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(ANADOLU ) Matbaasında basılmıştır. Her gün sabahlan lzm'rde çıliar ıiyui ıazetedir. 

HAZ 'RAN ikindi : 16 14 imsak : 2. 09 
1940 l·G-im-. -iı-. ır_eç_m_İf_;.niıa-. -h-a-lar_;.2_5_kuruş_..;.-_tur_1 

Fransız Ordu arı, BUyUk Bir Kahr 
lıkla Mukavemet Ediyorlar 

man. 

Alma ı~, Dünk~ . ~uharebelerde zayiata. uğradılar ltalya Harbe Girdi 
Yenı lngılız kuvvetlerı F ran Mussolini, sefirler vasıtasile dün Ingiltere ve Fransa· 

\ saya vardı ve harbe gı·rdı· ya verdiği notalarda harbe girdiğini bildirdi 
Roma, 10 (A.A.) - Stefaııi ajan· ke ve fedakarlıklarını karşılamağal İsviçre, Yugoslavya, Türkiye, ilfı--

sı bildiriyor: karar verdik. Bir millet taahhüdatını sır ve Yunanistan bu kelimelerden 
Dıu;e bugün saat 18 de Venedik mukaddes telakki etmez ve tarihin kaydı malümat etsinler. 

lngı·Iiz donanması, sahı·ıdekı· Alman kıtaatını top ateşı· sarayının balkonunda görününce seyrini kararlaştıran ulvi imtihanlar- Berlinde unutulmaz bir toplantı -
meydan üzerinde ve bütün sokaklar- dan kaçınacak olursa o millet haki- nasında dedim ki: 

'l } k k d b b d t • t• da toplanmış olan muazzam insan katen büyük bir millet olamaz. Ka- Faşi<;t alıliı.kı kanunu mucibince a. ına a mış ve a şama a ar om ar ıman e mış ır kütlelerinin mutantan tezahüratiyle- ra hududlarımızın meselesini hallet- insanın bir dostu olunca ı>nunla sonu - -
• 

. . 
' -

1 
le karşılandı. tikten sonra deniz hududlarımızın na kadar yürür, Almanya ile, Alman 

Duçe sözlerine şu suretle başladı: meselesini müdafaa için s'. laha sarı- milleti ile ve muzaffer orduları ile 
- Kara, deniz ve hava muharip- lıyoruz. Bizim denizimde bizim ba. onu yaptık ve bunu yapacağız. Bil 

!eri, in kılabııı ve lejyonun kara göm şımızı boğan arazi zincirlerini ve as.. ta rihi hadisenin arefesinde fikir~ri • 
leklileri; keri zincirleri kırmak istiyoruz. Çün- mizi majeste kral va imparatora çe. 

İtalyanın, imparatorluğun ve Ar- kü 45 milyonluk bir milletin Okya- viriyoruz. Ve ayni zamanda büyülı: 
navudluk kraliyetinin erkek ve ka - nusa serbest yolu olmazsa böyle bir Almanyanın şefini de selamlıyoruz. 
dınları; dinleyiniz.. Mukadderatın millet hakikaten hür değildir. Bu mu Proleter ve faşist italya her zamaa 
tesbit etmiş olduğu saat, vatanımı- azzam mücadele ancak inkılabımı- dan daha ziyade kuvvetli vakur ve 
zın semalarında çalpYor. Cerhi imkan zın mantıki inkişafının bir safhasıdır . müttehid b 'r halde üçüncü defa ola. 
sız kararların saatidir. 1lan1 harp Bu fakir fakat kol bakımından rak ayaktadır. Parola birdir. Kat't -
tebliğimiz ingiltere ve Fransa bü - zengin milletlerin dünyanın bütün dir ve herkes için mecburidir. Bu pa
yük elçilerine verilmiş bulunuyor. zengini klerinin ve bütün altınının rola şimdiden uçuyor ve Alpl~rd~ıı 

İtalyan milletinin çok zaman me\·- inhisarını sıkı surette ellerinde tutan Hind Okyanusuna kadar bütün k:ıtp
cudiyetini tehdid etmiş ve her zaman istismarcılara karşı mücadelesidir .. leri a~liyor. Galip gelmek ve ital
ilerlemesine mani olm~ olan plutok. Bu gene ve velQd milletlerin kısır ve yaya, Avrupaya ve dürryaya nih3y•,t 
ratik ve reaksiyoner garp demokra- inhitata yakın milletlere karşı müca- uzun bir sulh devresi vermek için ga. 
silerine karşı harbe giriyoruz. Yep delesidir. Bu iki asır ve iki fikir ara- !ip geleceğiz . ltalyan milleti inad ve 
yeni tarihin hadiseleri şu kelimelerle sında bir mücadeledir. Ş i mdi mu - ısrarından başka cesaretini takııı, 
hulasa edilebilir: kadderat taayyün ettikten ve azmi- kıymetini göster, halk son defa ola • 

Mekruh müessesenin tetevvUcü ola miz arkamızda kalan köprüleri yak- rak dişlerini sık. 
Fraıanın en modem topları rak da 52 devletin sosyeter merkezi tıktan sonra resmen beyan ederim ki Roma, 10 (A.A.) - Stefani ajansı 

Balkanlılar F e
laketten Ders 

Almalıdır 

IParis, 10 (A.A) - cHavan harebe ile klasik muharebe ayni za. şahittir ki, littorio italyası Avrupayı italya kendisine den izde ve kara ile bildiriyor: 
Fransa harbi 400 kilometrelik bir manda yapılmaktadır. Yedi buçuk- altüst eden fırtınadan içtinap ettir- hemhudud diğer milletleri anlaşmaz- İtalya hariciye nazır1 Kont Cia!HI 

cephe üzerinde cereyan etmekte olup luk binlerce top muharebelere iştirak mek i~in beşerj olarak mümkün nh.1 lığa sürüklemek niyetinde değildir.. -Devamı 5 nci Sahifede-
muharebeye 100 Alman fırkasının etmektedir. Harbin devamı esnasın_ her şeyi yapmıştır. · l .......... , .... ".'"''''''''"''''''''''''''"••••••••••••••••••N••••••••••••••·;·"''"''''''._. ............. 

1 
iştirak etmiş olduğu beyan edilmek- da tayyareler birbirini takip eden Fakat hepsi boşa gitmiştir. Aske "' v • t § Yazan: 
tedir. Bütün askeri sınıflar harbe iş- dalgalar halinde cephe gerisinde Muahedeleri milletler mevcud iyetinin rı azı ye ~ *** 
tirak etmektedir. Bu harbin yer yü - uçmakta ve müteamz kıtaat ile tank hayati icabatına uydurmak için bu , .................................................. , .. ,11 , .. 111111111111111111111,: ............ ,, .... 1111"""' 

H d" Nüdı t ÇANÇAR zünde vukua gelmiş olan muharebe- kollarını imha ve tahrip etmek+"? - muahedeleri tadil etmek ve bunları LJ b • • k • f; F 
Carp c:;h~ıinde :arp bütün ce. !erin en büyüğü old:ığu .muhakkak • dir. Bu harp bütün şiddeti~le1yapıl • e~edi olarak dok~nu.lrnaz bir şey te- fl ar ın f n ışa f ransa 

hennemi !iddetiyle devam eder, mil· tır. Bundan başka şımdıye kadar bu makta olan modern harptır. nsan - lakki etmemek kafi ıdi. Kabul eden-
letlerin ve hatta dünyanın mukadde- derece şiddetli, bu kadar çeşitli ve !arın caııavarca boğuşmakta olduk- !erin hepsi için bilhassa intihar et· l h l b l 
r!ltı oynanırken B;el_ırradd~ toplanan. bu kadar karışık bir harp görülme - ]arı sırada güzel bir güneş şuaatı ile mek olduğu sabit olan garantiler po- e ı·ne go·· ru·· e ı· ı·r 
Balkan devletlen ıktıaadı konaeyı miştir. Fransanın tarlalarını ve ormanları. . . 
d.e ç'."nt~aı~da bir ~aç .temenni tak.. Pazar sabahı 4 milvondan fazla nı ısıklara gark~diyor. Bu harp mo - lıtıkasında ısrar etmemek kafi idi. 
rıri. ıle ıçtiınalarına nihayet verm" . ' . Führerı'n Polonya muharebe . .h Muharebenı"n u·· çu00 ncu00 ve kat'"ı saf hwlunuyor. insan çarpışmağa başlamıştır. Müs - dern ve aynı zamanda topyekOn •. " .nı. a- • 

Hakikati niçin söylememeliyiz: tevli taarruz etmektedir. l\Iüttefik. harptir. Alman hatlarının gerisinde yet buldugu zaman geçen teşrınıev- hası Maren-Sen u··zerı·nde olacaktır 
Balkanlarda hl!& bir birlik, bir be· ler mukavemet etmekte ve mukabil bir çok yangınlar çıkmıştır. Bu sefer velde yaptığı teklifleri reddetmemek 
raber müdafaa bloku fikri olırunla,, taarruza geçmektedir. Modern mu • -Devamı 5 nci Sahifede- kil.fi idi. Bugün harbin bütün tehl i. 
maktan çok uzak bulunuyor. Şu ıonı-----'-=-------------,--=------::--=---------------

t::ı;2!u~:~~:~;~$.:~::n~1: RUZ'·~ lfS>.. t•n Nutku ınadılar. llılüteyeffa küçuk antantm W ~ 

.. ............................................................................................................ .. 
Müttefikler Norveçi tahliye ile en mantıki ha

reketi yapmışlardır. Çünkü netice 
garpte alınacaktır 

Yetinılen mahrum kaldıiı için ilk fır· • Belçika ve Lüksemburg üzerinden mişti. l\Iağliipların zaferi d 'yoruz, •ecı.e.ini z.amana uydurmak kabili- A' k d • ı • l b l d 
&atta parçalanmıı, azaaından Çek<'•- m e rı a a l n la aş a l b:ışlıyan Alman taarruzu evvelce da çünkü mevzii mağlübiyetlerde ga-
lovakya baait bir mahmuz darbesiyle izah edildiği gibi Fransız başkuman. !iplerden üstün şan ve şeref kazana• 
Ol'tad.,, katkmıttır. Halbuki ayni kü-
çiik antant, aiyaaetini zp,manın •ey_ danlığına o zaman pôikolojik tesirle mağ!Oplar da harp h.rihlerinde gö-
Yal icaplarına uydurabilmiş, yalnız • • h • • kb• bazı yanlış kararlar verdir- rülür. 
~--~~a~~ m~t~vecci.h olan birliği- Ruzvelt Mussolinının areketını ta ıh etti ve Ameri- ~iş ve . mağlupların.. büyük Belçikalıl~rın d~ha doğrusu ı::elçi-
n, her turlu harıcı tehlikeye kar!• da ' hır zaferı olarak Dunkerk et- ka kralının ıhanetınden sonra şımal· 

:~:~i~= ;;z~;h::~!ı;';.~~:~;:y~"d~ kanın müttefil~lere bütün yardımını yapacag'"' ını söyled" rafınd.aki gayri.. müsaid. vazi- de o kadar gayri müsaid b.r vaziyet 
l
·ç· '-b"lm" ı d bu ·· ç k ı yetlerın tahaddusune sebebıyet ver- -Devamı 2 nci Sahifede-
ıne •- ı 1f o aay ı, gun e oı~ . 

