şehitler Ya
digar sokak Devlet Demir· 
yolları çuval dairesinde me
mur SeJinikli Ismail oğlu 
Cemal Pirin işi başına vak
tında gelmeyen Bornovalı 

olupta ayai dairede çahıan 
Şakir kızı 45 yaşında Hasu· 
tu tekme ile başından ve 
arkasından vurup d5ğdüğün-
den dolayı yakalanmıştır. 

Karanlıktı 
aorebllıceöiz ! .. 

Amerikada Ohio eyaletinde 
Ohin şehrinde intişar eden 
tıb mecmuaası Cleveland tıb 
anıtitüsü tarafından Lir mid
dettenberi yapılmakta olan 
çek mühim tecrübelerden 
uzun uıadiye bahseylemek
tedir. 

Bu şehirde bulunan göz 
doktorlarının yapmış olduk
ları tetkiklere göre, "A" vi
tamini yalnız gözleri besle
mekle kalmayıp, ayni zaman· 
da ıözlerin karanlıkta gör
me kabiliyetl<~rini favkalade 
arttırmaktadır. 

ismi geçen Cleveland tıp 
enstitüsünde yapılmış olan 
en son tecrübelere göre bil· 
basa "A,, vitaminleri ile gı
dalanan şöförleri karanlıkta 
görebilmektedirler. Rapora 
göre 11A,, vitaminleri göz 
bebeklerini daha fazla kuv
vetlendirmektedir. 

(Halkın sesi) 

BALKANLARDA SULH 
DEVAM EDECEK 

B•dapeıte - Bura ı-azeteleri cenubi ıarki Avrapada 
artık teb.likenin bertaraf olduiuau yazıyorlar. ÇGnki harbe 
karııacaiı zaanedilen Tilrkiyenin de bitaraflıiını •uhafaza 
edecej'i anlaşılmıştır. Binaenaleyh Balkanların sulhu tehli
kede de&"ildir. 

125 KIŞI BOl;ULDU 
Bükreş - Son günlerde Romanyada yağan b&yiik yai

murlar Romanyaya büyDk sararlar yaptı. Bir kaç köy ta· 
mamen kalktı. 125 kitinin boiulduğa tesbit edildi. Fakat 
bunun fazla olduia söyleniyor. Plevaeşt köprülerini ve 
bu kasabada 2000 evi ı-eller aldı. Zarar '.lS,000,008 kadar 
tahmin ediliyor. 

Bu S ne ki 
Muallim mekteplerl 

mezunları 

Maarif Vekaleti, muallim 
mektepleri müdürlüklerine 
bir tamim yaparak bu yıl 
Haziran devresinde mezun 
olan gençlerin zamanında 
viliyetler emrine verilerek 
önümüzdeki aers yılı başı
na kadar tayinlerinin yapı· 
labilmesi için mahrem fişle
riyle teabhöt senetlerinin ve 
fiş htUisa cetvellerinin en 
geç 10 Temmuza kadar 
postaya verilmiş olmas•nı is
te•ittir. 

lııiorıde sinema 
oosmanlığı 

Isviçredeki şehirlerin sa· 
kinleri ötedenberi sinema 
dgşmanıdırlar. Köy .ahalisi 
ise sinema dostu bulunuyor
lardı. Köylüler arasındaki 
birlik ahiren bozulmuıtur. 

Zilrih kanununa tabi Ad
livvil ismindeki ktiçük nahi
ye mecıisinde daimi bir 
sinema tesisi ve buoa nahi
ye sandiğından yardım etiil
mesi hakkında ahiren yapı· 
lan teklif uzun münakaşa
lara sebep olmuştur. Netice-
de daimi bir sinema tesisi 

teklifi büyük bir ekseriyetle 
reddedilmiştir. 

Daha sonra Bülacb nahi
ye meclisinde nahiye mer
kezinde bir sinema tesisi 
için yapılan teklif nahiyenin 
3100 nüfusunu temsil eden 
meclis reylerinin ittifakı ile 
reddedilmiştir. Bu kadar 
köylü sinema istemiyor de-

mektir. 

Münakalat retllimiz 
Münakalat Vekili 8. Çetin 

kaya bugün öfleden sonra 
şehrimize relmesi muhtemel
dir. 

Liselilerin kımJı 
Liselilerin kampt yarın sona 

erecek ve t lelte Ebedi Şef 
Atatilrkün heykeline çelenk 
koyacaklar. 

Ozüm ıı inıir mıhıulü 
la sene üzüm ve incir 

mabsalll diier ıeaelere nis· 
betea çok boldur. Taze üzüm 
Salihlide satılığa çıkarılmış· 
tır. 

Sarhoıluğun 
sonu 

Işıklar köyünde sabıkalı
lardan Hamit oğlu Sabri 
Ertekin sarhoş olarak araba 
ile lzmirden köyüne gece 
dönmüş ve arabadan atlar
ken cebinde bulunan taban
ca patlamış ve çıkan kur
şun boğazına saplanmıştır. 
Sabrinin hayatı tehlikededir. 
Tahkikata devam edilmek-
teclir. 

