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LGAR ERKANIH BiYE 
1789 de Bastı/den 

iSİ BE LiNE O YET OLUNDU 
cıkan F ran ız milleti 
' tekrar 1940 Bastıle sokulmuştur 

GI liZ TAYYARECi LE iNiN LMAN MALiYE NAZIRINA ÇIKARDIK-
LARI FATURALAR 

~ . 
.~nyanın en serı ve kuvve li tayyareleri ln-
ltere taralından A meri kaya ısmarl nmıştır 
'-~-;::::::;-~;=:~~~~---------';7"' .............................. ::-:::::::::::=::::--;--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-:-=-:=-:=---
ş v EKİL I M l Z DiYOR IS ANY AYA ALMAN ASKE LERI AKIN EDiYOR 

.''nlüğümüze zarar verecek iNGiLiZ ASKERLEAi DUDUKLU_BOMBA· 
hangi bir taarruza k~!şı L~~'!111~.~~.~i~~~ 0~,~~~~~~k!: ... ~~~.~~~~'!~ 

mukabele edecegız maliye nazırına çok pahallıya mal olmaktadır. Son iki gün mentoya da tevdi edilecektir. 
zarfında lngiliz tayyarecilerı 65 Alman tayyaresi düşür- Times gazetesi "Presidan L~brön Fransın ili nncl Ca· 

ve alelhusus komşularile iyi mekle Alman maliye nazırına 3 milyon 250,000 lniili& li- huriyetin son cumhurreisi olarak tarihe geçecektir." 4e-
münasebetleri idame busu· 

ralık bir fatura tevdi etmişlerdir. mektedir. 
sondaki azminde berdevam Londra - lnıiliz tayyareleri Strasbourı 6ıerinden uç- Daily Mail gazetesine göre de Franııı:lar 1789 da Bu· 
bulunmaktadır. muşlardır. til kalesinde çıkmışlardı. Bugiin 1940 ta Peten oalan ye-

Türkiye Cumhuriyeti rica- Londra - Eaterina Amerikan tayyare fabrikaıı Amerika niden Bastile getirdi. 
linin kalkması, gitmesi, our- için 3.000 Ingiltere için 6000 tayyare in•• etmeii kabul Berlin-Bu sabah neıredilen bir reımt tebliğe K6re Bal-
ması, kalması ancak Millet etmiştir. garistan ordularının başkumandanı •• Bulgar erklaıbarbiye 
Meclisinin karariyle olur. Londra - Amerikanın lngiltereye teslim ettiği yeni tay- reisi general Stocheff Almanyaya davet edilmiştir. Birçok 
Yakıoşarkta sulhun bozul- yıuelerinde tecrübelerde bulunan bir lngiliz pilotu ıimdiye Bulgar yüksek rütbeli zabitler generalle beraber gidecek-

masıua ve harp felaketinin kadar bu kadar kuyvetli, aağlam ve seri tayyare dGnyada ferdir. 
buralara kadar yayılmasına görülmediğini söylemiştir. Londra-Bir Bulgar askeri heyetinin Berline gitmeıi ~·-
hiç bir zaman taraftar olma- 1:.ondra - Fransız dik\atörll kabineyi kurmu~tur. Boduen rada alaka ile karşılanmıştır. 
dığımızı tekrar etmek iste- Hariciye Nazırı, Laval baı•ekil muavini, Darl bahriye na- Söylendiğine göre, Alman erkinıbarp kumandaaları kl-

at Baıvekilimizini dün 
k~ İrad ettiji nutku 
ta hararetle alkışlan
•:0n-ı;a ittifakla Refik 

te • htik6metine itimat 
~ı,11111ıittir. Baıvekilimiz 

~-.. "•ııda başlıca şunları 
".&; •ıu,. 