!ovale,.. da, Polonya da hali hayatta Vaş11ıgton, 10 (A.A) - R~zel -
olurdıa. tin katibi umumisi B. Early, reisıcum-
Avnıpanm daha yukan şarkında burun bugün şimdiki harbin vaziyeti 

loir de Baltık devletleri ırrubu var - ve beynelmilel meseleler hakkında 
dı. Bunlar :oraların?• !<ime. ve neye ok mühim bir nutuk söyliyeceğ i :ıi 
,_tuf oldqu kendilerme bıle meç - ç. . . . 

lngiliz tayyarelerinin f aaliveti 
" 1 kal b' bl k t k'I etm' 1 d" bıldırın ı ştır. t''Q an ır o e, ı 1f er ı. . air aralık tehlikeyi ırörür ıibi olan Londra, 10 (Radyo) - Vaşıngtoıı-
l'ol-ya hariciye nazırı Kolonel dan haber veriliyor: 
•Bek» IMı bk>ka muayyen bir iıim Amerika reişicumhuru Ruzvelt, 
"ermek ve araaına Polonyayı d .. ka- beklenen nutkunu vermiştir. Ruzvelt, 
rlftır-k İçin bir de.mar, yaptı, fa - bütün dünyaya yayılan nutkuna şu 

Almanların birçok kolları ile tankları imha edil
di. Petrol depol11rı bombalandı 

lı:at Baltık de..letlen ırrubu maıum cümlelerle başlamıştır: 
loitaranı~r~a hal~! ırelir, .. biıyük _ Bir miiddettenberi Avrupada 

Londra, 10 (A.A.) - İngiliz bom
bardıman tayyareleri cumartesi günü 
Bresle ve Sornme mmtakasmda Al-

l.OfD!Uları ihtımal hıddete du,er en- , . • . 
diteeiyle bırna cevap bile vermediler. kuvvet ı ıı hakka galebesı lazım geldı- man motörlü arabalarına, kıtalarına 
Netice berkeıin malılmudur. Bugün ği hakkında bir fel~efe türemiştir. ve tanklarına müdhiş zayiat verdir -
ne Pokmyanın namü nİ!an• kalmı1 - Hürriyetin ve demokraoiniıı orta- mişlerdir, Tayyareler pike SUl'etiyle 
tır, ne de Baltık devletlerinin iatik - dan kaldırılması için gayretler sarfe_ yaptıkları hücumlarla Alman hatia-
li.Ueriııden bir eaer vardı~"· . diliyor. Biz, lıu tehlikeyi görüyonız. rının gerilerinde bir çok noktalarda 

Daha yukarda, daha !•maide bır Ve bu felsefe yani menfur kuvvet tahribat yapmışlar ve bozgunlara se-
de Sk.adinavya devletleri grubu _ . ' _ . . b 1 d İ ·ı 1 · 
nrdı. E;..r onlar da bir grup teıkil ıelsefe~ı galebe çaldıgı takdırde b ı z ep olmuş ar ır. ngı iz tayyare erı 
tınek, arada bir hariciye nazırları Amerika da ümidsiz bir kabus içinde ~m>ens il~. A.umale arasında Y0 .l ~ze-

'l'OpJantaları tertip ederek ,atafatlı , k d. . . d d .. rınde motorlü araba kuvvetlerını sı-
n11tuld r teati etmekten çok ba,ka ya~a!.acagız, en '.mızı zın an a go. . B. Ruzvel~. .. , kı.ııtırarak yüzlerce bomba atmışlar. 
l.ir- manaya delalet etmeıi lazım gel- recegız. Buna manı olmalıyız . deınokrasıye merbut dıger hukumet- dır. Bir tank ve motörlü araba kolu
diiini takdir etmit ve 0 takdir;n i - Bugün, İtalyanın müttefikler aley- lerin de karışma•ını mucip olabilece- na tam isabet vaki olmuştur. Hocnoy 
~~pi~~· uymuı ~laalardı bi~are hine harbe g'rmeğe karar verdiğiııi ğini söyledim, buna sebebiyet veril- rnıntakasında durmakta olan bir 
Fııı!~ndıya o. ka~ar ınaan ve 0 kadar teessüfle haber aldım. memesi için çok uğraştım; fakat, . . 
arazı fedakarhgında bulunmak za. B .. d b . 't 1 h b M l' . d' 1 d' b .. k kamyon kolu bombardıman edılmış-
ruretine dü,mekten kurtulmu olur en, uç ay an erı ı a yanın ar t: .... u~so ını ın eme ı ve ugun om~u- . . . . 
L• .. • • • ' ' · ·d· - · takd'rd muha -amatııı AkdP- 'U olan Fransavı arkasından hançer- tır. Hallı Vıllers cıvarında 20 Alman 
"lÇ !Uphe.aız Norveç de hala Alman gu ıgı ı e • ' -

-J;Jnaaı ı nei Sahifede- nizden başka ;yerlere ;ya;yılacağını ve -Devamı 3 ncii Saho'fede-..._ -Devamı 3 ncü Salifede- lnıiljz tayyare!eri 

• 

• 
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Z~ i~~ Ül M .s~Je~ J~ADYO] 
1 1 BUGÜNKÜ PROGRAM 

-Baş tarafı 1 inci sr.hifedc _, r 'mandnnlıwrın ç kmck istem djği y r- Hay a.ı'L _!lıh 11 g"' 1 i e 12,!30 program ve mfmleket saat 
hasıl olmu tu ki bes altı ~üz bin l i-I F B k d de toprııga snplanıyor. E asen Fli'rn- Q ayan, 12,35 ajans ve meteoroloji na· 
şilik müttefikler or~lu u birdenbire ransız aş ·uman anı der mağlub:yeti veynhud zaferi miiL d ı ı k beri eri, 

12
·50 müzik: Çalanlar; Cev-

b'r cennhlnnnın geni bir cephede! Atatürkün tabiye usu- tefik ordulnra müteaklp hareketler mue ca e e a"flrtı.ırı aca det Çnğla, Fahri Kopuz, Kemal 'N. 
il d k 

· k '-1' f 1 IC'ı'n nı'hnvetsı'z. b'ır ·ıt'mad tellcı·n e~ - Jl. C. · hun, İzzettin Öktc. Okuyanla!': 
en eço. s .. rı 'e uvYe. vaıaa- lu""nu""tatb"ıl' edı"yor " . -... mı· atı·. . Iustafa Çnğlar, Azize Tözem, 13,36 
rı olan bır du mn.na kar ı açık kaldı-ı :i• ğı d:ğ r tarnftan a ıl Fran ız ordu- Pari ten gelen bir telgraf Fran- Bu ikinci safha nrasında akla bir Ko·· mu·· r 14

•
00 

miizik: Knrışık müzik (Pl.) 
~iyl e ir.tibat.nrının kesildiğini gör) sız nskeri mehafillerinin harp vazi- çok sualler geliyor. Fransız ordusu Kontro da sıltlaştırılacak. lS,OO program vememleket saat aya-
m~'şlerdi. Bu hal, düşman için tarihte .} et: hakkında mütnlea,,.ını nakle - müdafaa .,nthı dediğmiz bu mınL<ıka- .. rı, 18,05 müzik: Cuzband (Pl.) 
y\!n· bir imha muharebesi ve büyük derken şöyl biı· fıkra karded:) >r. da tutunamaz~a ne olacak? Vaziyet tİyacl şimdiden d ÜşÜnÜIÜyor 18

•
30 Ç~cuk s~at', 19,00 müzik: _Fa· 

b
. f t · · · · b ı b' B~ ı '- rl rd, Frun ız hat 'rı gö teri ... ·or ki Fransızlar bu sahada . . .. . . . . .. . sıl heyetı, 19,4<> memleket saat a; arı, 
r za er emını ıçın u unmaz •r " .•. h " t t ,_ büt" h Mınt ka ıktı ad müduru Bay Kc-ı Teşkılat ıçın Etılıank mufettışle - ajans ve meteoroloJ'i haberleri 20 00 

r. at ve çok mü aid bir vaziyet idi. ın il ri mPvz 1 ri g ri alın b- nı ye u unm 1\ ve un Il'\U are- 1 • . 'k 1 1 d B F 1 h · · ı · ' · 
1 

.ıı·. Fflkat Almnn)flrın rddı'a ettı·ı,'"_ 1 . b d l . t' d d - ·ı ma ' mftlhnk. ttakı teft •. )crıni 1 ma r n en . azı şe rımıze ge mış, konuşma (Çiftçinin saati) 20 15 mü-
Buna rağmen müttefik o,.du arı . •• - . " <' rrFı ura abvekrme \: ndıyelı~ e k~ı ederek ~ hrim'z döl'T'lilşttir. tetkiklerini yapmıştır. Mıntaka ik - zik: Ankara rad ... ·osu kümese~ ve saz 

bı mü5ikü1 vaziyetten kendiJ r ıer: gibi Fransız hatlarında ;} urı!- er. rnnsız nş uman an ıgının a,.. H b ld - .. . 1 t d .. d .. r· - .. lı · d 'ktısad " 
mm affakıyetle ve hatta" muzaffc>ri- ma yoktur. çllnkü kelimenin .. ıml ·n ve nivetleri hakkında sarih bir 

1 
. '.