Haayırsever 
Şehrimizin tanınmış sima

larından Duağaç ebniye in
şaat mühendisi bay lbralaim 
Gazi büyük bir hayi rsever
lik yapmış ve birçok yetim 
ve öksüz çocukları elbise ve 
papuçlarını almak suretile 
sevindirmiştir. 

1 KISA RADYO YE TELGRAF 
Madrid - ispanya Franıız bududanu kapamıştır· 
Lendra - Italyanın yedinci tabtelbahiri Stı•eYI 

civarında batırılmıştır. 

Lizbon - Fransa-Italya mlitareke şartları ç~kd ~ 
Italyaalar Tunus, Ceı:air, Faı ıomali ve AkdeDıl • 
tün Fransız üslerini istemiştir. 

Roma - Italyad devleti bir ve iki liretlik 
diye çıkarmaia karar vermiştir. 

Londra - Alman ve ltalyanların ticaret vapurlıfl 
yiatı bir milyon tondan fazladır. bİf 

Iatanbul - Romanyadan ilk parti olarak on 
petrol relo:ıiştir. Yakında altı aytık ihtiyacımız olı• 
ve benzin gelecektir. ~ 

-------M------ ll 
Damga resmine tabı Devlete ait moı 
BIR11gan balo, RIDsa. lerde çalışan mit 
mırı ve temsiller ıerin tıkaut ıaı 
Maliye Vekaleti, aldığı 

yeni bir karar ile menafii 

umumiyeye hadim cemiyet· 
terle-, C. H. Partisinin bir 

Sermayesinin en ıs 
devlete ait olan 1116 
lerle memuriyet der 

bit 
aylıkları kanOola tes d 
miş olan müesseseler. 

kolu olan Ha tkevlerinio ve- zlfe alan mütekaitleri' ildi 
recakleri balo, müsamere, dl d 

kaüt maaşları bakkıO ~ temsil ve benzeri eğlence· pı •s 
şekilde muamele Y1 • A 

lere ait biletlerle davetiye· Maliye vekaletine• .~ı 
ler ve ilanların mikdar ve t{fJ 

edilmiştir. ~ 
zamanla mukayyet olmaksı- b"l ti Ço 

Vekalet bu ka ı zın damga resminden muaf 1 b 
feri ayrı iki cetve 

olduğunu alakalılara bildir- alakalılara yollamıştır: 
miştir. V ekilet, bu gibi d 

---M .. --

Yeniden tışkil olunan 
figat 11urakebe 
komııuınıarı 

Ticaret Vekaleti, fiyat 
murakebe kemisyonları teş· 
kiline dair olan Koardinas
yon Heyeti kararına tevfi-

kan vilayetlerde fiyat mura
kebe komisyonları teşkiline 
devam etmektedir. 

Evve'ce teşkil olunan 3~ 
komisyondan sonra şimdi de 
17 vilayetimizde de fiyat 
murakebe komisyonu teşkil 
edilmiştir. Vekalet bu arada 
ticari faaliyeti çok fazla olan 

Adapazarı ve lskenderun 
kazalarında da birer komis· 
yon teşekkül etmiştir. 

çalışan mütekaitleriD 
maaşlarının tahsisat 
iadesiz veya nısıf eıır 

ld .~·.• rilmesi lazım ge ıgı · 
altına almıştır· __ .... _ _..., 
Süveyş 

• lına Daı 
Italyanın lngiltere1' 

Fransaya harp ilin •1 
ile Süveyş kanalının 
miyeti bir kat dala• 
bulumaktadır · 
Meşhur Fraasız • 1 f' 

si F erdinaod de Leı•' 
rafından açılmıştır. bi' ılı.' 

Kanal beynelmilel. . 'Qıa 
1• 1 1 h reye maliktir. Mec ıs . "i. 