"""' . 'lalar tarafından neı-
. ti ·~·~kalar bizim diirüst 
lllııiylllıı!o delilidir. Bize 
.. ttıııli1' istinat eden-., . 
>tlt l'iealimizi .zedeleme· 

11\:'tl •neıılere cevabımız: 
"ll t b . k ''' •t çevırme .,, 

._~ bir ıözlerinde de 
~ ' Tarkiyeain ölmüı 
ı~lı Osmanlı impa-
~ olmadığıdır." Di
~ Yerdede: uDiloyaaıo 

'''•ıı . t' w vazıye ıne rag-
llleaıleketimiz bir ,, 

, ınaruz ıörünme-

•e bntan devletlerle 

rim. 
Türkiye Cumhuriyetinin 

istikliliue ve Türk vatanınan 
bütünlüğüne zarar verecek 
her hangi bir harekete karşı 
Türk milletinin vereceği ye 
gine cevap: Silaha sarılmak 
ve sonuna kadar vatanı mü
dafaa etmek olacaktır.,, 

Başvekilimizin beyanabn-
sonra Mazhar Göker, Müs
takil grup reisi Ali Rana 
Tarhan, Mümtaz Oktem, 
Feridun Fikret ve en niha· 
yet de Cevdat Kerim ince
dayı birer nutuk söyliyerek 
Baıvekilin beyanatını tanip 
eden heyecanlı sözlerinden 
ıonra Tfirk - Sovyet dostlu
ğunun kısa bir taribçesiDi 
yapan Cevdet Kerim ince
dayı bu dostluğun samimiyet 
ve kuvaetini tebaruz ettir-
miıtir. 

"1anlar Son Rus Hareke
~~den Me~nu~ Değiller 
~d •taaın yarı resmı gazetesı hülisatan şunları yaz

.. ~ it: 

tad:Pte cereyan edecek olan çok mühimhadiıeltr ari-
tt,tl ~•lrınşark sulhuouo muhafazası için Almanyanın 

' ~~111İ harcadığı bu zamanda So•yetlerin Besarabyayı 
1 , • ..._ ~•ıı siyasi mahfillerinde açık bir hoşnutsuzluk 

"'il t' 1 ır." 

~ .. 
-..!ll11sadaki Yeni Dü turlPr 
: ~-:~ - Buriine kadar Fraasada milli düstut: uHürri

t " •ılık ve müsavat,, idi. Fakat bugün bu düsturun 
)o bÇalııma, aile ve vatan,, düsturu kabul edilmiştir. 

~~d •t tı düsturu şüyle tehir ediyor: Çalışma: Almanyayı 
•lct llıtlc demektir. Aile: Franıanuı ve ordusunun bir ' ._;i lllinaaıaadır. Vatan: Ba da Alman tliiıturudur ki 

'••41a herıey feda edilir demektir. • 

zırı, Veygand Harp nazırı olmuşlardır. Petea Fransada iı· çllk Bulgar kardeş ordusuna bazı nasihatlarcla bulunacak-
Londra - Almanlar lngiltereye kartı yaptıkları hücum- lardır. Her ne kadar resmen, Bulgaristanın garp cepheıi 

larm hedefi logilizlerin kuvvei maneviyelerini kırmaktır. ve Mojinoyu ziyaret edecekleri bildirilmekte iıe de bu yol-
Almanlar Flaadr.mubarebelerinde kullandıkları bombalar culuğun laedefi Majinoyu tcftiı olmayıp Vilhemıtane'tle 
ve çok müthiş gürültüler yapan tayyarelerini yeniden kul- gizli glrüşmeler olduiu kolayca anlaşılmaktadır. 
lanmaktadırJar. Bir lagiliz gazetesinin yazdığma göre, lnii· 
liz asker ve sivilleri bu düdükü Alman tayyarelerine ıshkla 
ıarkalar söylmekle mukabelede bulunmaktadırlar. 

Loodra - Ameribanın mecburi askerliği kabul edece
ğine dair vereceii karar bura askeri ve ıiyast mahfillerin
de memnuniyetle karşılanmıştır. Amerikanın milli muhafa
za taburları bugünden itibaren büyük manevralarına baş
la•ıştır. 

ispanyada 60 bin Alman askeri 1 

vardır, daha gelecektir 
Nevyork - ispanyaya 60 bin Alman askeri relmiştir. 