1 
er a ı~ımıza gore 1 ~ veren er- ıc:.~d .. ~l~ u~ ugu 1 ~~

51~. a 
1 
•• Dr heyeti. ldarı~ eden: Mesud Ce~il 

yet sayılabilecek bir net:ce ile kur- mana i) le hat yoktur. ~üdafna ter.f 1allimat. olmamakla beraber kat'i e ?ç~ er. h"kü 
1 

d • • d ;uh u~\1 · e;~' eı\ l)~e rts\ · 
2

l,OO Konuşma (iktısad ve hukuk sa• 
tarmışlar ve bu cephedeki yani Fran tibatımız der'nliğine yapılmıştır ve> 'lluharel.ıelerin Maren ve Sen hattın- ~ anunu u . m erj aıresm e e çe t v: . ı e~ 8 

•. a ~ ~r ar op- ati)· 21,20 Şerbest saat, 21,30 mü· 

b
. . ı.ı·r bı'r verde Alman t"nk'nrıntıı ,

1
_ 1 , 1 w. h"k et k hareket etmekt dırler. Hayatı ucuz- !anarak zmırın komur ıhtıyacı. ha- zik: Küçük orkestra (Şef: Necip A' 

ız cephe indeki harp vaziyet· ırmci 11 _. ., .. ,, n Ct:!fCl nn ec ecegıne u m .me .. · "ı b f b ·1~ ·ı k d .. kü d" latma mevzuu u~erınde vekıuet a- vagazı a rıl\asma verı ece ma en kın) Soprano Bedriye Tüzünün ifti• 
safhasını bitirmiş ve asıl Fran~anm zmtılnrı müdafaa tertibatımızı geç- m~ n ur. h b' ü ü 

0 
f" zı malumat istemiş ve raporu veril- kömürü, kok ve sair kömürlerin fi - rakiyle, 22,SO memleket saat. ayarı, 

muharebesi denilen ikinci safha ba~- mem:~t·r.> ~aman ar n ç ne ı:ıa ~ası · t' •alla ü er"nd konuşmalar vap · 
Fransız ask.erAı mehn, fı'lı'ne atfe,:ı ~ıaşlıv·arakt1 B ··,,.u" .. safh 1· mış ır. s • n z ı e . - aJans ve meteoroloji haberleri. zira· 

lamıştır. " · "' · "' tr. u 11 ~ ncu · a( '
1 M r t 90 k b' 'ft · ki' l d ' 

İ 
'

r d b len bu ifnde milli mücadelemizin \'aziyeti ancak şunları ö'ürendikten a ıye i uruş ı: çı. ıpcı· : mıEş +~br ırk. k" 0 t k'lAt . . b. at, esham - tahvilat, kambiyo - nukut 
k:nci safhn, yani eygan ın aş- •· 

1 
b' tl .k t 0b. t t k çoıabın 170 kuruşa, malıyetı 4-6 ıra .ı an , om r eş ı u ı ıçın ır borşası (fiat) 22 50 müzik· Cazband 

knmandanlıö-l ele nldıO-ı Z"man Fran Sakar.va O'Ünlerindc baskumandtırı .:onrş yen ır te {] e a ı u ma . . . . s ' k' . ' . 
... • .. (:t .. <> • U k" 

1 
.. olan bır metre yün kumaşın 10 lıra- bina ve depo kıraJamıştır. atıf ı ın- (Pl.) 23,25, 23,SO yarınki prol'1"9• 

sız Ye Alman ordularının karşıhklı ::vı:ustafa Kemalin bir sözütıil haur- m m un ° uı · ld - · l k d' B d · ıı ı d - ·1 d w d d -
latır ·. 

1 
Al d S !\... h t ya satı ıgı görü me te ır. un a cı e ere egı, ogru an ogruya ve kapanış. 

vaziyeti şu idi: - man 9r usu en . .ı.aren a - 'ht'kA Jd w h . d' B 'b' l ktı 
A - Alman ordusu: 80 ilan 100 cVatan sııhasında mildafaa hattı ınn ne halde ve ne kabiliyette gale- 1 1

• ar 0 ugu şüp es~z ır. u gı 1 yapıa ca r. 

f k h 
. d'l b d b' . yok, sathı müdafaa vardır.> cek'? vazıyetlere knrşı tedbırler alınacak - Tecrübelerı (l~Uz racl•ol•rı) 

ır a ta mm e ı en u or u ır ım-
2

· 
1 

·ıt d h kk k k' . tır. Hayat ucuzluğunu temin mak - .Bazı müuseıeler, maliyette ucuz- ' 
ha muharebe$! 'l•apabi)mek için kuv- Büyük Sakarya zaferi Atatürkün - ngı ere e mu n a ı 'e- d" 1 . • •w. b wl 1 k t . k d' 1 1. 't k.. 0 İngiliz radyo şirketinin (The Bd " ld t ·k t . dil kt b sa ıv e mılli sanayi bırlıgıne ag ı u emmi ma sa ıy e ınyı om -
vetlerinin müh:m bir kısmını Yalan- koyduğu bu askeri dilsturun tatbik' nl en FelnAsı dve adnzım e bme ed u- sınai birlikler kur~ılması ve bunlar ril yakmak suretiyle istihsalatta bu· ti.ah Broadcaeting Corporatlell) ili 
siyen - Dünkerk muharebelerine ve neticesi oldu. tu~a~ a~ erk o~ u:~ v~·ı u °: uy~ vasıtasiyle satışların kontrolü muva- lunmayı kararlaştırmışlardır. ecnebi dillerde haber nefliyetı prof• 
tasavvur ettikleri imha hareketine Şjmdi görüyoruz k i, Parisi hed~f b~ vıyde e erhe b'eş üı ile ~. eccfh veııı fık görülmektedir. İlk olarak tuha- Tecrübelerin neticesi hen Uz ah - ramı: 
tahsis etmiş, mütebaki kuvvetleriyle tutarak taarruza geçen Alman ordu ır or unun nr .n Ç ncu sa asma . . . . İzmir Dalr& 

Üd
"h 

1 
• klld 1 k'> fıye, mnnifatura ve trıkotaJ sanayı namamıştır. S ti 1 1 ,.,.. 

de En ve Som nehirler'nin teşkil etti- !arına karşı Fransız başkumandanı m .. a esı ne şe e o acn · · · · M b h aa Ye uıuft ll•• 
S Z . Utt f'kl . bırlıkleri kurulacaktır. Maamafıh bu azot u ranı: Til k 20 10 31 g1r 19 •ı ği Fransız müdafaa hattının karşı - Ve ... ·crand cvatan müdafaasmda hat -' amanın yanı m e ı erın "" · t'hlAk rf' t d r çe • • u " "~ k tı· dk ·l Ah k tl i5! üzerinde her hangi bir iş'ar yok - .mazot ıs ı a ve sa ıya mı a -1 ~ı· ır 25 ır.9 sından mUteakıp harekat için hazır- tı müdafaa yok, sathı müdafaa. var:ıı en uvve ı ve sa ı sı a ar a nşı- ~ · . . De• ızce M.16 81.5u .v 

lanmağa başlamı~tı. Bu zaman Fran düsturuna göre arazinin yı:lnız ge- :ıın bu ana kadar vaziyetler üzerinde tur. İlk teşkilat, Ankara ve İstanbul- azaltmak maksadıyle mazotla mUte- > 11.00 31.55 25.&S 
sız ordusu için en nazik, Alman or- niı:;liğine değil, ayni zamanda der 'n- te~iri ne olacak? da yapılacaktır. harrik sınai milesseseler, makineleri. • 18.30 19.84 16.84 
dusu için de fırsattan istifade edile- Jiğine mOdafaa tertibatı kurmuştur Şu halele 'bugünkü vaziyeti şu şe- Kömür meseleıiı ni gazoj.ene tahvil etmeği düşünmek- • 15.15 19.84 16.94 
bilecek bir zamandı. Almanlar her Sızıntı halinde ilerleyen tank kol- 'cilde huma edeb'liriz : . . Koordinasyon karariyle Türkiye- tedirler. Tetkiklere başlanmıştır. • l8.00 

25
·
53 19

·
82 15

·
84 

halde ikmal yollarının çok uzamış lan bütün gayretlerine rağmen dört Franslzlnr Ma:rcn ve Sen nehırlerı de kömür satısları ve kömilr tevziatı * :a 
2

0.00 
25

·
53 19

·
6

• · r d k' t k d l ~ > 23.45 81.81 25.&S olması dolayısiyle bu cephede hazır. ~ündenberi müdafaa tertibatını gr- şıma ın e ·ı mm a a a e yevm cerc- işi Etibanka verilmiştir. Etibank, DÜŞÜNCESİZLİK 
lıklanm ve ikmal işlerini vaktinde çememi terdir. . yan etınekte olan ~uha:ebe ile Al- memleketin her yerinde bol kok, Tirenin Peşrefli köyünde Mehmed Fransızca 18

'
1
0
5 16•!2

4 :!·:: 
tamamlayamamış olsalar gerek ki . . . . · manları yorgun dUşurmege ve hırpa- maden ve antrasit kömüril bulun - . • . > 

23
· O Sl . .-> u. 

F d S . E h lerı bu cephede kandını gö.steremedı. lamalra çahsmaktadırlar Acııl kat'i . . . . Yılmaz oğlu lbrahım Yılmaz, elıne (Tahran rad,.eeu) 

ı r~n.sız obruusceupn:n ·ıeo~ı::en n ~:~ :- Fran ız ordusu bu müdafaa sathın- muh;rebe bilahare Sen v~ M;ren ne- durtmakklıAçtın esashktect ddbırleKr .. al~akf~a geçirdiği bir tabanca fişengini taşla Telrk~e 12 31 19.lt 
arını ve e ı - - da dllşmanın bütün hareketlerini . . . ve eş i a yapma a ır. omur ı - w . . .. rasındaki anhayı eHlstiki bir müda- . . . . hırlerı hattında cereyan edeceldır. yatı muayyen olacak ve geçen yıllar 1parçalarken sag elının baş parmagı * -

kendısnce tesbıt edilmış olan hır *** ' -, . · · h d f d 
faa .muharebesi için hazırlamasına program ve USU} dahilinde, yani oyıı- da olduğu gibi . kömür için sıkıntı lıle sol elının şe a et parma ın an Fuar ve odalanmız 
ma~ı wolama?ıla:. Fransız başkuma~- lnmn ve yıpranma muharebeleriyle . w asla mevzuu bahıs olmıyacaktır. yaralanmıştır. Ticaret ve sanayi odalarının fua. 
qan~gma yırmı gün kazandırdılaı .. önlemeğe imkAn bulabildi. NOT: Son dakıkada haber aldıgı- nmıza kollektif surette iıtiraklerfal 
H.arp tarihi bu noktayı ~u~akka~ Şimdi bugUnkO harekatın nasıl ce- ~ı~a göre müttefikler Norveç. cep~e- M h • •• ı • h temin maksadiyle Ticaret Vekaletin• 
k .Almanların hesabına ~üyUk bır reyan ett'ğini tetkik edebilmek daha •ını botaltmı!lardı.r. Bu v~ıyet ılk u acır mu tecı ve a• ce vilayetten ve şehrimiz ticaret od•· 
hata olarak kaydedece.ktır. Umumi kolay olur. anda nahoş bır te•ır yapabılır. Fakat ' aından ou malOmat il!ltenmi(ftir. 
hupte de Alman şevk ve idaresinin Fransızlar anlaşılıyor ki Sen ve unutmamak lazımdır ki kat'i net:ce •k _J l • l k J 1 _ 1939 senesi büdceshıde fulf 
buynk ve sevkulceyfi hare~iita ait l\Iaren nehirİeri şimalinde.ki sahada cephesi ~ranaa cephe•idir ve bütü~ Tl zeae erl Q a QaQT için kaç lira a:r.nldı ?ek~ lin sar-
kıın~larınd~ ~u hatalar daıma te - kat'ı bir muharebe hattı kabul etmiş kuv_vetl~r.ı ~urada toplamak ve kat ı folundu? 
kerrür etmljti. 1'farcn meydan mu- de-illerdir. Burası Fransız ordusu _ nebceyı uıtıhsale haıretmek mutlak J b • • 2 _ Bu sarfiyatm müfre&atı ne .. 

