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Letonya ajanamm 1'Gcllrdiline ıöre, Ala. 
rene dvarmda lıfalenld hudut brakol ~ 
dUn aabah yanmıı olarak bulwımuırur. Dir b
dın ft bir çocuk •ltr surette yara)~. 1! 
hudut muhafm bybolmuıtur. 
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Revno etti 

Litvanva Cunıhur 
R 

Dun Şeref stadında yapılan 

eisi kaçtı Milli Küme maçlan 
Sovyet zırhlı ku,vvetleri Litvanya- G. Saray Beşiktaşı yenemiyerek 4-4 
nın başlıca şehirlerine girdiler berabera kaldı. Fener Vefayı5-2 yendi 

Jlod:ova, 16 - So.,yeller icra ko. mit ve tunlonn bir an tatbikini il'. sinin pamusklnıne tatbikini temin 
mllesi rebl Molotof bük6meli na- temltlir: {e bu muahede düşmanların azim. 
mına Lil'lanu:ra nota, vermif, Lit- ı - Dohilire Nazın Skacu Te le tenkil eıme)'e amade Te mukle
nnyedakl Sov)'el aıtkerlerinln ita. emntnt departmanı tefi Pouvel6l. dir bir hükQmetln derhal tef)tll e. 
çırmıı hldiseleri 'le bunlara Y•PI.. illin Llt,.aayadakl Sovyet prnfo- dilmesini, 
hın işkenceleri, ı.1h·anyanın 1.elon. ıunu ale)'btne ,.akubulan tabrlkA.. I 3 - Sovyel • Litvanya kal'fthkh 
ya Te F..stonya ile Sovyeller aleyhi· lln dotnıdan -dolruya mllcrlml o. yardım muahedesinin tatbiki im· 
ne ıhılt bir ıttffalc. yaptı•ını ileri tarak mahkeme edılm•slnl, Unlarını temin Ye Llh anyada So.-. 
ıOrerek bö3·le bir nıi3·etln d11ha 2 - Lil'lan)'ada, SoT)'el • Llt. yet garnizonlara aleyhine vuku bu
folla devam edemlye<'eitlni bildir- YllP)'a kal'ftlıkh )'ardım muahede- lacak tahrlk4t. mani olmak irin en 

mühim l.ilvanya merkezlerine yer. 
le$ecek Ufi mıktardıa Sovyet kıt•· 
.atının Lllvanya topnıklarına MI'· 

beıtce ııeçmeslnin temini mustaceJ 
ve muUak sureUe -ailzamlu olc.lulu 
kanaatindedir. 

Çinliler 1500 Japon 
askerini imha ettiler So\·yet hükılmell, ~lalalibatınm 

tahakkukunu ihlldal bir IJ.'lri maa 

B ., kullanan J kıtal da -!idi kamında olduitu ve bunsuı So.,yet • 
Oi'UCU S&Z & "')OD an Ç8•na • Lltvanya kar$ıbkh yardım muabe. 

Cıınltlnı, ti ( A.A.) - Gecen Cu. 
ma ,Onll Hupeb •Jlayetlnde lhn 
nehrini bolucu ıazlar kullanarak 
topçu birPa)'eılnde ıe~lf olan 
lapan kıtaatı Hsianı>•nıın 20 kilo. 
metre cenubunda Klln Uchlnmala 
ile ltenı ansında ihata edllmiıler. 
dir. 
Dötmanın -.aılrell fevkallde na

&lk telükl edilmektedJr. Cinkl 
Çhıltler nehrin iki tarafında dllt
manın plirinde yaptılı bir çok mli. 
blm noktaları iıUrdat etmlflerdlr. 
Japoıılar Han nehrinin prblnde 

bazı lıllnad nokt:ısı elde edeblhnek 
için bin kadar Hker feda etmlfler. 
dir,. 

Çin kumandanlılı vaziyeti tam 
bir llimadla derpit et~ktedlr. 

Ayni umanda Han nehrinin prk 
ubillnde, Cinliler, Hdpen 'lilaye. 
tinin tlmallnde cereyan etmlt olan 
~uharebelrde bir çok defalar elden 
ele ıecmlt olan Taaoıansı lıtlrdat 
•>'lemlflcrdlr. Japonllnn 500 kltlUk 
d.Oındorlan tamatalle imha edllmlf· 
tir. 

desinin namusklrane bir surette 
ri•Y91• lmHo buhınmadılı klna
tafndedir. 

SoYyet hük6metl, IJlvanya hllkt· 
naellnden 15 Haziran sabahı ıaat 
10 • kadar cnab bekler. 

Bu tarlhde Lilvan)'a hükılm~lln. 
den cenb alınamaıauı yubrda 
Sovyet blrUIJ mataltbatını tatmin 
etmenin reddi tribl telakki edlfecek
tir. 

15 Haziran Nbohı ıuıat t da Ulb
ıis, Molotova, Sol'}"el bOldkmetl ta. 

( Deınımr 2 ncide) 

1'tfa - Ftnubnltrt mn~rntfnn "Jt'1/h Vefa mlitlafaa1ını rorlupor 
(\'azııı S Oncilde) 

Hitlerin Amarikah gazeteciye beyanab 
"Amerika, Aurupa iflerine lıanfmazaa devamlı 

sulh temin eclilmi• olur ••• 
Nn11ork, ti ( A.A.J - D. N. B. 

ajansı bildiriyor: 
HiUer me$hur Amerikalı ıozctecl 

Fon Vlpnd'a fU beyanatta bulup. 
anqtar: 

.. Amerika Amerlkalılan, A'lnapa 
da AnupabJara• eter Moal'Ol'abı 

<Joklrfnlne nılilekobillyet es••larma 
mO!tenit r.lmak üzt"!'t lıer iki taraf 
riayet ecl~ek oluma, ralnu EMI 
Diın)'O ile Yeni Dfüt)• araMn•la d .. 
\':J:l'h IJ ir ımfh lem!n t"dilnıI, .-t&'ıilt 
bllllin dilnya iti• en ı•eat ul•• bir 

<Dnamı ı nddd 
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Milli Şefle ingiliz 
Krah aras1nda 

FransadakiHarp vaziyeti 1 Amefika efkarrumumiyesi 
Aıılınra, lG (A·A·) - İngiltere 

kralı Altıncı C6rc'un 13 huJro.na 
mUSt.di! do{:'llln gilnil yıldönümU 
mUnaseıbctile Relslcınr.hur lsmet 
lnl>nU tıe kral arasmdn lL'jağJdald 
telgraflar teati olunmuştur: 

l\Iajcs~ Altıncı Corc 
I.ondra 

Majcstenlzln do~ yıl~onn:ntı 
milnaschetilc en samimi tebı:ikle
rlmJ ve şahst saadetleri ile millet
lerinin sandcti hususundaki harL 
reW temennilerimi arzctmeklc bll. 
hass:ı b:ıhtiyan:m. 

fsmet inönil 
hmet tııön\i 

Tilrkl,rc llt-Js.lcumllurv 
.\nkara 

Doğ\:mumun yJldöntımn mlln&-
sebetile samimi tcmPnnilerinizi 
büyUk bir rnnmnuniyetle aldım. 

İyi t emennilerinizden dolayı en 
hararetli te§ekkürleriml arıe. 
derim. 

tngfltcrc l\nıh 
Corc 

Vugoslavy~ 
iptidai madde sıkıntısı 

çekiyor 
IJtlorat, tG ( A.A.) - Rôyter: 
Hüküruct. Yusosl:ı\·)·od:ı iptld:ıl 

madde stoklnrmrn muhnfozıısını is
tihdaf eden kararnameyi t:ısdik et_ 
miştll'. Tlcnrct nazın demiştir J:l: 

Hnrbin AkCJcnfzc ~lra)•cU mlllt 
ilı.-tısndfyotı mClşkül bir Yod)•ctc 
koymuştur. Çilnkü ibtidn\ maddclc
Tin )•oluna kesmektedir. 