Bunlar karadan Cebelüttarıka taarruı edeceklerdir. Ayni 
zamanda Alman ve Italyan haYa filoları da bu kara taar-
ruzunu himaye edeceklerdir. ispanyaya daha Alman kuvvet
lerinin gelmesi bekleniyor. 

----------~· .. ----------
BOHEMYAVEMOREVYADA 
RARIŞIKLIKLAR B0Y0D0 

Londra- Son dakikada ahnan haberlere gire Bobemya 
ve Moravyada karışıklıklar çok büyümüştiir, müsademeler 
yUz kadar insan ölmüş ve 1200 kişi tevkif edilmiştir . ____ .. ____ _ 
Almanlar Fransa.ta Yağma 

Ediyorlarmış 
Londra - Alman işgalleri altında bulunan Franıız top

raklarında yağmalarına devam etmektedirler. Buralardaki 
eşya hayvan ve yiyecekleri Vagonlarla Almanyaya taşı
maktadırlar ve bilhassa Fransızlarm ellerindeki altınları da 
aldıkları bildirilmektedir. Bankalardaki paraların yağma 
edilmesinden korkulmaktadır. ____ .. _____ _ 

Romanya Hariciye azırı 
Biikreş - Romanya hariciye aazırı B. Manileako Alman

ya hOkümeti tarafından MOnibe çağrılmııtır. Nazır 6ailmüz
deki hafta Münibe gidecektir. 

,_,,TÜRK HUDUTLARI.._.., 
AŞILMAZ ! 
~ -- tr:ı.~ 

Atamızın, inönOmüzün, Fevzi Çakmağı. 
mızın ve M ehmıtçiğin destanı 

Yazan: SIRRI SANLI 

- Birinci Tablo -
[Bir talebenin çalışma odası. Karııda bir orta Aaya 

harıtası var. Atatürk, İnönü ve Fevzi Çakmak'ıa foto
jrafları asılı .. 

Perde açıldığı zaman aahue boştur. Biraz sonra 
Giiniz, içeriye girerek masa ilzerindeki tarih kitabını 
açıp okumaya baılar. Dııarıdan piyanonun biıli aa;
meleriyle birlikte güzel bir ses itidilmektedir.) 

usapanı tutan kol, bökülllr mO hiç? 
"Mehmetcik cihanın mutlu eridir. 
"Kalbimi dolduran bu derin sevinç, 
"Duyıudan örülilş bir eseridir.,, 

"Saadet doludur, yurdun her y&nn, 
"Varol başımızda ismet ln&ntl 

Orhan soldaki kapıdan girer: 
- Bestemi beiendin mi Güniz? 
- Güzel ağabey ! . . . 
- Bilsen ne kadar heyecan ıçındeyna. Lod boy•, 

mütehakkim bakııı ve karayağız çehresiyle Mehmetciii 
canlandırmak istiyen bu besteyi, kalbimin derinlikle
rintlen gelen duygulardan itledim. Belki eısiz bir eaer 
değil, lakin en samimi olduğuna kaniim. 

- Okuduğon ne? 
- Türk tarihi !.. Orta Asyadaa, Hazerin şimalinden 

ve cenubundan Türk akınının naııl yapıldıiıaı, haki
katın cana yakın ifadesiyle anlatan satırlar, maıiyi 

, bütln azametiyle hikaye ediyor. 

................................. (DeYamı Yar 
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Birçok yerlerde 
bazı yerleri 