I h~r~besini Almanl~ra ~aybettiren nu! oyalama ve hırpalama sahasıdır. b
0
ir lüzu~ hR.lir.n~dir ... N~rve~ cephe- e a en l r em l r dir? 

büyük hata başka bır şekılde bu de- Düşmanın her cins silah ve vasıtala- sınde muttefıklerın buyuk hır zafer 3 _ Gönderilen mallann cin!3 ~e 
fa da kendini gösterdi. rının yapacakları taarruzları kati b!r ka~andığ.ını .~ab~l eta~k b:ı~ bu za- miktarı Relerdir? 

B - Fran!IJZ ordusu: 29 mayısta neticeye ulaştırmamak için Fransız- ferın netıce uzerındekı teıırı ne ola- J t•hk kJ d f } b } 4 - Bu mallardan hangileri oda .. 
Delçikıt ordusunun cepheyi terk etli- lar büsbütün yen! bir muharebe şekli bilirdi? Hiç!. Binaena~eyh kat'i ne~i- S 1 a aflll an az a ffia 1 OlÇ a- ya iade edilmiş hangileri bmirde 
şinden sonra Valansiyen mıntakasın- •;e sistemi takip ediyorlar. Bu cephe- ce ancak garp cephesınde alınacagı- } b ı ••d kJ bırakılmıştır? bmirde bırakılanJa!' 
daki Fransız Ve ingiliz ordusu her ta de ve bu müdafaa sathında başku na göre her iki tarafın büt~n kuvvet nan ar orç arını o eyece er kime taslim edilmiştir. Bunıaı•daft 
raftan mahsur bir vaziyette, daha ce- cephelerde mesela Polonya ve şimali v~ vasıtalarını ~u~a~a teksıf etmele- 488, 885 ve 1771 sayılı kanunlarla ıiskan derecesi haricinde k~ndisine bu seneki fuar için istifade edilebilit 
nuptaki asıl Fransız ordusu da yeni Fran ada görülen zırhlı kuvvetlerin n· en mantıkt bır ııtır. mübadillere istihkakları feykinde gayri menkuller tahsis edilmiş olup ıui? 
bir tertip Ve tensike muhtaç ve Fran- alabildiğ'nc ilerleyişi Alman taarr- Talebe tetkikleri \'eya adi iskan derecesi ha:ridndP. da razlası borçlandınlmış olan şqlıı.<;- 5 - Ticaret odası mıntakasınd• 
saya zaman ve imkan kazandıracak zunun teveccüh ettiği noktalarda bii- . • . . . tefviz edilen gayrj menkullerle mu- )arın borç miktarı, isim ve adresleri- istihsal veya imal olunan maddele .. 
yeni bir müdafaa i lemini e~as an- tün hızı ile ve darbe~i :ıc bir netice Aydın vılayetinın Turanlar; Rt!ıs hacirler mülteci ve harikzedelere a- njn tesbiti icabetmektedir. rln hangileri hususi bir şöhreti balı:· 
dırmn~f\ ç.nh§ır bir halde 'cı'i. V t!l' - alması görülmüyor. Bu elastiki mu- ve Alan köylerinin eğitmenli okulla- di iskfin

1 

haddi fevkinde tabsis edılcn !JUdise; iskan, tapu ve r:ıal rlalre- dir? 
gand kumandayı eJe aldığı zaman harebe şekli Fransızlara düşmanı rından 4o .~alebe, b~şmu~llimleri ~· ARYri menkullerden 716 numaralı !erini müştereken alakadar etmekte V-ekil.et, bu meselelere dair Oç 
Fransız ordusunun kullanılmamış o- kendilerince tasarlanan kat'i muha- D~ndar G~rsoyun rıyasetmd.e şehrı- borçlanma kanunu hiikümlerine gi>- olduğundan defterdarlık, iskan V'! gün zarfında malUmat istemifilr. 
lan biltiln ihtiyatlarını En ve Som re be hattma kadar fazla zayiat ver- mız.e gelı:rıış .. kızılçullu muallım mek. re mütefevvizleri namına tahakkuku tapu müdtırJ.erinin bir komisyon ha- * 
boyuna toplamış ve bu nehirlerle direrek getirmek, düşmanın enerjisi- teb ı.ne mıs.afır ol~uşlar, ~ekte.p uh- icabeden borçların, iskan dairele - tınde keyfiyeti tetkik ile senelerden ŞEHİR İŞLERİ 
Maren ve Sen arasındaki müdafaa sa ni kırmak ve nihayet münasip bul - nesınde b~r temsıl ~e~mı~.ıe:dır. Ta- rince muntazaman tahakkuk ett:ri - beri tah•Hi ihmal edilmiş bulunan Belediye reisi Dr. Beh~et Uz, dl• 
hasını hazırlamağa koyulmuştu. İşte dukları zamanda mukabil tarruzlu- leb_e Atnt~~rk. heykelını, hukumet ko- )erek maliy.e dairesine tevdi edilme- hazine matlubunun istifasının U:·mini çarşıda muhtelif gıda madd-elerini ye 
tam bu sırada Fransız or<lusunun rını yapmak hususun.:a bir serbesti 11.a~ını, Kul~ü~p.arkı.: ~.ayvanat bahçe djği anlaşılmıştır. için alınmasına lüzum görülen ted- şehrin muhtelif semtlerindeki bele•I· 
m\Jltaç olduğu 'Yegane şey zaman ve ve imkan veriyor. Esasen bugünkü sını ve şehrımızın b~yuk .okul ve mat- Maliye Vekaletinclen dün vilfı.ycte birlerin ittihazı ve buna dair bir ye inşaatını teftiı etmiştir. 
vakit kazana bilmekti. Bugüne ka ~ vaziyette Fransız başkumandanlığı b~ala~~nı d.a gc~mış~.erdır .. Talebeler gelen bir emirde deniliyor ki: Bu rapor gönderilmesi bildirilmiştir. 
dar harbin kat'i neticesini tayin kendisi için en münasip olan bir mu- dun koylerıne donmuşlerdır. hal eski senelerden beri devam ed"e - İstanbul, Samsun, Balıkesir, Ada- GELENLER 
etmiyen hareketler de büyük bir eü- harebe sistemi bulmuş ve tatbik de Kız kaçırma gelmekte bulunduğundan vi!ayet is- na, Mersin.; Bursa, Kocaeli, Aydın İzmir mebusu Dr. Mustafa Benırl-
rat ve enerji gösteren ve herkesi aşa- etmişt:r. Bu muharebenin en büyilk Bnyındırıp Derebaşı köyünde Hü- kfln dairesindeki tefviz kararlarının ve l\fonisn gibi emvali metrükesi bol su Balıkesir&, Ankara sıtma . milcade-
tı yukarı hayrette bırakan Alman hususiyeti de Fransız kıtaatının baş- seyin kızı 16 yaşında Dürdü Binanı ev bu kararlar mucibince tescil mua- olan yerlerden bu malfimat isten - le reisi Dr. Asım Aırak Aydına git
hareketlerindeki sürat ve düşmana kumandanın elinde bir dama taşı va- ayni köyden Osman oğlu Hasan De- melesi için tapu dairesine y?.zılan miştir. İstihkakından fazla mal ala- nıiş, Manisa sıhhat ve içtimaı muave
vakit kazandırmadan mağlUp etmek ziyetinde oluşudur. Fakat ancak ku- veci zorla kaçırmıştır. Suçlu yakalan- tezkerelerin yardımı ile istihkak fev- rak borçlananlardan, borçlarını öde- net mUdürU Dr. Hüsnü Artuner lir 
prenıibi, yani yıldırım harbinin usul. mandanlığın emri ile çekiliyor, ku - mış, adliyeye verilmiştir. kinde mal te.(evvüz etmiş, yahut adi meleri istenecektir. nisadan şehrimize gelmiştir. 

lsL 
A M T' AR/.H/• - Ne yapacağız? Halid; dilşmanı püskürttükten İslam peygamberinin devesi önde.. Fakat kabe bina.sının etrafınd• ••••••• A .M wmı••·~~ 1 - Ne mr yapacağız? Firaı·tlan sonra izahat vermek için derhal Ce- Yuları Muhammed ibni Milslümenin kalmış putlar da eksik değildi. Ha ... 

ba~ka çarç ]\almadı. Bizi muhak - hun mevkiine doğru ilerledi. elinde ... Sağında Ebu Bekir, solunda ret Muhammed, bunlardan bazıları'" 

Hz Muhammed ~ilk öldtlrürler. Filhakika peygamber, neticeyi me Esyet ibni Huzeyr.. nı yıktı, yerlere serdi. 
• Onlar için yapılacak hakikaten rakla bekliyordu. Halid gelince der- Atların, develerin ve piyade efra- işte o dakika, tarihi bir h&afse 

başka biıı şey yoktu. Çünkü eskj f e - hal sordu: dm yürüyüşlerinden kopan toz ve cereyan ediyor demekti. ÇUnkil bd· 
nahklarını bir de bu son mukavemet- - Ne yaptınız? Niçin harbe giriş- duman afakı kaplamıştı. tiln Arablstanın teveccilh ettiii kAbe 

- 229 - Orada, harp vardı. te_n tazeleyip pullamışlardı. tiniz? Ben size ne söylemiştim t Nihayet Kabenin önilne gelmişler- nin manaaı, tekli değiiiyordu. Cahi• 
Diyordu. Hatti efraddan biri ve Canı sıkıldı. lsteıne<iiği şey vuku Alu'em-0, zevcesi bulunan Haris Halid; hadiseyi tafsilitiyle anlat- di. Anide büyük, kesif bir uğultu et- liyet devrinin kurd-.ğu putlarla bi1l 

bir rivayete göre Cenas ibni Kıys bu- buluyordu. ibni Hişamı~ kııı Ümmü Hakimle tı: rafı derin derin inletmeğe başladı. bir mabedin ocağı haline getirdii'i 
D• inanmış ve karısına; Filhakika; .Akreme ile Safvan; vedalaştı. Safvnn da Yesar namında- - Görilyorsunuz Ya Resulullah ; Hazret Muhammed tekbir getir- klbe; ılmdj vahdaniyet üzerine teıl• 

- Sana bir köle ıretirmeğe gidi - bulundukları yol üzerinde Halid ib - kj kölesini peşine taktı v.e iki kafa - buna mecbur oldum .. Yoksa taarru- mişti. Şimdi ordu efradı da tekbir ge. etmiş bir dinin canevi haline gell " 
1orum, ni Velidle karşılaşmışlardı: dar; garp istikametinde uzaklaşıp zu yapan ben değilim. tiriyorlardı. Ortalık sarsılıyordu. Ev- yordu. 