Biz, bitaraf olm:ınıız hıısclıile de
ııiılerln öte tarnfındnk\ piyas:ılarl:ı 
irfibnhmızı muhnfıız:ı:ra ~lı~11e11. 
;Jız ve crişebilt'cc~imiz bynakbn 
"Ve nıeselil So\•yc11er BlrHlU '\'e di~er 
l3alkan dc\'lctlerlnden istifade ede
r.diz. M:ılıma!ib şimdi, lplld:ıl mııd
de mlktarlarının aıalacalını hesaba 
kııtmalıyıı. Ye hu şartlar oltındo 
.memlekette bulunan iptidai madde 
ı.toklarını kontrol etmcllylı. 

Müttefikler iki ay 
dayanabilirse .•• 

Lon4ra., lG (AA.) - Gama, Ob.. 
ııerTer gaı:c\~ılnde Franaıuım 't'Utye,. 
Une dair yazdığı makalen!n sonunda 
fÖj'le diyor: ' • 
Eğer garka da ?ı.lajlno hattı mllnte

rit bir vu!yctte mQd&t'e.ada bulun· 
mak mecburl)"':Uııde kalsa da " ta
mamue slyaa da atrua, 1lı. nama
nm .anu olamaz. 

MUtteflklerin daha çok hem pek 
çok kaynakları vudır. .M!laa2ılr oıa. 
nk her zam.'lnda.D daha zlya4e im~ 
nıtorluğumuza malik bulunuyoruz ve 
!abıikıı.larrmızm, atelyclcrlmlz'.n, bQ
ttln dtınyaıım tpttdat madde kUUulle 
randmıaru, bUytlk " takat eıkmtılı 
o:ıa.n gl>ringln amal verimine gitgide 
yakınla7maktadır. 

Filolıırmuz- DUııkerkte olduğu &lbi 
parlak at.rntcji harci<etlcrlııi talbilt 
~doblllrler. ıruttdikler blr ny iyi da
yanmıılrdırlar. Ondan sonra da bir ay 
dahn. Bu, zaman ftln bir muharebe.. 
dlr. Zamanla havalarda h!ldmu-ctıerl 
temin cdllmil olacaktır. Den.Ude oı_ 
uuğu gibi ııaval&rd& ııa hakinll1'etl 
ele alınca. dan.lan ileri gi~kUr. 
lı'rıı.ruıa meydan muhıırebeslnl ısabırla. 
sebatla J(azanmalıyıs. Bedenen ve ru
han Frauanm yanındıı;yq. 

Amerikada nazi şefleri 
tevkif edildi 

Moııkova. 18 - Aıncrlkada bulu.. 
nazı Alman lepklcUllcrl şetlerl ile bu 
tl'§kllAtlarda çnhşcn memurlar ve 
t~kl!AUa.r men!'Uplıırmdan ~zılan 
bugün tevkif olunmu~lardır. nu hu. 
llU5ta fazla ta.fallAt yoktur. 

.Yeni A'dliye Vekaleti 
teşkilatı 

Adliye Vekileti tarafından h:ı. 
z.ırlo.nan yeni Adliye Vcklleti 
teşkilitr ka:mn projesi müt:ılu • 1 
lan aluunak Uz ere Vekil etlere 
'verilmiıtir. 

Yeni projede istinaf mahkeme
leri tetkilinc dair hü!tUmler ek 
var.drr. 

Çarşı ve m:ıhalle 
bef<çileri 

Emniyet işleri umu:n mü<liir -
lüğti tarafından ruı::ırlanmış olan 
wıı ve rn;:ıh~l!c bc!cçilcrüc ait 
kanun projesi McclLe ıevhdil -
~1: üzere Ba~vek.:lcte \·criim.i§ -
tir. • 

tBaı taru/ı 1 inr.ldc) ı ı.opçusu tarafından muttasıl bomb&r. 
Jnı;lllz okır bomberdımıın ıny)'lı- dmıan ~dllmelıtec:!fr. 

releri cenubİı gnrbl Almanynra ta- ~00 Amerikalı tayyareci 
taarnıı ile nuhr nııntnJ.:nsındaki •• {I ı·k k ti 
demlryollnrını, yültse!t fırınları mu .. te ı uvve era 
tnhrlrı ~tmlş, benzin depol:ın aıe- iltihak edecek 
şc '·eril:nl~lir. 

IJordo, 16 - .Pnınsız h:ı\'a knt"vet 
Jeri k:ıra kuvvetlcrilc blrllk'lc hore. 
ket etmektedir. Hnfif ve orta bom. 
hnrd:mıııı lıı)•yıırckrl düşman hal
lan gcrı~lnde fıınllyettc 1:mlunar:ık 
dcmiryollorınn ve clüşınım kıtalıırı
na lnnm.ıt etmişlerdir. Avcılar bü· 
liik bir fıollyet tıöstennlşler ve 
dü~mnn bombardıman tı:rrnreleri. 
ni dıı!Jıtmı,ıar btr c-olı AJmon tal'. 
)'aresı düşürmüşlerdir. 

M ajino tahliye edildi 
Ncvgorlc, 16 - Rıl'den gelen ha

berlere nazaran N:ı)ino hııttındo lıu
luıı:ın 1'ırk Frıınsız !ırkrısı Pıırlslen 
rical eclen Veyr.nncl orrlustı> la bir
lc~mek üıcre lklfor. - $ntonor a_ 
taı;ındıan cenuba do~ı·u çcldlmcktc. 
dır. Jlu kıtalar Lu\'llr üzcrlndckl ~·e
ni mildo!a:a hnttın<la dih·uşecckler
cUr. 

Alınanlar iki nolıtadıın Mniiooya 
slnni~lerdlr. Nlihrlza'd• iki Alman 
zırhh fırkası MaJlnoya ışmışlır. 
fsviçre Ile Pransıı anısrndnki de. 
rnlryalu milnaknUilt kesilnıltUr. 
Abas \"e hudut mıntokıı.nnda d:ıl. 
tnl havı hareketi l.:oydolunmakta
dır. 

Moskovaya göre 
vcuiyft 

MOlhon, 18 - Prı.riaten ~ 
kcvveUer iU~&ll çenberi tçlne dilı
mektcn kurtuımuglıLn1rr. Alm8&!ı ltıt.a· 
lan Frnruıııı.:ııırı prktan ~lrme~ı 
fayret etmekbıdlrter. Alma.nJanu Ro. 
meı \•c Sa.ndl%1e'~ geçen kuvvcUert 
Sen ~e M~ Im\l\klumuı bala lçU. 
mama. nnrusl&rdrr. Atrııanllr bu 
nuııtakada şaıno•ya kadar gtrm~ler
«Ur. Ciddi mtıka•emete Jıaatlamıyan 
Alman kıtaları .LoJıdr yaylasmda Jler
lemektedirler. P'mnmzhır Majtııodakl 
kuvvtUerlal gerlJı ÇtllqJıetdlr. 

AJmnnlar Vcrdön ve Longvy•yt l~· 
gal etml~lerdlr. lletz ile Beıt'or .old.. 
detıe bombardnnall edilmektedir. Ma.. 
jino ll&ttmd& Sat ne Alaa.ıı ara.ıımda 
aÇJ}mJ§ ola.ıı gedik bUytımu,tor. Al
manlar 8ea R:ıven " &:ı.nta't"Ota'ya 
..kadar celinlf oldutıarn iddia ıtmeıc
ledlrler. 