zelzele oldu, 
su bastı 

~~~~-llll!IDllDI~~~~ 

Ankara - Son fiç gün içinde yurdun muhtelif yerlerin
de zelzele, dolu ve sel afeti olmuştur. Elazığ, Kayseri ve 
Malatyada vuku bulan xelzele hafif geçmiı, hiç bir hasar 
yapmamııtır. Kaıtamonuda beş dakika süren dolu 48 köy
de mahsullere zarar vermiı, şehir içinde evlerin cam ve 
kiremitlerini kırmıştır. Dünyanda ıiddetli yağmurlardan ba
sıl olan seller Kesdoğan ırmağını iki metre yükseltmiştir. 
Bu yükselmeden hiç bir hasar olmamış, yalnız üç menfez, 
dört ahşap köprü yıkılmıştır. Bilecik ve civanaa yağan 
yağmurlardan hasıl olan seller Gölpararı kazasının Yeni .. 
pazar nahiyesinin Beıkıran, Çımışkı, Aracıklar, Çiftlik ve 
Aktaş köyleri mezruat ve bağlarını harap etmittir. Yarhi
ıar kazasında 1, Alikaya köyünde 1 ev yıkılmıı, seller 56 
keçiyi götürmüştür. Aliköyünde 500 dut ağacı ile 200 kile 
kadar deste halinde' buğday ve arpayı seller götürmüştür. 

Italyan ve Macar nazırları 
memleketlerine döndüler 

Roma-Italyan hariciye nazırı Kont Ciano Münihlen dön
milştür. Ciano derhal MussoJiniyi ziyaret ederek üç saat 
görüımüştür. 

Budapeıte-Macar Baıvekili Telaki refakatinde hariciye 
nazırı ulduğu halde Budapeşteye döndü ve dün akşam 
nazırlar meclisi mühim bir toplantı yapmıştir. 

Ban - Bükreşten bildiriliyor Macarlar şayet Transilvau
yayı isterlerse Romanya kralı Karol bunu kabul etmiyerek 
derhal ordularını harekete getirecektir. 
Lizbon-Vişten bildiriliyor: Laval Fransız Başvekili ol

muştur. Mareşal Peten 12 nezaretten mürekkep bir kabine 
kurmuştur. 

Lond.ıa - Dün Britanya üzerinde vukubulan hava mu
baresinde 28 tayyare düşürülmüştür. Almanya ile Italyayı 
bağlıyan Bren şimendifer hattı tahrip edilerek münakalat 
durdurulmuştur. 

Londra - Italyanın harbe başladığından bugüne kadar 
120 tayyare kaybetmiıtir. Bunlardan 72 sı dllşürülmii ve 
mütebakisi yerde imha edilmiştir. Diin MaJta üzerinde 3 
ltalyan tayyaresi düşürülmüş ve ikisi ağir hasara uğratıl
mıştır. 

BERLIN KARARI SOVYET 
RUSYA YA BiLDiRiLECEK 
Bertin-Siyasi mahfiller Kont Ciano mülakatında alınnn 

kararlar hakkında hiç bir malumat Yermiyorlar. Ancak it
tihaz olunan kararların Sovyet Rusyadan gizli tutulmıyn
cağı için bunların Berlindeki Sovyet Rusya elçiliğine bildi
rileceği söyleniyor: 

lzmir Vilayeti Hususi Muha
sebe Müdürlüğünden : 

Bedeli sabıkı 
Lira No. 
360 1oa 
350 110 

85/87 
ıs 11 

11 8 
25 105 

Cinsi Mevkii 
Ev lnönü caddesi 
Ev lnönü caddesi 
Fırın Karşıyaka Celil bey iktisat sokağında. 
Ağaç Karşıyaka Soğukkuyu mevkiinde dağınık 
zeytin vaziyette 

,, Emrez Timarında 
,, Kilizmanda Hamit bey çiftliği arsası da

hilinde 
30 9 Düklcin Hisar CB"Dİİ arkasında 1aman çarıısıoda 
5 15 Dönüm tarla Emrez mevkiinde 
ldarei Hususiyei Vilayete ait olup yukarıda mevkii ve 

cinsleri göstariJen emlak kiraya ve aiaçlar mahsulü de sa
tılmak üzere temdiden 10 gün müddetle açık artırmaya çı· 
karılmıştır. Kira şartlarını öğrenmek istiyenlerin hergün 