Demişti. Mücadele çok sürmedi, fakat şid- gittiler. Artık Kaçıyorlardı. - Ya? ... Öyle ise bu; bir kazai lerine, şuraya, buraya iltica edenle!'1 Bu bir da be idi: 
RejU}il Ekrem; Cahun mevkiine detli geçti. Düşman 20-25 telef ver- ( - Safvan sahil cihetinde knl- ilahi imiş, ne diyelim? sinmiş ve susmuşlardı. Bu gulgulc Batıl itikadlara bid'adlara, bura .. 

Jaklaşıyordu. Biraz ötede kabe ve dikten sonra firara başladı. Zaten mış ve bilahare avdet etmiştir. Ak - Resulü Ekrem; CehuRda çadtrdn onları titretmişti. Artık şüphe kalma- felere ve gülünç, iptidai, gayrj vic" 
tehir gözüküyordu. şehir çok yakındı. r(!me ise, sahile varınca bir gemi ile biraz dinlendi... Elini, yilzilnU yıka - mıştı ki; M~kke, islaml~rın • eline dani hükiimlere vurulmuş bir dar .. 

Zafer tahakkuk ediyordu.. Halid ibni Velidin kuvvetinden iki Yemen cihetine hareket etmi§ ve dı ... Ve nrkadaşlarına: dUşmüşUl. be! .. 
İslimiyet büyük gayelerinde:J bi - nefer şehid düşmüştü: yolda fırtınaya tutulmuştur. Hatta - Artık şehre girelim!.. Haıret Muhammed, Kabenin yam-

rini de elde etmek üzere idi. Gürz ibni Cabir Fahri ile Habiş ib- gemide batmak tehlikesj baş göste - Dedikten sonra devesine atladı. na gelince, elindeki çomakla haceriM --
1

-n_t_a.,..k,........a-.-t-ic_a_r_e_t __ """_U_ •• -d--u-··..,.r-Ü 
:Su sırada; Halid ibni Velidin i - ni Eskar... rlnce; Kureyfilerden dağlara iltica et - esvede (siyah taşs.ı.) dokundu ve rni.ı ..,,A 

JerJediA'i istikametten, uzaktan uza- Halid, düşmanı şehrin kenarına , - Eğer boğulmaz da kurtulur _ miş olanlar; islam ordusunun hey - teakiben deve üstünde kabeyj tavaf Mıntaka ticaret müdürü B. Meh.., 
la gtlrilltüler gelmeğe başladı. mescidi harama kadar kovaladı. Fa ~am, Medineye dönerek islamiyeti betıi gidiıı ve şehre girişini dehşetle etti, fakat içeriye girmedi.. Çünkü ; med Etene birav mezuniyet verilmit' 

O civardan ayni zamanda, kesif kat dilşman burada çiJ yavrusu gibi kabul edeceğim. seyrediy-0rlnrdı. içerisi putla dolu idi; ayni zamanda tir. BubUn An karaya gidecek, n
1
tt" 

bir toz tabakası yükseliyordu, Resu- göz 6nünden dağıldı. Demiştir. Bilahare 0 da geri dön. Bu giriş hak'knten göı·ülecek bir kabenin anahtarları meydanda yok- dUrJ\lk v~zifeQin' ~ildOr muıtvini :Pı 
11 Ekrem anlamıştı: Ak.reme; Saf vana sordu: mü§tllr.) mahiyette idi. tu. ı Cevdet J!a edecektlr. 

Yazan: M. AYHAN ...-ı __ _ 

-Devam edecek-



Türkiye· Roman
ya ticareti 

Pamuk, susam verecek 
petrol alacağız 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Ru-
menlerle ticaret muahedesi akdine 
memur Türk heyeti Bükreşte Rumen 
ticaret heyeti ile olan müzakereler:ni 
bitirmiştir. Heyetler arasında Türki
Yeden Romanyırya pamuk ve susam 
verilmek, bilmukabele petrol ve ben
zin idhal edilmek suretiyle mutaba
kat hasıl olmuştur. 

---..ıı.-.--

Amerikada müttefik ere yardım edil
nıesi hakkındaki arzu unıuınileşiyor 
Gazeteler, diplomatlar ve muhtelif 

karşı derhal harbe girmesi 
mehafil, Amerikanın, mütecavize 
lazım geldiği kanaatindedir 

SAHİFE 3 

1 FIKRA 1 
O Saat çalmalıdır 

Harbe fU veya bu devlet girelti
lir; harp, §U veya bu ülkeye sıçraya
bilir ve yayılabair. Bu atq oyununa 
fU veya bu devlet veya devletlerin gir 
meıiyle harbin kaderi §U veya bu is
tikamete gidebilir. Her§ey olabilir 
veya harp, bugünkü yükaek fevera
nını kaybederek, daima kanayan 
müzmin lir ufunet acılığı içinde ko
karak sürüp gider. 

Bütün bunların karşıstnda, !tir 
derviş tevekkülü ile değil, fakat ka
derine hakim olmağa uğratan mr 
İrade halinde razı olabiliriz. Fakat 

Nevyork, 10 (Radyo) - Ameri- Deyli Njyork Taymis de şunları mek için liizım gelen bütün tedbirle- gazete~ine göndermiş olduğu bir büyük Amerikanın harbe en miiea-
Eski Kocaeli mebusunun ka efkarı umumiyesi, müttefiklere yazıyor ri izah etmiştir. • Diyen Sunday Ti - I™ıktupta, müttefiklere tam bir yar - tir tekilde müdahale etmemesi key-

süratle büyük yardımlarda bulunul- Amerika bitaraflığı hayaldir. P.u mesin bir yazısından bahsetmekte - dımda bulunulmasını talep etmiş o - fiyctine asla İnanamayız ve bu far., muhakemesi ziyeye asla razı olamayız. 
masını istemektedir. bir latifedir. Biz bitaraf değiliz. Mii- dir. lan general Perskiııgin bu talebini 

İstanbul, 10 (Telefonla) - Yllk- 1 Harp, dünyanın vereceii kı)'DM'( nfiradcı siyasetiyle meşhur cum- tecaviz aleyhine h;ırekete geçmiş Diğer bir gazete de Amerika hal - terviç etmektedir. hükümleri bakımından, artık alelade 
ıek makamlara yazdığı mektupların huriyetçi liderlerden Vander Ludi, bulunuyoruz. Amerika, derhal ilunı kının alı1'nn tedbirleri tamamiyle Stimson, derhal top, tayyare ve ihtirasların bir çarpışması olmaktan 
muhteviyatı dolayısiyle evvelce tev- memleket dahilinde yaptığı seyahat..jharp kararını vermeli ve bu suretle tasvip ettiğini ve müttefiklere tay - her nevi harp malzemesi gönderil - çıkmııtır, Artık ne eski cihangir
ltif edilmiş bulunan eski Kocaeli me- ten dönmüş ve Niyork Tribün gazP. -.yardımını bir kat daha artırmalıdır. yare satılac ağı için tayyare merkez- mesi ve Amerikad~ askeri hizmetin lik kavgaları, ne de yeni zamanların 
busu B. Sırrının muhakemesine bu - tesine şu beyanatta bulunmuştur: Londra, 10 (A.A) - Amerikanın !erinin boşalmış olduğunu yazmak- tesisi lüzumuna işaret etmektedir. siyasi hegemonya ve birlik kurma 
2iln askeri mahkemede gizli olarak - Memleketin her tarafında, Av- müttefiklere yapacağı yardım hak - tadır. Mumaileyh diyor ki: mücadeleleri karımndayız. Hitler, 
başlamı•tır. kendini de aıan bir fikir mihveri ha-

• rupa vaziyeti hakkında halkın ayni kında neşriyatta bulunan ingiliz ~ad- Nevyork, 10 (A.A) - Hovarin - Çok uzun müddet müttefiklerin Jinde bir cdünya kaderi meseleaiıo 
Muhakeme Çarşamba &"Ünilne ta- fikirde olduğunu gördüm. Müttefik- yosu, .vaziyet öyle bir şekil almış cumhurreisliği zamanında hariciye yapmakta oldukları harbin bizim hnr ortaya atmııtır. Bu harp, c!ı'ğer deY• 

lik edilmiştir. !ere derhal ve büyük yardımlar yn- tır ki Ruzvelt, harp ilanı müstesna ol' nazırlığında bulunmuş olan Henri biır.iz olduğunu idrak edemedik. let adamlarının ve bizzat Hitlerin e-
pılmahdır.> mak üzere, müttefiklere yardım et- , Stimson, Nevyork, Herald, Tribüna Vaşington, 10 (A.A.) - Bugün tinden kurtulmuı müatakıl bir muaz. * :._ ______________ ,:_ ___ _;, ______ :,_ ___________ . _________ toplanan 30 Amerikalı Pedago, ka- zam aoayal vakıa halinde tekevvli-

Rusya- Lı•fvanya N T hl• Edı• ldı• nun adamı ve muharriri bir beyanna- nünü ifaya baflamııtır. Hitlerin 

Orveç a ıy e farzı muhal zaferi tahakkuk etac bİ· 
me neşrederek Amerikanın Almanya_ le netice onun da aklını ıaıırtacak 

Müzakereleri devam ya ilanı harp etmesini taıep etmiş - bir mahiyette olacaktır. 
!erdir. Binaenaleyh, bu «dünya kaderi 

ediyor Bu beyannamede şöyle denilmekte- meaeleaiıo ne büyük Amerika lakayd 
Kral Ha kon Velialıd ve hükumet rı"cali d'r• !<alamaz. Bütün mônroe kaidelerine, 

Kaunas, 10 (Radyo) - Lit?anya G 1 ' . bütün infirad siyasetlerine ve Bahri-
hariciye nazırı Oltı, bugün tayyare L d [ /d l Alman noktai nazarına göre, A- muhiti af!°aaına ra~men • bucünkU 
ile Moskovaya hareket etmiştir. Oltı, On raya vaSl 0 U ar merika müdafaa programı Amerika- korknlc Lındberglerme ragmen bu 

. . . . ' kocaman devlet harb~n müvacebeain· 
M:oskovada bulunmakta olan başve- Londra, 10 (Radyo) - Şimali ması doğru olmıyacaktı. bata mnni olmak için kral ve hükü - ~ı~ şımd ~:~ ıngıltere ve Fransayu deki medeniyet vazifesini ifaya kot 
kil Birkiye mülaki olacak ve müza- Norveçteki müttefik kıtalar Norveç Stokholm, 10 (A.A) - Kral Haa- met yıiksek kumanda heyetinin tav- ıltıhak ettıın manasını tazammun et- mak vaziyetindedir. Artık politaka· 
kerelere iştirak edecektir. topraklarını terketmiş ve derhal garp kon ile veliahdın Tromsoeden bir be ~iyesine riayet ederek ateşi kesmeğe mektedir. Eize ait olan her ~ey ken- !ar mevzuubahis değildir. 1ıler, mü .. 