Balden gelen haberJel"t söre Frıtiı· 
exlar Dl'e..-de btrtuw; rao.taıakelll. 
ınovld a:mıısl:ırdTr. Kalmar Fra.Dl!tı: 

llotıko~ ti - Nevyötk Retttıd 
ttttmti tııtcteliltiJli Lö!i::lra lnuhcıbırL 
no ıı~e 200 Amerikalı ln)"';arccl ya. 
kında Avrupnya gclcrı.:k lngillz 
Fransız kun·cUcrlno lltihıık edecek 
ur. 

Neuuork, 16 (,\.A.) - Kolumhiye 
Broad K:ısllnt(in Dordo muhııbiri 
tcl8rann hlldlri:ror. , 

Fransız SÖ:ı.c"fü;üne söre Almnnlar 
:l(ajino hııttma karşı ynplıklan se
nlş hnrckcte bütün l.::ınklennı ~oır_ 

mu5lnrdır. Pnrb cephesin,de Fron
sıtlıır ccnulıa dolı!nı çc:O:Jllyotlar. 
Almın:lıır Pu-b ~'ftl:ınındıı durmu~
lardır. 

Abnanya 150 
lırlla :ıürdii 

Lon•a, ll - Almruılarm garp 
ccphoalııe 'lW lxrkn ile taarruz ct:nl~ 
olduklım o.nlaşılmıştır. "?manlıı.nn 
btltl\n kuvvetleri hıı.:cn garp cephl':rb. 
de btı?unmakt.ailir. Polonyııda ancak 
aı.ylfl temin edeeel& kadar kuvvet 
btr'alulm:ştır. 

İngiltere harbe 
devam edecek 
Loaclra, ıa - Londra aalfilıi • 

yetli mahaliU bu ak<;ıam neşrettik 
leri bir dcklaraayon ile 1ngi:tcrc
nln harbe devam karannt bıliUr • 
aıişlerrur. Bu deklaruyond.ı fÖY
le denilmektedir: 

Böyle bir ıamanda pek tabit -
dit ki, •ulh teklifi pylalan, mil -
ıakere 1UrültWcri ortaya çıka 
bilir. BUylik Brltanya hilkü.meti 
ha:-J:ıe aonıma kadar denm etme. 
le karar Tenniıtir. 

Franaanın karadaki ınulran • 
metl tanwnen tehlikeye düfebl • 
lir. Fakat Fran1a tncUtereden 
sonra Avnıpanm en JcuyyetJi do
nanmasına maliktir. Almanya ile 
ileriainl ıiltmeden bu&Wılril men.. 
1'alanm laraf etmektedir. Alman· 
yanın bu Ylrbklan bufUn tama
men tWrenmJı defilte dt muvaf
fakıyet pnalan Ud Uç niabe • 
tinde ualmsıtır. 

Müttefik donanmalar A1maA • 
lamı denbltte ~ ..anı 

Resmi __ harp te.~liğler:_i ... 
Fral'WZ Tebliğleı'i 

}",.... 11 (A·A·l - 18 Haziran tarihli l'rauız aabah UlbUği: 
2! suttenberl muharebe en yllbek lldatt nokta.mm bulmUf. 

tur. ~n. muharebeye fevkallde bUyUk miktarda ve kunretli ter. 
lıiat mllUheretlle daima yeni ihtiyatlar &tanık Saııgrea mmt.&b.
amda hUeunı.lıı.rt11a alddctle de·."8111 ediyor- Di1tm*n sırhh kegtt un
"1rlannı Şomoıı'un ilerülne Grcy mrntakasma aürmeye. ınuva!fak 
olmuştur. Kıtutmn~ müstevlinin teclılzat \•e uker nıe-mıdu itibari
le falklyctlne rağmen ihhna kahrnmanca çarptfl)"Or n mu.tevllye 
yıJınu bir ıntıkavcmet g&ıterlyor. 

Bordo, ıe (A.A.) - l8 Haziran aqam Frtuıau: teblf$"l: • 
Bugiln dllş!nan hUcutnta:rı bütün. harp ee~ıertnde •tekrartanmr:t1T'. 

Parlstn garbmde, Leı:t ve La!ertevtdam mmt&lcıııarmdakl g•7J"OUer1 taar
ruzıarnnızıa. durdurulmuştur. 

Parlain eeııubu p.rklıılnde dUşmaıı. Derle)1ıtıı.e devam ılmtf, ll'olltan'bl6 
ctnnnda Sen nebrlnl geçml.ft!r. 

Diğer t&rattaııôkıter'lD ltealne Klemaııcı ve An.ton f8tlkıı.meUne p1§tar 
umıurtan ııtırmaoınr. 

Londr yaylam c~ııubuııda zırhlı Ye molörlU kollar Dljon'un §imal Jalll

takuuıa,.. Gr&t'm Dleıahi tarabnda Bom'& vıumt§lıırdır. Hafit uuurlar 
Dehri glÇDll~. 

Loren ve Alauda Franmz kumıu:ıdalllığmnı tayin ettlğt hareketler n. 
men emirler mucibince yapılmaktadır. Son Jld g(lııde birçok bava muhtı.re. 
tıelett 7&pılmı1ta. Dllh&ESa 15 hazlran gtınn teğmen Lelleurarıt yalnnı ken
dl..t tek btr çtkqta bOf 1W)'&ll ta.)'3'1l.~li dQ,U.nnt17tUr. Bunlann llçQ a•cı 
\-e lk181 bombardıman tAyyareıdc!lr. 

Bordo, ı• (ı\..A.) - ırru.a ha~ nczaretmfn teblJflnt'h ccDıntı dent. 
11.ror kl: 

Frıumz hava kuV\·etıerlne ruenırup crtkiltamlar cephenin heyetJ arnumı· 
yeııl OHtlDde lldd•W :JıareQUerine devam etınJ~~rdir. Harp ta,.,.?91 gu. 
ruplUl tıuıl .. ıs dllşma.ru. tıuırru.a etını,ıcr, birçok nterler kıızanmql&rdtt', 
Zırhlr kUvntıer bonbıudmwl edumlftlr. 

Alman tebliği 
FOrer amamı brarpJn, 18 (A·A-) - 16 Haman tarihli u.. 

kert teblii: 
Kanttan İsviçre hududuna kadar bUtiln Atman cephm mu.r.a!. 

terane Uerlemektedtr. ?daflı1p d~rnt.nı Luat lstlkamcttnde takip e· 
den motarlU ve motUraib kıta.o.tın icraatı bil:;1iktür. EkscrJya bitkin 
kaçan dUpnanm atealne geçiyorlar. Esirlerin sayısı gitgide :ırtmıı.k
tadıt· Tayyarelerimlı Luar'a doğru çekllmekto olan dUşmanı oo~e
lerde denıiryollarmc!a Caaıluıs bo:r:ıbatdr::n.an etmektedir· 

P&:1a1n prkmd• ve yukan Marn rnmtakumd& kuVTe~ı zırhlı kıtıı.ları 
durm~ cenuba doğnl Slırlel'Dekt~r. Lcuıgru yııylan o.ıttmıatır. 8:u 
ve Reı:ıclen <:ehSl:nckte olan l"ra:ısıı ku\-vttlcrlni!l rtcat hattı hu 1Uretıe lteııll
mlıtJr. 

Verd6n mcvı-:n mU~ta.lıkeml \'C bUtl:i':ı ltalolert &lmruıstrr. ı.onıu:ron mm 
taıın.!JndakJ l:11vvcUI fallhkamıar da ke::a alınmrttır. 