si 19 Fransız, 10 l•I' 1 

Felemenk, 2 Mısır as 
mürekkeptir. 

~~~~~~~~-= 

Deniz Gedikli Erbaş 
Okul Müdürliiğündea : 
1-Bu yıl deniz gedikli erbaş orta okulunun Jıaer 6' 

talebe alınacaktır. latanbuldan istekliler dİ'ruc~ Ka:~l!~ 
mektep mildürlüğüne diğer mahallerde bu unan ar 81 

k M k d lerine miiracaut edeceklerdir. Vl•ıa"yet vu••kse 8 8mJD an: Istidaya şunlar bağlanacaktır: 
1
.k add•" 

MiJJDE 
A-F otoğraflı nufus cüzdanı veya noter ı çe mu:üfu• ' Hususi idareye ait verıilerin taksit ayları aşağıda gös 4 "yaş düzeltenler veya tashih ettirilmiş Manisa oteli:~ terilmi olup bilumum mfikeııeflerin maıumii olmak üzere kabul edilmez., k 

1 ilan olunur. B-Beş sınıflı ilk okul şahadetnamesi veya orta 9 u e
1
• Ankara Orman Çiftliğinin •o- 1'eçecilerLale sineması karşısında k . namesı· "do:ır.rudan do:ır.ruya sınıf geçmek şalaadetname 
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1

.,. ğuk biralarının en mühim ltir ...1 } • Bina yergisi : Dört ta sıttir ıs ıs • " 

teni mahalli olan HALKABI- Kuşa.ası ote 1 1 inci taksit : Haziran - 940 diknamenin üzerinden hir ııenetlcn fazla zamaa geçme 
NAR lSKl AYDIN BiRA F AB- 2 ı"ncı· A9-ustoı • ,46 lazımdır." ._.. d RIKASl'nİn havadar ve yeşillik· Keçeciler Salih ustanın gazos " bl C-Üıerinden bir sene geçmemiş çiçek atın -..frı •· ıl 
le süsJenaı·ı;: aı·ı· bah.,.esine ko- fabrikası karşısında. · 3 fincü " : Teşrinsani - 940 O-Gerek kendisinin gerekse ailesinin T6rk ırlundaıı ... ~ .. -

" .. T !Ju oteller ızmirin en temıı · 941 a""' 
cunuz. 4 - - : Kiounsanı • k - t- ahla' k ve fena cöLret sahibi olmadıklarına ve Dl ,. ve ucuz otelleridir. uncu " o u ,. • d 
lzmlr Halkına BUyUk Müsteciri: S.lih Z•rer Arazi verıisi : İki taksittir leri bulunmadığına dair llGsaü)aal ~~ı 

1
• 111ıf BI Mnıd 

• b•t• • 16 ),,itirl11C ~ r e 1 · · k •t : Ağustos - 1940 2-Birinci sınıf için yaş 12yı 1 ırmıt ve yı " 
(FIATLAR UCUZLA.NDI) Dr. Fahri loık 2 ;:~: ta sı : Kanuosani • 940 lunmak ikinci ve üçönctı sınıflar içinde birer yaf farkh 
"Soiuk Bira Şif• 25.. -Z " : iki taksittir. mak lb•mdır. . üdirl• 
"llliyltk Dul>le Bira 12,50., lzmı. Memleket Hası..•esi Yol verıisi 3-Bu yaşlara ait boy •e ağırbk hadlen mektep m t•ll"" 
10 Santilitrelik fıçılarımız da ı Rontken Müteı..assısı . . 1 nci tak!it : Ağustos 940 ve askerlik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar 

tarif edilmiyecek derecede ucuz· Rontkeo ve Elektnk tedav"' 2 nci taksit : Kinunuevvel 940 71 maddesi öde.ine uygun olmahdır. . d f'ı 
dur. "D•şar>dan y yecekleri te- yapdır. ikinci Beyler Sokak (2389) 4-lıteklilerln bu şartlardan mada deniz haotahan•:•-:.: •'' 
min etmek serbesttir." 12-2 
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No. TELEf'ON 

2542 
,. cak sıhhi muayenede aağllm çıkması ve yapılacak 

1 
ç 

1 ;----x·--·-G .. ~Ş·~ ............. i ..... A .. il .. A ..... M ..... E.M ... ·N~·U .... N ......... 11 .... ,- d• koz•nmal•rıda la .. mdır. ~·rı' 
• SEL MET 1 • ıca arı 5-Yukardaki şartları haiz talebelerden. ~iri~ci ~·::: .... • Blrfok vatanlla,ıarımızı ••llmat • • lzmir Balçova Ağaınem!lUD ılıcaları ~ Haıiran 1940 • mak iıtiyenler 1 hazirandan itibaren ve ıkıncdı . uç ,ııeJI ,, 

ı h - t "l ' f k t l mak iıtiyenler - bu sınıflarıe 940 te rıııatı e .. .,, ~ f ve sadele k8Y1.9'turdu f tarihinden itibaren açıldığını mu terem muı erı ~rıne 1 =~a ~nd~n • hemen evrakile birlikte mektep müdürlü~:~/ 
f Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun en f tebşir eder. Beyhancısı Karahzlu fl ~aatl~ri ilan olunur. 7-12-1~ 
tbiiylik ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütiln_şirke·t ••------··---- -------- ~ 
tıi •m•l••İ•d•n 34 kişiye taksim etmekte onıarı ıseı•m•t>eı Mı.ll"ı Pı·yanno Bı·letlerı·nı·zı· ( SA DeT )~ Ki~esinden Alıll ferdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400 

5 
. y 

f Telefon:2495 R Çikarel ve D. Bencuya Çorakkapa Pollı merkezi karpıı No. 864 Hasan T abıin Ôıader Telefon1497 ~•••••••••••MM••~·~·~ ... 