· muhasebei Hususiye müdüriyeti Varidat ... kalemine 
ve pey sürmek istiyenlerin de ihale günü olan 22-7-940 ta
tihine müsadif Pazartesi günü saat 11 de yüzde yedi bu
çuk depozito makbuzlarile birlikte Vilayet Daimi encüme-
nine müracaatları ilin olunur. (2710) 

lzmlr Dettardarhjiından ; 
Meyhaneci Ahmedin Karşıyaka ve muamele vergileri tabesine 

olan kazanç ve istihlak vergisi borcundan dolayı hacız edilen 
Karfıyaka Dedebaşı Ağabey sokağında kain 1-3 sayılı ve 1760 
lira kıymetindeki bahçe dahilinde mevcut dam ve evin yarı his
sesinin kat'i ihalesinin icrası için Vilayet idare heyeti kararıle 20 
gün müddetle mGzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin on sekiz Tem· 
muz 940 perşembe günii saat on beşte Vilayet idare heyetine 
müracaatları iJin olunur. (26ll) 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 harikulade film birden 

TÜRKÇE SÖZLÜ _. 

TARZAN VE. OGl.U 
ŞlRLEY 

KÜÇÜK PRENSES 
Seanslar: Tarzan 3,30 - 6,45 - 10 da 

Şirley 5 - 8,30 

(H•Hnn •••IJ 

ltalyanın Afrika hakkında l Nakil vasıtaları kanun 

_ R!u~~P~la~e~~~!!!Y~!.ı m~! .. ~n~~!!.L. 1 !!m~~r~~~.~~~S!akil 
gore: Mareşal Graçyani, ltalyan Afrikası hakkanda btiyilk vasıtaları hakkındaki kanu-
ve mühim kararlar ittihaz etmiştir. Bu kumandan Italya nu ve bu huıustaki icra Ve-
imparatorluğunu Afrikada bir kat daha tevsi edeceği ka- killeri Heyeti kararını Vili-
naatı besleniyormuş. Çünkü lngiltere ve Fransanın Afrika- yetle.ıe bildirmi , liaral'na-
daki müstemleke mirasları Italyaya dOşermitJ Bu haberi meye gbre, nakil vasıtaları 
Yeren Amerika radyosu diyor ki: bu vaziyet karşısında plakalarının belediyelerce 
Amerika bu müstemlekelerin Almanya idaresine Yeyahut yerine getirilmesini istemit· 
Alman nuf111una geçmeıhae asla razı olamıyacaktır. tir. 

Dünya· kürresinin yeni şekli? y t da'I ..., ı 
Nevyork-Amerika radyosunun tefsirine göre bu hafta a an Y ıgımıza a 1010 

dünya kü~esia.İD. ye~i. ş~kli çizilmektedir. Birçok müstemle- millettaşlarımız 
keler sahıplerıoı · degıştırecekler, bazı devletler ortadan 
kalkacak ve yabancı milletler tarafından işgal olunaeaklar
drr. Gerçi Almanlar lrlandaya akın edeceklerini bildiriyor
lar. Fakat Amerikadaki kanaat bunua aksinedir. 

Onların kanaatına göre lngiltere bütlln lrlandayı istila 
edecektir. 

Uzak şarka geHnce: Japonyanın Hindistana hakim olmak 
projesi.de akim kalacaktır. 

Yugoslavya Almanya yamı 
meyil ediyor ? 

Belgrad-Yugoslavya hariciye nazırı oıo, "Das Rayh adlı 
Berlin gazetesi muhabirine: "Almanya ve Yugoslavya ~

1

deal 
şartlara maliktirler.,, Demesi Alman gazetelerine sermaye 
teşkil etmiştir. 

Bu iki hükftmet arasındaki siyasi ve iktisadi münasebet-
ler de bunun tahidi olduğu ayni zamanda ıtalya ile de 
bu münasebetlerin samimi olduğu ilave ediliyor. · 

lngiliz - Fransız münasebetleri 
Roma-Buradaki siyasi mahfiller logiltere ile Fransa ara