Sar nuntakıumıda. :r.ı:ıj!no h:ıttı Avoıt ilo Sarra.U~n ara~uı~a )'1!.nlınııt.ıT. 
Yı:lcan Ron, Colmann ı:ır~ında genıı bir cephe(!~ hOeumlara ~eçlln1!~ 

Ur. Htı.rp tayyare ve J.n\'a d:ıfl nlUtrezoıeri bur~a or<!unan sert lt>mkl-tıılnl 
ı.oı~1·ı~tm:ııJtır. H4rp t.Ayynre te·~:tld:ıten. pllıe \'C nvcı l.':t")ıtrcl~rl bUtUn 
C<'pbcl~rdo dUtı:taıım ger! müıınkal!it!Iı:ı J.:UU?l hl:.:ı:ıe w rru~ r.ykm!şllr. 

6irQO:. ycrltfdıS atılan bombe.la.r!a &:o:ıer da!!"ıtıım~ \"e dcınlı-y Ultn m'lnaka. 
ıhtı tnkıt.aa utratılmı~tır. OtuE ka::rı r t~nc l:robctıcr olmuo \'fl mUte~dll 

Pazarh.!c:ı~ ı:;nb~ rnUhlnımat tr.mı ln:Ut..;c e)lemi,~lr. 
Ticaret Vel<tılcti. p:ı.::a. h~!:.tZ Oilfllmr.:n M\·•dakl mc:mu r.ııyt:ı tı dJn 40 Uyy:ıreye baliğ o:mu:tur. 

P.:mluın 12 ııl ha.\":ı. ınulıarob~le.rtı:ıae dc.l:uztJ dafl toplcrtı ve MUtebaldGJ de satı~ kanu:ıunu tad:ı n yeni b!r 
• h • t y 1 ta yerde ta!lr.p cc!.iln lfUr. Blıı:U:n tıtyyarclcrlr:ıtzı::eıı yedisi diSnınern~Ur. 

~rmo;e ~Z11
1!'.ıakmış ır. ~pı .'.l.ll ., - r>tn'ı:ııltr ""Cmıflerlmh: y.tnl iki r.ıuvııff:ı!cty"t blldlrın:ı.-ıcr.ı!r. Bir d!!:ılz 

oı er mı ı .cnın::r.1 ,-~·1L· ... ·1 ııe • · .. . 
(. k • · h 11 • • · ı a l ·ı•ı l" •·:n torıl'. 4tJ:u•; dolu lı.r ntıkll ·c ge:ııtsn:ı torpllenaıttını babzr vtmı~k· ıyat murn a >•cı a ~ un~nıı:ı . · ... - ~ .. -

oltbilt.'Ccği g{bi halyan:n da de
niıaştrı bütün memlc'ketlede mu
vasalasını kesebilecek vaziyette • 
dirlcr. Anıerika.ıun ;yapmtkta ol 
duftu yardım günden güne art -
maktadır. ıngiliz sil:1hlan ve kıt' 
aliih muttaaıl Frt.nııtların ya 
hında yer almaİttadır. lnglltcre 
tarihinde göı'Wmcmiş bir §Ckildc 
birçok kimseler yenidcıı silah al· 
tına aJı.1mrştır. ingilterenin tay
yare ve mühimmat ve silah ima. 
!atı da artmaktadır. Bütün bun-
1.:u mücadeleye dev;:;m acb:plc&i
mizi ifade ct:nektedir. 

Dekbrasyon ıu aözlerle niha -
vet bultnütadır: 
' İngiltere hUkumeti dUşmanla -
nrun mağlUbiretini temin etme -
ğe muvaffak oluncaya kadar mii
cadel~ine devanı etmcğc kiı.rar 
vermiştlr. 

Britanya hükumetinin her ne
ye mal olursa olsun kati ıaf ere 
kadar harbe devam karan bUtlin 
millet tarafından tasvip olunmak 
tadır. 

Boı"do. H - ıa:ntar.ke tatt~rmm 
bl!dlı11ınMI baldroı&ı Frwaız 1ıuı.--tı. 
metıl'im Altna.nyaya. rnllraoaat ttmlıı 
olduğuna dair bir Aı:ncrlkıuı gazete 
aln1ıı \·ermJ~ oldU#U haber a.nlsndır 

Amerika müttefiklere 
50 bin tayyare yapa

cak mı? 
Londra. 1G - Senator Peper A 

merikan otomobil sıınny11nin durdu 
rularak fııbrikll:ınn nıüıteflklere 60 
bin tayyare fınellne tohsia edlJnıesJ 
nf busifn konge~ teklH e~mı,:ır. 

Bulgar Başvekili 
diyor ki; 

Sulhperver politikayı 
takip edeceğiz 

Sofp, lG (A.A.) - Brum ~h
rinde "rarbi Bulgaristan" .& 
söyliyen Baıvekil Filof. Bulga -
ristanın harbin bidayetinde kabul 
et:ıniı oJduiu bitaraflık n ıulh • 
perver politikayı takip etmekte 
devahı edeceğini beyan etmiıtir. 
Bütün memleketlerle, ve bUJı.aua 
komıutarmmla daimt bir itilif 
halinde ya~ iaterl.. Böyle 
bir politikanın iyi neticeler Yere. 
cefini ümit ediyonıı:. 

Litvanya Cumhur 
Reisi kaçtı 

(llcışlara/ı 1 incide) 
rafından konulan şıırll:ırın, Litvan
ra hükOmetl tatnfından kıhul edil
diği cevabını geıirmlılir. 

So.,..t )atalan Utvanya 
tehirler-inde 

MellkOfto 18 (A.A.) - D.N.B. Mat. 
tıııat L&t..a,ya lle So\-yoUer D!rllğl 
a.rumdakt lhUlA.tm baıtl hakkmdakl 
tebJtt bUyQk b&§h.klarla De,ı-etnıelctc-
dlr. 

1 
~Oftlo '" lffilıkden relen haberler

de diln aaat 13 de 80,-yet zırhJr ve 
nıotorlu kıtaatmm U~aılya hududu. 
nu ıe~kler1 ,.. akpm O~rt \'Uı:ao 

h Ko\'DO)'a sfrClklul blldlriJmckte. 
~lr. 8oYyet kıtaatınm hareklb ınun
tu:un ve hAdlleslz olarak cereyan et
mektedir. 

Raaicumhur kastı 

Kawıu, 16 (AA.) - J).N.B. Reı· 
nıeıı teyit ediliyor ki, bUkQmet, rtya. 
1etfournhar ırarıı)'Ulı alleaUo bfrllkt• 
terkıtm11 otan rei.91CU111hut Smetoııa. 
yı mUııta.tl addetmektedlr. 

Anıı.yasa mucfblnce, rel8tcuınhura 
lstita. eden ve muvaklcıı.ten bafvokll
llk ynpan Merkyıı 'Yek&let edecekUr. 

HUkomet yenl bir kablnentıı tetkl· 
ıı.nı mllzakere ıtnıek Uıwıre tıutııa top· 
laıırnıttır. Sovyet hUkOmeUıılta mil. 
ınea.'li.ll Dekanoaot ite mUJ:ıüerelere 
girt1Ume3l beklenlllyor. 

Halle, reialcuaıhurun kaçmıı oldı&.. 
:unu söylUyor. 

Bfgta, 18 '(A.A.) - D.N.B. Rumt 
Ldonya aj:ının blldJrl70r kl, Utvaa
ya, Sston)'& Ue Letonya ıı.raaında.kl 
bir Te§rlnı.tant ittifakına ı,tırtıc et
mcınl.ştlr YO bu Uç B:ıltılc dev~tl ara· 
ıı.ndıı biç bir muahede yoktur. 