İki günden beri Molotofla başvekil cephesine hareket eylemiştir. Alman yanname neşretmiş oldukları haber karar vermişlerdir. Teşrii mecli~ , d'mizi Ve i•tiklalimizi en müe~;ir su- be.! ho.rcketler ve bunları . y~atan 
arıısında cereyan etmekte olan mü- !arın da Norveçteki a~kerlerini çek - verilmektedir. Bu beyannamede ez - ordu ve donanma krala müzahirdir. rette Fransada Veygandın tuttuğu mus~t fkf~urladr mhevzukub~bhıstlır •. l!~ 
• k 1 d 'k' h"k- t d h tt üd f t 1 l k b'ld' M'l mumı e arın a are et ı re ermae 
~a ere er e ı ı u ume ara•ın a tiği Stokholmdan bildirilmiştir. Al- elimle şöyle denilmektedir: Kabine bütün siyasi fırkaları temsil .a a m ~ ~a.e me < e a ı ır. ı - büyük ağırlıklar yapacağı çağlar 
ınevcud bütün ihtilafların halledile- manlar, buradaki iki zırhlı fırkası cHarbin zaruretleri müttefikleri edecek surette tadil edilmiştir.• lı menfaatımızın hududu Somme üzP geçıniıtir. Umumi efkar, bu cdünya 
ceği ıöylen!yor. ile üç fırka piyadesini garp cephesi- kuvvetlerin; başka cephelerde tahşit Diğer taraftan kral ile veliahdın rindedir. kaderi meaeleai• nin tekevvün tempo 

ne sevketmiştir. etmek mecburiyetinde bırakmıştır. İng;ltereye gitmiş oldukları haber Beyannamede Amerika bitaraf suna ayak uydurulacak aiır bir ma-----·*----
Ikgiliz tayyarele

rinin faaliyeti 

Londra mehafili, Norveçin tahli - Şimdi Norveç kıtaatı elzem olan tele- veriliyor. kaldıkça askeri teslihatın kafi dere- kkandizmfadlır. O harekete gelinceye 
İ a ar e aketin tahakkuk saati çal-

yesi üzerine şu malUmatı vermiştir: nik menab; ve vesaittPn, bilhas•a si- Stok~olm, 10 (A.A) .. - sveç Tel - ce~e sü.ratıe müttefiklere gönderile - mi§ olabilir. o zaman parlamenıolar-
cHarp şimdj garp cephesindedir. !ah ve mühimmat ve tayyareden graf aJansı, Norveç yuksek kuman - ınıyecegı kaydolunmaktndır. Bu se- da ancak baykuı aealeri duyabiliriz. 

Zafer orada kazanılacaktır. Norveç mahrum bulunmaktadırlar. Ve har - da heyetinin ateşi kesmeğe karar beple Amerikanın bu vakayi ve vazi- Bürokrat zihniyet, kafalardan, ıu. 
de istikli\lini burada alacaktır. !tal- be d&vam edemiyecek bir hale gel - vermiş olduğunu resmen teyit etmek yeti derhal takdir ederek hali harp zumauz bir aerpuf gibi hızla atılma-

-Baıtarafı 1 nci Sahifede- yanın harbe girmesi de göstermiştir mişlerdir. Bununla beraber Norveç tedir. Alman askeri makamatı ile lmev~ud olduğunu resme& ilan etme- lıdır. Amerikanın ha7 .~na~rları. dUt 
2ırhh arabasından mürekkep bir ki, müttefiklerin hu cephede de ka- kıtaatı memleket haricinde mücacle- mün~sebata girişilmek üzere şimdi - si Jazımdır manı daha Som nehrı uzerınde iken . ı . · karıılamalıdır. Bu İfe karar verecek 
nup bombardıman edilmiştir. Gue- ra ve donanma kuvveti bulundur - leye devam etmektedir. Yeni tahri - den müzakerelere başlanılm.ı~tır. . Vaşı~gton, ~O (Rad~o) - Ame - •uurlar .Amerikanın hakiki ıuuru-
vau Villers civarında yolların birleş- d Londra, 10 (A.A) - 1ngılız ve rıka hükumetı, milttefıklere derhal bu i11°n tekniğini derhal bulur. Bu 
tii'i bir noktada tanklardan, nakliye lsvı•çre hudutların a Fransız kıtaatının şimali Norveçten yardım edilmesini ve ilk partide •on teknik öyle olabilir ki Vatincton'da-
arabalanndan ve kıtalardan mürek- çekilmiş olduğu resmen bildirilmek- sistem 150 harp tayyaresi gönderil- ki naz! elc;_~sine pasaportlarını bile 
kep uzun bir kol ğır zayiata uğra - te, Norveç kralı ile hükumet erkanı mesin· kararlaştırmıştır vermece luzum kalmaz. Ve o gene 

ı · lt d b 1 k ı · beyaz saraya ara&111& gidip Kordel 
nuştır. Namps _ Au _ Val de motör!U d M d şimdi ngı ere e u unma tadırlar. H 1 ·ı .. .. 1 b"I' 

Al t h •d f b ] •• - u ı' e goruıme er yapa l ır. 
nakliye arabalarından ve seyyar tay man a şı a ı aş a ı. aJıno a!l Al A Mesele, formaliteler ve teknikte 
Yare dafi bataryalarından mürekkep man resmı tehi•"" e değildir, 0 il.i.hi yardım saatini ~al. 
bir kol bombalarla dağıtılmıştır. P·Ji:< dün sabah ateş açı~dı ıgı\ dırmaktadır. 
civarında yürüyüş halinde buJunan Ve bu aaat çalmalıdır. 
bir kolun kamyonları doğru atışlarla Londra, 10 (Radyo) - Amerikan lunduğunu haber vermektedirleı·. -------------
hurda demir haline getirilmiş, dijter ajanları, Almanların İsviçre hııdud.u- Bnl, 10 (Radyo) - Bu sabah 1Ia;i Armanlar' Fransız ordularının mu. 
bir tank koluna da isabetler vaki o!- nun kara ormaıılnr mevkiine 25 iır- nodan şimd:ye kadar misli görü!me
ınuştur. Fresnoyda tanklar ve zırhlı ka kadar a>ker tahşitl ettiğ.ni, isviç- ıniş bir ateş açılmıştır. Top se•leri kabil taarruz~arda bulunduk!arJnl 
otomobiller ciddt hasara uğratılmış- re için de tehlikenin yaklaşmış bu - Balden iş'tilmektedir. Bunun sebebi 
tır. Guevau Villera mıntakasında ~ık belli olmamakla beraber, Veygandın •dd• d" 1 

F 
. dün gecekj emri yevmisinde harbin 1 ıa e ıyor ar 

ınesafelerle ilerleyen zırhlı arabala.:·- ın yenı D f" t l ·z k 
dan mürekkep bir kola ve daha bazı ransan Majino boyunca isviçre hududl:ırına Führerin umumi karargahı, : O'Her sınıfa mensup tayyarelerden mü- a l ~p arı ı e e zer-
ınotörlü kollarda isabetli atışlar fJ.- M k f. . kadar yayılacağmı bildirdiği h:ıtır - (A.A.) - Alman genel kurmayı teb- t_e~ekkil kuvvetli filolar ordunun :ış:ı sız yapılacak 
Pılınıştır. Abbeville civarında bir or- OS O Va Se ıfJ !atılmaktadır. liğ ediy_or: . . .•. gısına _ve Cham,pangne sahill:rind :ı:i İstanbul, 10 (Telefonla) - Yarın 
ınanda bir benzin deposu ingiliz bom B B

1 
edrn, lOk (A.bA.) - Pazar

1 
akşamı Takrıbe.n 35.0 kılom:tre genc~lıgın- harekııtına. ~uzah?ret etmışlerdır. Ok meydanında ve Cuma günü de 

bardıman tayyareleri taarruz etmis- a e e çı an ütün gazete er son deki saha üzerınde aşagı Seme Marue Tayyarelerımız Reıms mıntakasında M t . t t d f' t 1 .1 t · j t b [d B •;kreşe · ı d k b- .. k • tt c · h . . . . . e rıs e ayyare a ı op arı ı e a ıı lerdı'r. Depo, mu''dhi• bir infı'la·k il:• S an U an ı. gıin er e i nis ı su une en sonra ve hamp.nge avalısı ıstıkametın- genelkurmay karargahını baraka- t 1. 1 . 1 kt B t 1. 1 . • • R h · ·k hı· · d k ... ' a ım erı yapı :ıca ır. u a ım erın 
berhava olmu• ve bu··tün ormanı ale~- tayyare ı"le geçtı" .en ne r nin ı i sa i ıııın gerisin e ele i Alman harekatı evvelce teem - !arla dolu geniş sahaları, askeri te _ İ t b 1 .. d f .1 ı~ 

~ ' k f ı· b ı d d'ld··· k·ıd . k' f k .. . . mevzuu, san u mu a :ıası ı e a .,_ ler sarmıştır. te rar aa ıı•ete aş an ığını kay- mül e ı ıgı şe ı e ın ışa etme . cemmulerını, saha mevzilerini, istih- k d d 

L 
İstanbul, 10 (Telefonla) - Fraıı- detmektedir. tedir. Şimdiye kadar büyük muvaf - kamları, bataryaları ve hareket ha- a ar ır. 

ondra, 10 (A.A.) - Hava işleri · ----·*----sanın yeni Moskova elçisi bugün hu- Baledeki müşahidler şimdiye ka- fakıyetler elde edilmiştir. Daha bü- !inde bulunan aşag·ı Seı'nede de tayya 
nezareti, ingiliz hava kuvvetlerinin F K b 
dün Gand'da petrol depolarını bom- susi tayyare ile Ankaradan şehl'imi- dar hududda bulunan isviçre kasaba- yük muvaff.akıy~tler de bunları ta- reler.imiz ayni muvaffakıyetle yolla- ransız a inesi 
b ze gelmiş ve burada bulunan Fransız l:ırınd:ıki inşaata hiç bir zarar gel- kip edecektır. Duşmanın zırhlı t,nk- rı, şımendifer yollarını, ı·stasyonları 
ardıman etmiş olduklarını bildirmek 

ted!r. hariciye nezareti erkanından Şateııyi mediğini beyan etmektedirler. Topçu l.ırla yaptıkları da dahil olmak üze- ve çekilmekte olan düşman askerle-
jJe konuştuktan sonra gene tayyare lar bilhassa hatlardaki istihki\mlara re bütün mukabıl taarruzları akim rini atese tutmuşlardır. 