s~ndaki l'e~gioliği kat'i bir düşmanlığı mucip olacağına ih
tımal vermıyorlar. Bazı mahfillerde de bir Alman ltalyan 
ve FHnsız ittifakının da vücut bulmasıoa ihtimal veriyorlar. 

Fransanın yeni idare şekl0 

Buston-Fr nsada kabine şeklinde devlet şurası diye 

Yabancı memleketlerden 
hicret ve iltica suretiyle yur
dumuza gelmiş bulunan 3896 
millettaıımızın tlbiiyetimize 
kabulü icra Vekilleri Heye
tince tasvip olunmuştur. 

zabıta haberleri 
Buca Menekşe sokağında 

Ismail karısı Zeynep ve Ha
san kııı Fatma; Hasan ka
rısı Müzeyenin evine gire
rek kendisini dövdüklerinden 
yakalanmışlardır. 

§ Tamaşalık caddesinde 
Mehmet kızı 19 yaşında Ha
tice, Haliloğlu 5 yaşında 

Mustafanın başına taş ata
rak yaraladığından yakalan
mıştır. 

Karşıyaka deniz banyo
sunda Hakkı oğlu Ismail 
idaresindeki Deniz motoru
nu Yorgi oğlu 39 yaşında 
bulgar tabasından Hırıstota 
çarptırarak ayağından yara
ladığından yakalanmıştır. 

nıınnnıruııınııııaııııııııııııııımıımıumo 

lnciraıtı sıf 
Bugün öğleden to~ 

ciraJtına vapur seferl,ıl 
lıyacaktır. 

Şimdilik vapurlar 
cumartesi ve pazat 
çalışacaktır. Vapurlar kit'' 
iske!esinden U:alkad 

Elektrik Tarif 
•f• Elektrik kilovat tarı 

misyonu toplantılarıD~ 
edilmektedir. ŞirketıO 
kavelenamesine göre 
]ere bazı ilaveler y•P' 
icabeylemektedir. 

ParaıütçOlük ball 
könf eranı 

Önilmüıdeki paıartesİaf 
saat 18 de Müstahkelll 
subaylarından B. Lütfi 

dan Halkevi salonund\ 
şütle, tayyarelerle kı~ 
dirmeler" mevzulu ço 
metli bir konferans 
cektir. 

Sünnet düğO 
C. H. P. Mersinli 

binasında pazar gO 
14 te Mesinlide süll 
ğındaki çocukların 
törenleri icra edilec 

Fuanm 
Izmir Enternasyonal 

çok istifadeli bir tic 
heri ve bol neıeli bir 
ce yeridir. 

Fuar 20/ Ağuıtoı/1 
açılıyor. dört kişiden mürekkep bir heyet teşekkül edecektir. Bu 

heyetin reiııi Mareşal Peten azalarıda general Veygand, 
Laval, Mark olacaktır. Mebusan ve ayan ligvedilecek ye-
rine yukarı ve 8fBğı kamaralar diye iki kamara kurula
caktır. 

KISA RADYO YE TELGRAF HiBE 
lzmlr Deftard arhğından: 
Sabık Polis Müdürü Cemilin köyler servisine Milli emlak ıatış 

bedeli borcunda11 dolayı hacız edilen Cumaovası köyl.inde kain 3 
hektar 21 arşın d5 metre ve 2573 lira 20 kuruş kıymetindeki batı 
vilayet idare heyeti kararı ile kati ihalesinin icra111 için on a-ün 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 18 Temmu& '"O 
Perşembe gGnü saat U te vilayet idare heyetine müracaatları 
iJSn olunur. (2610) 

--- ---
D. Demiryollarından: 

9. işletme i~tiyacı için bir sene zarfında döktürülecek 
olan ve alelmüfredat miktarile muhammen bedeli aşağıda 
yazılı bulunun izgara, soba, makine ve vagon parç Jarından 
ibaret döküm işi 24292.40lira bedelle ve kapalı zarf usu]ile 
münakasaya konulmuştur. 

Müaahasa 24-7-940 çerşamba günü saat 11 de Sirkecide 
9. işletme binasında A. E. komisyonu tarafından yapılacak
tır. tstekliJerin 1821.93 lira muvakkat teminat ve kanuoi 