Rıacıu., 18 (A.A..) - ı.tt1"9n)'a 
reıcrar •Janaı blldtrtror: 

l!olotor bugün J..loskovnda bulunan 
ı..ıtvaıı:»a hartcıy. numna Sovyet 
ordusuoun bug1lıı ı..ıtvMyn hududnu 
tıl:-kaç nolıtndM ge(tlğlnJ, vuno. ve 
Kaunu '(Kovr.o} Ue Llt\•anyA11111 di
ğer Cç vehrlnln ll}gal ed.Icc~~ını bU 
rtırml§Ur. D!ger mahnllerln l:ıı:all bu 
11.kşa.'11 bulu~cak olAD Bo\.·ytt ~enernıı 
l<arıoc ile Utvaoya ~şkuntlltıdıuır la• 
rafındM.D 111Ut<etıııa.n 1<arıırı,11tmla.. 
caı.t:r. 

Moıotct ı.ıtvaııya ıııııkamıarınm 
..,!\.\':uıya orduır.Jrm &wyct kıtaıarınM 
'l)u\:avemeı et.memu1ni ve hl~l.ılr 't<;· 
~ııa bu kıtalarm llerleyl~inl g de;tlr 
:ııerncılnl crııretmı-k euretlle tr~a~fe 

18rname hU1tf~:n1e\ ;ne teva.'uk et 
1 

t.cd~. CJ moyuıta t,.r den1ırnltı da H )00 tonluk blr lnı;tıı. mayn kru\·a~rlllıO 
Ml"ktedir. 1 to:-ı>lll"'mt,tır. . 1 

~aya.n bAdlaelere rncy~ıuı vcrmlyeeek· 
cıi Umidlnl l::h::ır etmtrUr. 

Mütfefrklere bütün vastf alarla 
yard111 edılmes · nı istiyor 

L'Mdra, 16 (A.A.) - Nevyork 1 
Tim::s gaıetesi bugJ_n, •Amerika 
efk!n uınumiyesin.1.c yapılan bir 
tetkikin noliceııiııi ncşrctmekte • 
clir. Bu tetkik Amerikanın ~ 
mühim merkezir.de mezkur gazc
knin mu:1ablrlcri tarafıı1dan ya -
pılmıştır. 

Bu:ıa nazaran Amerika efkarı 
umu:r.iyc:;i .nrker kıtaau gö:ıc'eril 
mesi hari:; olmak üıerc bUtün 
Vil:jıtalarla müttefil:lcre yardım 
edilmesini ittifakla arzu etmekte· 
dir. 

Jurhat Amerikan gazetesi yaz· 
dığr başmakalede Heardt gazete
ler grupunun infirad:ılık vaziyt. 
tinde zaaf alameti gös~~rmektc -
cilr. Bu ıuete di'lor >::i: 

''Ruzvelt ile mi.ittcfiken muta· 
b:1ı:ı:ı: ve karar verdik ki, Birleş~ 
Amerlkıı devletlerinin bütün mad 
dl kaynal~fan müttcfiJclerin em 
rine hmade kılınmalıdır. 
· Mademlı:i b!.:r-un b:i}·Je y.:ıpıl • 
masnu hül:uınctimiztn ıiy3seti ve 

milletin ekseriyetinin de iradesi 
dir, derhal ve umimf o!Jırak y• 
p:lmahdır." 

Vaşi:3cton, 16 (A.A.) - ~ul 
velt.in Rcnoya çckınit oldutu t 
rafın metni, Ruzvclt ne ır.Ula1'1. 
lan esnasında, Fransız ve tng 
ıefirlcrlne ven1miıtir. 
S~ti mil~:ıhitler, Birlcşi~ ~. 

merikanaı ii.1nı harp teklıfıll 
bug :in kc:lgr::;•e arz~c.?:ımcr,c:;ıt 
ğbi, ve !akat, hem Amerı~ .... 
mildafaasmı te:r:in hem de ıııı:;.,._ 
Ciltlere yardım etmek Ü%ere #. 
rikan sanayiinin ıulh faaliyeri" 
tecavilz edecek bir fazHycte • 
kinin mümkün olacağını be~ 
etmektedirler. 

Amerika, Cenubi Amerik•r• 
ıil.ih satacak oı 

Moslı:ova, 16 - Reisicur:ıh 
Ruavelt, bugün Litin Aırıerı; 
gına (Cenubi Amerika) '11<1' 
tayyare ve gemi satılmaaı hal< 
daki kanun llyihasmı irftzaJ:ı 
tır. 

Hitlerin Amerikalı 
gazeteciye beyanatı 

kolun propa~.ı~dacılımn bir ıııı~ 
mahsulü olduğunu göylüyor. uıı 

(Baş taratr t lndde) 
sulh esast temin edilml, olur. 

lJitler, hayal \'C)"lıl dilşiince. inde, 
dünyanın gıırp nı6Cıuın işlerine kıı. 
rı~ınak planını okşııdı~ına dair cı
karlılan .ıyıılnnları., hilrlll: bir in
rıaı n müstchzt bir Hodc hollu~u 
ile tıl.:bih elli. 

Dlrleşik Amerikanın da Avrupa. 
dan, gerek deniz tarlklle, ıerek bo
\•:ıJard:ın, trerek~ ersnncvt "bc,~in. 
el kol" ile istllıhına lnıınmok ,.c her 
iki Amerika irin, şııhsımd:ın \'eya 
Almonyııdan korkmak, benim ic-ln 
son derece medarı Htib~r olrn:ıkJa 
l>rrab~r. pek de cocul<C'll \"C gü. 
lüno. ha)•all " oblaka bir te>·dlr. 

Porls hakkında, Hitler, Brübel 
gibi müdafaasız hlr ~bir koltnak 
şartij~ bu ı(Q~l ~rktJI hUlt('unete 
Sıncum etmek niyetinde otmadı/ıını 
hana temiii eltf. 

lNGtLtZ t~TIHl\AnAT NEZARh'Tl
Nl:-f VERDlGt liULAS.\ 

L-OndrQ, 16 ( A.A.) - lngiJiı iı. 
tlhb4ıra neıarcll hitlerin l 3 boz!. 
randa tnnınınıo Amerikalı gazeteci 
Fon \'lgnnd'a verdi@ mOlülrntııı 
bir hulfisıısını neşreİmekledır. lıu 
lıullls:ıda şöyle ücnllmcktedlr: 

Bu miilübt csn:ısıncla, Ui:Jer, sl. 
rarnllııin ''.\rncrika Amerikalıların 
ı·e Aı·nıp:ı, An·up:ılıhırındır .. de
miştir. Amcrikıı lı:ıtanno mü<hlııılc
)"İ tn~atl:ııııış oldu~nnu şiddetle in. 
kar ediyor ,.e Anıcrikalılıırın t>ndl
'l('lerini boş ı·c knba olornk ıanlf 
cyliror. Hitlt'r bf',incl kol h:ılt
ı:ındnki ~6ylencnlerln böyle mana. 
sız Te u3•dumıa olduğunu beyan edl
,.or. HllJ~r bu gibi ille bir ıe~ebbO. 
r;iin mcTcut o!madı~ını ve beşinci 

dı3•or lu: r•' 
"Bana mua:-:ız olan mt•mlekeılc ıt 

hül.ümt:tl~ri b<-nimle r.ıfıcsslt ~ 
ınrvdo müC"ııdcle' edcmedilderınd ıJI 
bunda? Coğ;::n dahıll mü,kiiJjt1Dr1 

tM:şincı kol efsnnesir.e atreı~ 
rou,·afık g6rJulcr... ,, 

Jlıı!cr. tüyük Drita11) 11 iıııP' 
lorlu~uı.u parçalamaı. lsh:diğlrıı ı: 
'-ılr e:,:lcnıiş nı fakaı hu ııupı.r, 
toı lul!u yıkınak lsl~l-·c-k!rl moı11 

de<"ciini sö)'icmiştlr. fll-
Amerikanın r;ıJahl:ınnınk h 11

1 ınmd.ıld Jc:ırnrından b:ıhı;edrıı J 
ler, Aınerlkoııın &ı)lucliııin ı.eıı t 
sini hiç bir ,·echılc altkııdar ctrıl 
riiılini bcynn eylemiştir. Hıtlcr '-f 
rlkıının miitıcfiklt.re yoptı#h m~ 
~·ntdımb al:ıy eımı, .-e hunun ,; 
hin neticesi üzerinde rnöesşit" 
tnı:rııca~ını sö)·lemlştir. 