Bu hareket o kadar müessir olmuş- -
tur ki, ikinci bir bombardıman ta:r _ ile Bükreşe hareket etmiştir. ve şimendifer tesisatına ateş etmek- kalmıstır. Muharebe bir çok nokta- Cherbourg Le Havre limanları ve 
hreleri evvelki tayyarelerin çıkat _ * tedir. !arda süratli bir takip halini almıştır. rıhtımları muhtelif kalibrede bomb:ı- . 

k l l 
!arla bombardıman dil . t• G·'~ k Parıs, 10 (Radyo) - Fransız ka-

~ş ~ı:iu~!~:.:~n~~~~~:~a;~;'.·- Ameri a l ar bu limanlarda ve ge:ek n;.ı:a;; Selnee- binesi, dün.gece saat 23 de Eliza. Slt• 

Hava :•!eri nezareti bundan ba~- J ..1" l "H" ·~,A- D ,, •. s' ,. E. i[ ' 'E·,,··ı' ·. . de bir çok vapurlar hasara uğratılmış ra~ında reıs:cumhur Lebr~nu~ rıy:ı,. 
y ,, Avrupauan uonüyor ar .' :. ·:' . ' ··"""'. ve be• bin tonluk bir vap kıl k setınde toplanmış ve vazıyetı uzııı 

ka tayyarelerin Es.sen ve Hollanda'- .. · ,. · • ur ya ara d t tk'k ı ·şı· 
da kain Endoven nııntakalarında A- Nevyork, 10 (Radyo) -Reisicum- tahrip edilmiştir. uza ~ya ~ ' ey emı ır. . , . 
lııienesde Ardennes mıntakasıncla burun oğlu ile Amerika tebaasından K Q R F u Harstadın şimalinde sekiz bin ton- b' İçtı:ı~~ ~çt~aat devam etmış ve ıı.ı~ 
bombardıman yapmış oldu.klarını ve bir çok kimseler bu&"ün Avrupadan luk bir vapura büyilk bir bomba isa-' ır te ıg ın ışar etmemiştir. 
Pike halinde Ye alçaktım uçmak s:ı- avdet etmişlerdir. Korfu meselesi yeniden mi canlanıyor? bet etmiş Ve vapurun içinde şiddetli 11 

tetiyle düşman hatlarının gerisindekı Nevyork, 10 (A.A.) - President İtalyan gazeteleri, çcık zamandanberi Konuyu mevzuubahsetmiyor- bir iştial olmuştur. Ruzveltin nutku 
llı.uhtelif hedeflere taarrıız etmişler- Ruzvelt ismindeki Amerikan transat- !ardı. Halbuki dünden itibaren Korfu da İtalyan dilek listesi içine gir- Uzun bir seyahatten dönen bir de-
<iiı-. !antik vapuru Avrupadan memleket.. miştir. Bunun diğer bir manası, italyanın Yunanistana vermiş olduğu nizaltı 43.000 tonluk düşman vapu- -Baıtarafı 1 nci Sahifede-

20 Alman tayyaresiyle 6 ir.giliz !erine dönen takriben 700 yolcu. ile garantinin bı.r kıymet ifade etmiyeceği ve italyan ihtirasının Yunanis- ru batırmıştır. !emeğe kalkıştı.• 
tayyaresi karşılatmış olduklannd:ı.n buraya gelmiştir. tan arazisine de teveccüh ettiğidir. Geçen gece düşman tayyareleri Al- Ruzvelt, nutkuna devam ederek. 
•ralarında bir muharebe vukua gel- Korlu, Yunanistanın garp sahili karşısında Yunan denizinde serpili manyanın şimaline baskınlar yap- hakkın hiç bir zaman boğulmıyaca -
lUiş ve bu muhrebede 2 İngiliz tay- olan Alman kollarını imha etmişler, bulunan Yunan adalarından biridir. Bu ada Korfu kanalı vasıtasiyle ınışlar, gelişi güzel atılan bombalar ğını söylem:ş ve tecavüzü şiddette tak 
Yaresi ile 7 Alman tayyaresi düşmiiş. demiryolu ile yapılmakta olan nak- Arnavudluk sahillerinden ayrılmıştır. Bulunduğu mevki itibariyle, Ad- muhtelif mahallelerde tarlalara ve bih efükten sonra, sözlerini şu cüm-
tür. liyatı ve trenleri tahrip etmişlerdir. riya tik denizi llzeriılde nafizdir ve italyayı da düşündüren, işte bu nok- bazı evlerde hasarat vukua getirmij· lelerle bitirmUıtir: 

Londra, 10 (A.A) _ İnJ'iliz rad _ ln&'iliz tayyareleri Abbevillede bir tadır. Nitekim italya 1923 senesinde bir vesile ile bu adayı işgal, bi- !erdir. - Bütün sempati ve temennileri-
:roau bu sabah, hava tebliği hakkın_ ıilih fabrikasını tahrip etmişler ve lihare ln&"ilterenin tazyiki ile talııliye etmiştir. Alman dafi topları bir düşman miz demokrasilerle beraberdir. ~Iilt-
da aıaiıdakl tasrlhatt& bulu1U11uş _ Salnt Valery En Eauks garına isa - Adanın uzunluğu 40, enlillği 2,li mil kadardır ve sathı mesahası 949 tayyaresi düşürmüşlerdir. tefiklere, her türlü maddi yardımda 
tıır: betli eııdahtlar yapmışlardır. kilometre murabbaından ibarettir. Ada dağlık ise de vadilerinde, ovala Dün dil§mjn 91 ta:vyare lcaybEt.. bulunmaktan geri kalmıyacağız, bu 

fnelllz hava kuvvetlerinin Almım Parls, 10 (A.A) - Bütün gece rında zencin bağlar, zeytinlikler &"Örülür. İncir Ve portakal ağaçları da ml~t:r. Bunun 68 ~• hava muhareb1;. hususta istical göstereceğiz.• 
hatlarının eerisinde yapmakta olduk- tayyare dafi bataryaları, Alman iyi yetişir. Ahalinin bir kısmı keçi besler. Bir kısmı balıkçılıkla geçinir. terinde, 14 ü Alman dafi topları b- Va~ington, 1 ~ (Rad~·o) - İtalya-
laı:ı taarruzlar fasılasız surette de_ tayyarelerinin Paris mınta.lcasında - İyi bal elde edilir. Kükürt. tuz, ve mermer gibi madenleri de meşhur· rafından ve gerisi de yerde tahrip e- nm, Almanya il~ beraber harbe gir-
"anı etmektedir. s haziran akşamın- ki demiryollarını bombardıman et - dur. Ahalisi 125 bin kadar olan bu ada, Yunanistanın bir eyaretini teş· dilmi~tir. d ği hal:kıııdaki lıaher, bütün Ame -
danberı ve bütün 9 haziran &"Ünü ln- melerine mani olmak için faaliyete kil eder. Mühim şehri adanın şark sahil'nde çok &"üzel ve sevimli bir 5 Alman tayyare3i üslerine dön- 1rikada hiddet ve infial uyandırmış-
tlliz tayyareleri cepheye -1tm•kU •açmlft!r. ıehir olan Korfudur. 1 memiştir. j tır. 
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(ANAOOl.tı) ·-
(ANADOLU) 11 Tfo•iran 1940 ~ 

- - ~~----1 

Gök layrak. 
ZABITADA Fransız hükumeti 
Bir yangın: 
Kuşadasının Döner köyünde Mus-

tafa oglu Hasan Hüseyin Erin tar- M•JJ ... M••d f f b 'k J d b k 
GALiP BAHTİYAR _ 84 _ lada iken evi yımmış, eşyası, hay • ı ı U a aa a rJ a arın an aş a 

c!stanbul mebusu ve İzmir parti müiettişi> ...., ~ - vanları kurtarılmıştır h • b • f b • k b k f 
T

. · O d • d x:az"' • ıç ır a rı anın aş a tara a 
JmUçın f USUna ŞU emrı Ver İ: Menemenin Aliağa nahiyesine bağ ki" - d ~ 

Ş h 
. ı . H . k lı Kalaba köyünde Hüseyin oğlu Ali na ıne musaa e etmıyor 

- ll ta ana Verin. erşeyJ ya ID.. Çılgın'. toplu _tabancasrnı kurcalar • Paris, 10 (A.A.) -Teslihat neza. bazı tayyare fabrikaları müsteana 