vesikalarile teklif mektuplarını ihtiva edecek olan kapalı 
zarflarını ayni gün saat 10 a kadar komisyona vermeleri 
lazımdır. Şartnameler parasız olarak komsiyondan v rilmck
tedir. 
Miktar kilogram Nevi Muh mmen bedeli 

31935 Makine ve vaıon parçaları 7664.40 
103600 Soba 15540 

6800 Izrara 1088 
9 11 13 15 ................................................ 

Nevyork - Amerika hükumeti yaptığı bir kanuol' 
rikada bulunan 21 - 45 yaş arasındaki bütün ec 
askerliğe tabi tutmuştur. 

Nevyork - Amerika bu sene 25 bin tayyare Y' 
karar vermiş Ae hemen işe başlamıştır. 

Londra - lngiltere Kralı Majeste altınci Jorj iJe ..M 
kil B. Çörçilin Alman tayyarelerinin attığı bombalaır 
ralandıkları tamamen uydurma ve asılsızd ı r. 

Londra - Şimali lrlanda hükumeti bir deklira•Y~ 
rederek lugiltere ile birlikte ve aynı safda müıter• 
mana karşı harp ilin ettiğini bildirmiştir. 

YUGOSLAVYA KABUi, 
Belgrad - Dahiliye nazm Mihaliç istifa etmişti.r. , 

zareti başvekil idare edecektir. Bu günlerde kabıo' 
ha büyük değişiklikler bekleniyor. 

15 Kişi l\'Iahkôm Oldll 
Budapeşte - Divanıharp yeniden on beş kiıiyi 

ile. itham etti. Hükümler arasında idam da vardır· 
kumların dördü çocuktur. 

-----------------Saçma ve Gülüne Bir fi., 
ltalyan gazetesi spekeri Iz ir limanını lngilizlere. 

rak gösterdiğimizi söylemektedir. Bu gülünç haber• 
sümle kaydetmekle iktifa edeceğiz. 

AGAMEMNUN Ilıcaları eeıedlye~!!yolarıaçıldı 
t lzmir Balçova Ağamemnun ılıcaları 10 Haziran 1940 f Izmirin ~n güzel ve en sıhhi 
t tarihinde itibaren açıldığını muhterem müşterilerine f banyoları e.çıldi. Karşıyaka 
f i'cbşir eder. Beyhancısı Karatizlu f banyolarına gidenler orada 

336 ootumıı", 
Son Yöklarll• 

ÇaAırıllYor 

......................... ~ ... ••• .............. temiz bir büfeden, buz gibi ...................... ~ ............................... . 
ı SELAMET G·ş s· f soğuk bira ve şaraptan da 1 E 1 t ucuz fiatlarla istifade ede.bile 
f Birçok vatanda,ıarımızı sallmet f ceklerdir. Tavsiye ederiı.8-3 
f ve •adete kavu,turdu f f h • I 
• Ne doğru isim ı 19 Mayıs fevkalade piyangosunun ent Dr. a 1 şık 
f ~üyük ik~amiyesi ol~n. sO,O~O lirayı, Savel Tütün şirke·t İzmir Memleke! Hastanesi 
ftı a_me]esınden 34 kışıye taksım etmekle onları (Selamet)ef Rontken Muteh.assm .. 

ıerdırdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f f Rontken ve. E!ektrık tedavısı 
Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f yapılır. İkıncı Beyler Sokak 

lzmir askerlik ıut.e-' 
Y erli 336 doi"0 t 

SOD yoklamHI 20 d•' 
940 günü bitecejİll ~ 
doğumluların ıubeYe 
müracaatları. . Geld' ~ 
takdirde baklarıocl~_., 
moamelesi tatbik ~.,,ot· 
ehemmiyetle ilin ° 

1..,...••••••••••.., .. •• ..,,. ...... .., ................ l 29 No. TELEFON 2542 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADeT )· Kişesinden Al;.I 
Çorakkapu Pollı merkezi karıııı No. 864 Hasan Tah in ÔaderY.elefon14'7 

• 