• Hltlerin fikri, Jnslll7. liapll~ 
~nmresfnl tııhrlp etnıel: ,.c d•.,, 
Dzerfndeti f ngıl12 hetcmonr:ıs~L 
bir nlbnyct Hrme kiçin eski .iı 
tn!ln müsıemlekclerinl ıcrl :ıltıır 

lır. • ıt' 
Sulh hedefleri Mklttndn, Jtfl -

tıntnm:ıkh bir CHtıp ~rmlş ,.e •0 

Almnnyrının YC?fl!lne firıttfl ntııoF 
nıı ıııliyleınekle lklifııı eyJtmlştfr.ıt 

Hlller hil~'ilk millilerin hnyall 
liyııcl:ırıhclan ,.e \'er~11y ınun~ 
ı;intlr.n ınfif)hem hir trııcft:ylc ~ 
seımı~ ,.e bcyıınatını ~o ~ödcrk 
tlnnı,ur: ti' 

Hu ~ulh hedefine mlln?ut1•,.1ı 
ıulh ınuohedelerile lrişlleml)-ec:;. 
,.e raht mlUeUer ara~rıda alıl~ 
limln tekrar ortııra cıkmım fj 
ıeldlilnl müdr.ildm. 

Afri~adaki italyan üsleri dün 
de bombaltndı 

fDn.1tarafr t incide) f tarın müzahetttile Sidi-Pred ~ 
. • • . tikametinde taarnaa tetcbbil' .ıı 

bç esır ve otomatik -11Mı elimi- ~ ı !t!- ku tJ · aidclP' 
dı;.. ·· tü "en nguıJ( ne cnnt :s ... - ...4 

•e -:~ r. • harel:lt cereyan ettniıtir. M--0. 
Akdan~de, bah!ı>'.'e n tayyare üıerlnde ild İngiliz t.ayıyarcti d 

kuvvetlerimiz, gıttıkçe ktalf ve n.wıı il t•• ı 5 ' d:':""-11 
•et • _, f-·" t~ u m 4 ur. ıecea ~':' • cesaret ftr1 netıc~erı.e ..uyet- mutat hücumlarını yaparak CI, 

lcrine devam ~tmektedirler. non ~erine birkas bomba •C,. 
2 Numaralı billtenimizde bil • DUJtrr. Birkaç ııivil ölmUıtUt· ti, 

dirdiğimiıs ve İn~liz radyosunun nova hava dafi batuyalan ~ df 
da teyit eyl•diii gibi Kaiypo İn.. (ındeıı dört d:iırnan tayya~ 
giliz kruvazörUnUn ziyaından bq ıürUimUıtür. 
ka torpidolanmıa mu;affer bir / l k HitJ 
hücum esnasında bir de tahtel • ta yanlara tlTfl 
bahir batırmıılardır. ordusu haz.ırlan.yor 

Hava ordumuz her tataf ta ay- r.ottrlrrı, 11; _ ttoh·aqlars kll: 
nt zamanda teşebbüsü ele illnuı· bnrcl:et ttme-k ~re bir mnt ot d' 
trr. Franıız hava ilılcrine Korei - 811 teşkil olunne4kıır. Jllnd1StDl1 ıl. 
ka lima.nma n Burna tersanesine mechur1 nslterllk b:ıZ:ırtıkJarı )":iP, 
karşr muvaffakıyetle neticelenen m:ıktn Ye lıir çok yerlerde ,sı.er ~rı 
bombnrchmanlar yapılmrıttr. ulmaktadır. Bir kısım H:ııt c~,.. 

Franaanrn cenubunda Cannct. halen ı-·rıınsadadır. Jllndist•n F~ r' 
dcı - Maurca hava limlntna kar saya mürııc:ı:ıı ederek J!l> .. n 1~ııı gı 70 tayyarenin ittirakile geniı J.::ı~J hRJ? etmr.k Ozna ~·rk u''"' 

• ide.'llinln 1ırdnntuın• to,ıc• bır t."ıarru11 hareketi ya;>~larak 
bir lnınm Jiddetli hava mut.are • lılıdirmi;llr. 
beıerine bir kıı:nı da yeroe otnıak H abe1fatanın e:Jki 
Uzere 40 dü~ır.an tayyuui imha , 
~ilmi~. büyilk bir cephane de • nar~İye naısırı 

B! • ıdl· posu berhava otunmuıtur. rço.c l.•ıulra, 16 _ S:ımc1ıın blldirlrııt 
yangınlar ç:Jmugtrr. Düşman tay· j1ine slire Habetıh1onın e~lıl .'h• 5•:. 
yare dafi hıtar}•alırr tıya:u dik· l'e nıı:urı na~ Dlrtu tayrııre ılt ~i' 
kat bir fa1Jiyct gösHrmi;lcr, bet <lıınft Pilmi~tlr. Rft~ DfdO H:ıb~ \ 
t&yyarnniı: dönme.mi§tlr. lanın lt;ılkınmn lııırcl.cllnc ıştı 

Şimıtlt Afri1cadı, birçok tank .. cdecdtth'. • 





4 - VAKiT 17 HA.ZiRAN 1940 

Bir Komprime Hayat Karşllığıdn 
En •ıkıaık mmaııda alz.e ea büyUk yardımcultr. 

Kıılorf, gıda, lezzet ?e "Jw..et beJrımmdaa tatmin edici mahiyeti ve 
' yWuıok onatı Jaaladlr. 

l\lerclmek, hezelya, buğday ve •lr çorbalık komprlıneleıtmld her 
yerde bubblllnlnlz. 

ÇAPAMARKA MüSTAHZARATI 
Y. NL'T.I ÇAPA Knnılut tarihi: 1913 

-__.·· ...... · '~4. .. ·.~ -,.,..~.. . . 

DiKKAT! 

Şirketi Hayriyeden: 
Yaz mevsimini Boğaziçinde geçirmek is

teyen sayın yolcularım'ıza mahsus fevkalade o
larak 1 temmuzdan itibaren eylul sonuna ka
dar 3 aylık% 50 ye kadar tenzilatlı kart abone
manlarımızın bu sene dahi tatbik edileceği ve 
15 hazirandan itibaren satılığa çıkarılacağı i
li.n olunur. 

··~·'''"·'•:-.•,-.· '.'•.',r>. • • . •. ~.· . ,.._.....,_,) .... •~· ..... , . 

1 Geniz Levazım Satınalma Komisyonu ililnları 
Takribi t 
kllow 

a Roda 4 BurgaWık çelik tel halat 2230 
3 Roda 3,5 Burgatalık çelik tel haJnt 1740 

<&7 Roda. 2 Burgntalık çelik tel halat 9220 

126 Adet l.lskurlu Galveni%.ll Klllt 
20 Adet l/2 kiloluk Çekiç 
46 Adet Çelik Nolcta. 

ı - yukarda cins \•o mlktan ya.zıh 6 kalem malzemenin tahmin edilen 
bedeli (1347G,10) lira olup 20 Haziran 940 tarihine raılııyan Peroembe günU 
saat 11 de paz.'\"lıkla cksJltm<::sl yapılacaktır. 

2 - !{atı tcmlnntı (2021) lira (42) kuruş olup şartnamesi her gün ko
m~onds.n alınabilir. 

3 - lsteklilarin 2400 sayılı kanunda yazılı \'e::a.lkle ve k:ıtı tenılnat 
mektup veya makbuzlarJyle birlikte Kneımpıı.~ada bulu::uın komlayona mU-
racıuı.tıan. ( 49F> 

••• 
ı - Tııbmln edllen bedeli (10.851 > lira olan f 2000> metre talebe ~ayak 

kumB.§m ıs Hıı::Jrnn OCO tıırfhlncras!ayan Salı günU saııt 11 de kapalı zarfla 
mUnııl<aaası yapılacktır. 

2 - llk temlntı (.Ş13) ll:'n 183) kııruıı ol:.ıp ş:ırtnıı.mesl her gün komis
yondan parasız o1artıl\ nlm!l IJ lir. 

3 - I•tel~lilerln 2490 sa.yılı kanunun tari!atı dahllln:le tanzim edecekleri 
kapalı tekli! mektuplarını belli gün ve sıuıtten bir aant evveline kadar Ka. 
amıpaşl'.da bulunan komlsyons makbuz mukablllnde vermeleri. (4G50l 

l_nhlsarlar umum 
müdOrlüğündeıı: ., 

I - Şartname \o ntlmun".tl mucibince bir:ı trı;ılarmın te:-rnlmlnde kulla
Jıılan nevld:m 5000 kilo Reı;ln:ı pazarlılclıı sat:n aJınccnlttır. 

II - Panrlık 28/VI/910 Cuma gUnU sıınt l4 te Kabataşta Le\"azım ve 
lılUbayaat tı:be:ı!ndel."1 Alım Komlsyommd:ı yıır.lııcn.l;tır. 

ın - Pıwı.rlığ:ı l~tlr:ıt' etmclt 13Uycn flı'malar nUmunclerlnl Fcrlköy 
blra fabriknsm:ı. vcrerelc tecrübe cttlrınclerl ve pn.zarlığa l;:ıUrAlt için vesika 
almalan lA.ztmdır. 

nt - Şıı.rtname ve nUmun~ ısözU s;-eçen şubeden parasız al:nahlllr. 
Ol -· 1•~6Xlllerln pazarltk için taytı> 'llunan gUn ve ıı:ıattc ~ 7,5 gilvcn. 

me pam.larile birlikte meütır komtsyon:ı :al.lrncnat'an. (4867) 

S.\IIlDI· ASIM· US 
Basıld>iı yer: '\'AK/1' Jla~baası 

WftlafiUaWGJWWW;etJCOKW<S.-53z;twww 

Umıım ı-:c,riy:ıtı itl:ıre crlrıı: 

RC'Clk .Ahmet Scvengil 

lp7.~:~=:::::=' 
1 umum müdürlüğü ilanları 

l I .hazır~ıı< ... an l4 .1ı-L:;ı.z,r.:ına k~de.r mu,~tcJh 
hatlara kalkacak vapurların foimleri, kalkır 

gün ve saatleri ve kalkacakları rıhtımlar. 
fi:ırBdenlz hattına - Salı 12 de (Tarı), Perşembe 12 de (Cumhuriyet, 

ve l'aznr 16 da (Ankara). Galata .rılıtımmdan. 

Battm hattına - Sair 18 de (Ülgen), Cumartesi ıs de (Antalya). Slr· 
l;eci rıhtımından. 

lzmlt. hattına - Salı, Perşembe ve Pazar 9.30 da (Uğur). Toph&ııe rıh· 
Lımından. • 

llud:ınya hattına - Pazartesi 13, Salı 9.60, Çarıı:ımba, Perııembe, Cumıı 
lG da ve Pazar 8,15 de •(Trak). Ayrıca. CUıJıar'teıl 14 de 
ve Pazar 19 fR ('Marakaz). Galata Rıbtımındnn. 

Bandırma hntt1113 - Pazartesi, Çarşamba ve Cuma 8.15 de (Marakaz). 
Galata rıht.lmmdan. Ayrıca Çarşamba 20 de (Antalya), eu 
mnrtes1 20 de (Ülgen). Tophane rıhtımından. 

Itarablga hııttınıı - Salı ,.e Cuma Hl da (Seyyar). Tophnnc nbtımındnn 

1 
İmroz hattına - Pazar 19 da ('fo.yyar), Topnıuıe rıhtımından. 
Ay\-&lık hattına - Çarşamba 115 de (KemA.l), CUmarte.sl 15 de (Bar~ın; ı 

Sirkeci rıhtımından. · 
tnıro~ Juıttma - Pazar 9 d:ı (Tayyar). Tophane rıhtımından. 
Mersin hattı - NOT: Vaziyeti hazıra rlolayıslle Mersin hattı seterler; 

l~'an ahire kadar yapılmıyacaktır. l 4982) 
NOT: 

\'apor aeferlerl hakkmda her turııı malQmııt apftcla telefon numa
ralan ya:r.ılı Aoontclertml:ıden üğrenllebllir. 

Galata B&.1 Acenteliği - Galata Rıhtımı, Limanlar Umum 
MUdUr!UğU blna.8ı altında 42362 

Galata Şube Acenteliği - Galata Rıhtımı, Mıntal<a Liman 
Relallği binası altında. 40133 

Sirkeci Şube Acenteliği - Sirkeci, Yolcu salonu. 2274D 

......................................... 
~----............ _______ .. _____ .._ 

Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat Ban.kası 

Kuruluş Tarihi: 1888 
Sermayesi: 100,000,000 Türk Liraaı 

Şube ve Ajans adedi; 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

~ara biriktırenıere 28,800 Lıra 

ikramiye Verivor 
Zirnat Bankasında kumbaralı \"C lhhıırsı2 tasarnıf he.,apla. 
rmda en nz 00 lirası bulunanlara senede 4 defa ~ekilecek 

kur'a ile aşağıdaki plAna göre lkra~e dağıtılacalmr. 
4 Adeı ı.ooo LlraWı 4.000 Llra 

' • 600 • !.000 • 

' •o 
100 

• 
• 
• 

:!69 
100 

60 

• 
• 
• 

1.000 
4.000 
5.000 

• 
• 
• 

1%0 • 40 • 4.800 • 
160 .. :eo • ıuoo .. 

DİKKAT: Hesaplarrndakl paralar hlr sene tçtode 60 
liradan aşağı dUşmlyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
fazlasiyle verilecektir. Kuralar senede 4 ele fa: 1 Eyi Ol, 
1 Blrlnrlkdnnn. 1 Mnrt ve 1 Haziran tıırihlPTinrtP ı:'ı-kllPrr>ktlr - --

tstanhul l
:~....._..~---

Hi6,420 adet Limon alınacaktır. Açık eksiltmesi 24/6/940 Paza~aı gü. 
nU saat 1" de Tophanede Levazım Amirliği Satmal:na komisyonunda yapı. 
lacaktır. Tahmin bedeli 3128 lira 40 kuru~. 1lk teminatı 234 lira 63 kuru:ı· 
tur. Şo.rtn:ımed komleyonda sörUlUr. teteklllerln kanuni vealkalarlle belb 
saatte komisyona gelmeleri. (~) (4696) 

* * * 3:5 ton odun nıınacaktrr. Pa7.arlıkla eksiltmesi 18/6/940 Salı g1lnll saat 
1:5,30 dn Tophanede ı..evazım Amlı-ll~I Satm:ııma komlsyonund:ı yapılacak. 
tır. Evsafı kom.ayondıı görUIUr. lste:<ll:erın tcmlnatlarlle belll saatte komis. 
yona gelmeleri. (16) (4939) 

* * !fi 
Klt9 

15,800 Ç'alı Fasulye. 
3i.SOO Ay,,.ekadm Fasulye. 
03,500 Bo.rbunya Fasulye. 
r.G.000 Kabak. 
17,SOO Adet Hiyar. 

numt'll rthe~nde hulunan mUesscscl:ırin yukarda y:ı.zılı bc;ı kıı.lem ııeb. 

zesl 19/6/ 9(0 Çarşamba r;ünU sa:ıt 14 de Toph:ınecle Levazı:n Amirliği Sa· 
Unalma komlt,'/Onunc:ıı pnzarlıkla eksllt:nesı ynpılacıı.l<tır. Tahmin bedeli 
12,135 Ura 25 lcuruştt:r. llk teminatı 910 lira 14 kunı;,tur. ltıteltlilP.r\n belli 
santtc komisyona ı:cımclcrl, 119) ı 4!JG3) 

• • • 
Sayyad romorltörUnUn makine ve- gUvcrteal tamlr etUrllecekUr. Pazar. 

l 
BAl&UIİN kremlert • BALSAMIN CÜZC'Dlk lkııtrl • r.,\l.!'AMtN rf~ 
BALSAM.iN r .. dralan • BALSAML'i nıjlıın - UALSA!IUN dudak v6 ~ 
allıklan en kibar mahfellerta kullau dık1an " bUtlln dftnyaca taruııd 

adLbl ~Wk mllstalızarlandır. 

1NG1L1Z KANZUK ECZANESi - BEYOCLU. lSTANBUL. 

Askeri fabrikalar Satınalma Komisyonu ıflnları 
_.. 

600 mel.re mikAbı S,bO: 4.XO,H: 0,16XO 02$ l\L eb'adınıla çırab oam fM,,, 
600 metre mlkı\ba S,60: 4.'\0,18X0,92$ M. ltb'admlb çıralı ram talı._. 
Ged -he ımİküı ioM: ~ O,fdti,°" M. Eb'admcla çıraJı ~ tabtüı 

1000 metre mlkAbı S,50: .f.X0,22X0.02J ~ı. Eb'adında ı:ıratı ı:am tahtaaı 
Z50 metre mlk~bı ll,60: 4.X0,25X0.025 M. l:b'adında çıralı çam tabtaal .~ 

"4) metre mlklln S,50: U:0,%0: O,Z2X0,03 &L Eb'adınd:ı çıralı tam tall11"'" 

Tamam~ çıralı çam vermrk mUmklln olmadıft takdirde iter '°""' 
nıatı beyaa Köknar olabilir. • 

Miktar ~·e eb·adwrı yukarda yazılı altı kalem n cem'an 8000 ,_a1' 
mlkA.bı kereste Askeri Fabrikalar u~um mUdUrIUğU merkez eatmaım• : 
ınlayonunca 28/6/ 940 Cuma gUnll saat ı~ te kapalı zartla Uıale edU~~ 
Çıralı c;amm beher metre mlkA.buııı 60 lira ve beyaz köknarın beher 111 
mlkAbma da 46 lira bedel tahmin edilml§Ur. Şartname (7) lira (60) ~ 
mukabilinde komlayondan verilir. Taliplerin muvakkat teınlnat (87:50) ~ 
ha~ tıekllf mektuplarmı mezk1ır günı1e sıuı.t H de kadar komlsyona .,er>"'~ 
teri ve kendilerinin de 2490 aayılı kanunun ı ve 3. maddelerlndeld ~ 
komlayoncu olmadıktarma ve bu qlo ata,kadar tUccardan olduk!~ 4' 
Ticaret Odası veslka11Ue mezkOr ıUn ve aaatte komisyona mUracaatı-"' 

<4789) 

* • • 
Ekmek ılanı 

Tahmin edtlen bedeli 8382,3 lira oıaıı 33000 ldlo ekmek Topbaııe ~ 
zan Aaker1 Fabrlk&lar yollamunıdakl SatmaJma komilıyonunca 28/t/r;t 
Cuma ıünU aaat 14 de açık eksiltme Ue ihale edllecektır. Taliplerin il~~ 
nıln&tı olan (263) lira (GS, kuruıu berhaııgt bir lll&l mUdllrlU,UO. ,-cıı;, 
rak alacakları makbuz ve 2<&90 aayılı kanunun 2 ve 3 Unc11 maddeler111~ 
veaalkle birlikte mezkOr gUn ve aaatte ko~yonda bulwımalan llln ollJr 
Şartname ber gün komlıyonda ıörUleblllr. ( u:ıe> 

• • • 
1-:0 Ton f;lr.ktroUt Tutya Alma.tak 

T'l!'ım!n edilen bedeli (110.~0) lira olan 170 ton Elektrolit tutya~ 
lialırıkalar Umum mUdUrlUğU merkez aatmalma komilıyonwıca ı/11;. 
Perşembe günü saat 16 d3. kapalı zar.la ihale edilecektir. Şartname ('1 ı 
(33) kuru~ mukabilinde komisyondan verilir .. Taliplerin· muvakkat t•~ 
olan (677ft) lirayı havı teklif mektupla.rmı mezkar gUnde nat lG,. y 
kQmiayona ,·ermeleri ve J<end11erlnln de 2490 aayıJı kanunun 2 ve s. -~ 
!erindeki vesafkle kamtayoncu olmadıklarma ve bu l~le al&kadar toccıaı:., 
oldukla.rma dıılr Ticaret oduı veılkulle mezkQr gUn ve saatte kont"1""' 
mUra.caatları. (49-) 

• • • 
300 Ton Elektrollt Bakır Almac&k 

Tahmin edilen bedeli (500.000) Ura olan 300 ton elektrolit bak1' ~ 
Fabrikalar Umum MUdUr!Uğtl Merkez S&tmalma komilıyonunca ı/9 ııt' 
Perşembe günU saat 1:5 te kapalı zarfla ihale edllecekUr. Şart.name (:1%1> .,ı'l 
mukabilinde koml3yo:ıdan verilir. Taliplerin muvakkat teminat ol&ll ('JS.:_J 

lirayı havi tekllt mektuplarını mezlcar günde 11&at 14 de kadar )ıOID~ 
\'etı:nelerl ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madd'l•~ 
vesatkle komlayoncu olmadıklUV;)'\ ve bu f~Je al!kadar tUccardd oı90,. 
nna da.lr Ticaret Oda111 vesllaıalle mezkQr gün ve aaattıe komlayoısa ısı 

caatıarı. • •ea:zc ~ 
!ıkla ekalltmm l8/6/940 Salı g1lnU uat ıs de Tophanede Levaurı ~ 
Satmalma komisyonunda yapılacaktır. Mal~inenln kqfi ll387 ıır-. ~~ 
nin keşfi 6456 liradır. Şartname ve kqlllerl kom~onda görll!Ur, u:aıct-_..ti' 
teminatı 405 lira 8 kUTUf, gUvertenln teınlnatı 48' Ura 20 ku~ur. iP' 
lcrln belll uatte veııikalarlle komisyona gelmeleri. (16) ( <&89') ... ,.._ 

Nakliye ve mouırıu birlikler okulunua elektrik teslaatı ısıe,JSMO eat:,.ı; 
nU ıaat 14.30 da Tophanede LevUtm A.mlr11ğf S&tınalma Komı.ayoıs 1ff 
pa::arlılıla yaptırılacaktır. Keşif bedeli 1991 lira 30 kurut. ilk t.errılı:ı•U ,,J 
lira 35 kuru~tur. Şartname ve ke!Jfl komlıyonda cörWUr. t.teldllerUI 
saatte komta10na ıeımeleri. (1!), < 6845} 