~imdi, Temucı ı Han atını cami. len bu aslanı ele geçiresiye kadar - Ben, böyle bir kahramanın öl- ~en .s.ag bacagından yaral~nmış . _ve reti tebliit ediyor: olmak üzere milli müdafaa için çalı· 
,.in h ı vlusu ortasına siirerek elini kal. korkarım ki elinizdeki slahlar kırılır, mesini istemem. Mutlak öldürmek ıa. z'.°ı~ memleket hastanesıne getırıl - Hükumet, tesisatlarını dağınık bir şan hiç bir fabrikanın hükumet "1· 
d;rdı e ahaliy~ .;öz söylemeğe ba~la. körlenr. zım ı:elirse benden başka el anı bitir- mı~tır. . hale getirmiş olmağa başlamış olan kamatının sarih talimat, olmadıkça 
dı .. Ü ee, Buııara ve Maverailnehir Al ak cevap verdi: sin. E a~kta. bır rezalet:_ · ., başka bir tarafa nakil için hazırlıklar 
k ş e ·• in fenalık yollarına sapmış - Çok iyi ebe Noyan, ben, Tim ur Tim ur Meleğin ismi geçtikçe lHı. ~\ ~lkı gece B_ahrıbaba parkm.~a ç d da bulunamı}·aeağını teyid etmekte· 
old.;klarını söyledi, azarladı. Sonra Meleği yakalamağı boynuma alırım. nim acığım kalkardı. Yavaş yavaş ~akınıst Ahm_ed ıle 25 yaşın~a Lut- eşme 8 dif. Şeflerin ve amelenin vazifeleri 
\edı ki: . Herkes desin ki Tim ur Meleiti alt e- c~vap verdim: ~:em~~~~: ~~ kadın umuı:ıı _ada · Faydalı konferanslar ve aynidir. Muhar ... bedeki mevkiini ter· 

- Ben sfaı cezalandırmak için gel- den karaul Noyandır. - Sen korkma, ben bakarım. Ben k tt g Y 
0 rak alenen çırkın ha. • • ketmemek. 

nim. Siz Türklükten a}-rıldınız. Ben Cebe Alaka bir baktı ki: T:mur Meleğin canını korudukça re e e bulunurken suç üstü yaka- mahsul vazıyetı Bu kat'i talimat patronlar ve ame-
blitün Türk u~aklarının bir bayrak, - Oğul! Çalış ki Timur Melek de- cjünyanın bir ucunda yaşayan başka lanKmışlard'.'.· . . Çeşmeden yzılıyor: le tarafından büyük bir memnuniyet. 

b 
. K 

1
,.. b k . . . afayı tutaüleyınceı K 1 İ 1 k l ı..r ya k altındı. toplanmasını, bay-ımegın, arau "'oyanın oynunu o· hır kışı bana dua eder. p r Ö • azamıza ge en albay smail Hak. e arşı anmıştır. 

rnğın yükselmesini dilerim. Kim bu pardım. Timur e:i\Uek öyle bildiğin Bunu diyerek koynumdan Reymon ° ıgonda meroglu arabacı Arap kı, Hıılkevi başkanının ricası üzerine *----
b 

1 
ra;.a sığınmazsa ben onlar için kiş'lerden değ'ldir. Anın kolu kol de_ danın bileziğini çektim. Hangço zın· :ıu~ad, sarho~luk ~aikasiyle Must~- kala alık bir kQtle önünde halkevi Dikilide İnşa edı'lecek 

Tanrı cez"sıyım. ğil kara burandır. Tulgasının altında danında Etyen bu bileziği vereliden- a ızı Ayşenın evıne taarruz etmış ~alonunda (propaganda) mevzulu 
Temucin Han sö~ünü yeni bitirmiş- biraz beyni olsa dünyanın en birinci beri koynumdan çıkarıp bırakmamış- hve ~yşeyj bıçakla sağ kaşı üzerinden bir konferans vermiştir. Dinleyiciler, yeni köyler 

. . . . k" · · J z· . 1 kt d t B" l k • . afifce yaralamıştır. b k f k t. kı yaverlerden hırı gelerek kalede- ışısı o ur. ıra, yavuz u a, zor a ım. ır ara ı acıgımı yenemed:m. il on eranstan ço faydalanmışlar. Dikilide zelzelerden tamamen ha· 
k'. ask~rin hüc~m etmiş olduklarınılTimu~ Melek ıri~i. a~~m yoktur ... ~~!- ~üçük. altın bilezi.ie bakarak yüre- Zehirli il~ç içmiı: . . dır. rap olan Kabakum köyü ile diğer iki 
s. vledı. 'l'emucın atını kapıya doğru nız. T~m~r Meleırı bıtıren şey duşun- gıro daırlandı. • Çprakkapıda Konya otelınde Alı Paıif korunma: köyün, Kızılay kurumu umumi mer· 
1Ürdü ve şu buyruğu verdi: cesızlıktır. Akşam üstü kalktık. Etyen kavga oglu 18 yaşında Sadık, ilaç zanniylc Çeşme halkevi başkanı B. Kemal kezince yakında inşasına başlanacak-

- Şehri talana verin. Ne var ne Alak, sabırsızlanmıştı: avdanlıkları ile, birlikte gelirdi. Bir zehirli bir ilıtç içmiş ve derhal has- Öztürk, pasif korunma hakkında tır. 
yoksa ateş koyun. - Görürüz bakalım dedi. aralık okçu ustası yanıma ıreldi, ben taneye kaldırılmıştır. Ç11şme ve Alaçatı merkezlerinde halk Dikilide yeni köyler dağ yama~ 

Ben bu emri İ<jitince acığımı yene- Biz yola düzülmek üzere idi __ ki de Cebe ile benim aramdaki konuş- Domuz ıanmıı: la iki konuşma yapmıştır. Konferans- lannda ve eaki köylere biraz uzakt• 
~edirr •. Yanıma gelen Alaka dedim Ce~e __ beni _bir yana çekerek şu soz- mayı söyl_edi~. . Bayındırın Kızılcaova köyünde lara __ devam edil~cektir. !kurulacaktır. Kızılay kurumu umuırıl 
ki: l~rı soyledı: - Beyım Sız Tımur Melekle karşı l\Iehmed oğlu Mustafa Çine, kırda Koylerde verılecek kpnferanslar reisi Ağrı mebusu Dr. Hüsameddin 

_ Tali.iz iehir... - Canbey! Sen beni seversin .. Sen karşıya gelseniz Reymonda sizin üst öküzlerini araken ayni köyden Ali için bazı muallimler köylere hareket :f{ural ile kurum umumi merkezi s..-
Alak baııa §aşkın baktı ki ve şu benim için bir oğulsun değil mi?. ırel".1eni.~i ister, sizin için dua eder. oğlu Ömer Tarcan tarafından tüfek- etm'.~l~rdir.. . 1

1 sı~dan Ordu mebusu Dr. Vehbi De• 
cevabı verdi: - Elbet Cebe Nuyan. Bız boy le konuşurken Alak Margo. le ve domuz zanniyle sol bacağın • Tutun ekuru: mır ve valimiz B. Etem Aykut, jeolo-

- Adam sen de. Asker bu kadar - Canbey, senden bir iş beklerim. za anlatıyordu: dan ağır surette yaralanmıştır. Ka_zamız~a tütün ekimi sona er· ji heyet'nin yaptığı tetkikler netice• 
zahmete girdi, lazımdır ki biraz yağ- - Söyle Cebe Nuyan; - lş nerede bilir misin Timur Me. Çirkin bir hareket: mek uzeredır. Bu yıl iyi çalışılmıştır. sinde tesbit ettiği yeni köy yerlerini 
ma etsin. - Huçantı almalı. Çünkü Temu- leği öldürmek için acaba kafasına kı Ku• d G"· 1 1 k"" . Kalitesi yüksek bir mahsul alınacağı ı:ezerek görmüşlerdir. Bu köylerill 

· h b • b .. 1 d" F k l J k d - ' 8 asının uze çam 1 pyün • kuvveti tah · 1 B "d · ı · Kapının yanında genç bir seyit göz cın anın uyrugu oy e ır. a at, ıç a mı vurayım, yo sa ogr~ı mu den D . k 22 1 d e mm o unuyor. U&' ay yenı yer ennde derhal inşasına ba§ • 
!erinden ateşler saçar yumruklarını ben istemem ki Timur lif eleği benden dürteyim. Bir de balta savurmak var. l"h t~tü".1ır t ıı1 ı dyaş an~ a ~le· ve arpa mahsulleri idrak edilmiştir. !anması muvafık görülm~tür. Dt· 

' b k b" · · B · · T" M a·ı · 1 1 a, u n ar asın a çapaya ıııder- M h il d h" b" " kt B BB H !ıkm·ş bizim askerin üstüne atılmak aş ası ıtırsın. unun ıçın ımur e ı sen ne güze çarpışağız. k 0 • 1 S J"h Rü , a su er e ıç ır arıza yo ur. e . üsameddin Kural ve Vehbi De-' . _ en sman og u a ı zgar tara- k t f ı d · H · · 
i•terrii. Fakat yanında duran ihtiyar- lege ~okunma~alıdır. fından kirletilmiştir. re e . az a ır. asad, batlamak ti· mır ~ün ekspresle Ankaraya dönınilŞ 
~a b:r adam bunu bırakmazdı ve der Bagırdım ki. - Devam edecek- Suçlu tutulmuştur. zeredır. lerdır. 
idi ki: . . Anaaon: *----

1 1 d h ı 
Motoıiklet kazaaı: Bu sene anason rekoltesi orta de- C •• 

- Sus seyit! Bizim başımıza ge- H Ik uzdanı şu'"phelı" yabancı r an a azır anıyor 
a ~pınar cadde.<inde Hü•eyin recededir. Heyeti umumiye itibariyle 

len Tanrı cezasıdır. t oğlu mdad ve Ralih oğlu Llltif; lJin- kaza mahsulatı çok iyidir. Ziraat ban kadın 
O r.kşam, Meydanın bir tarafında d "ki İ alev alev yıman koca Buhara kendi- .. _1 eri motosikleti Salih oğlu zzet- kası ve kooperatifler çiftçiye müm - Ayvalıktan Dikili kazasına gele!\ 

ne br.kıyordu. Alak ile Cebe sökün De Valera, halkın mu·· stevıı·ye karşı tıne_ çarptırmı_ş ve ~aralanmasına se- kün olan yardımı yapmaktadırlar. Bursalı Yakup kızı 50 yaşında Bayan 
etti. Cebe bana ve Margoza dedi ki: belnyet vermışle:rdır. * Devlet, otele ibraz ettiği nüfus büvi-

- Tez bu akşam yola çıkacaksı- hazırlanmasını emretti Bıçjlk çekıııit: Maltada y:t cüzdanınd_a bazı kazmtılar görül 
nız , Kaybedecek zaman yoktur, Su- Karantinada Arap Hasım cadde. ıfuğünden adlıyeye verilmiş, yabancı 
buktay Hoçent de yenildi, Alak ona Londra, 10 (A.A.) - Clare kontlu cHarbin fecayiine katlanmak ar"u sinde Mustafa oğlu Hasan; hiç yok. [ta/ya a/eghirıe lezahü- olduğu için hakkında tevkif karart 
yardımcı gidecektir. ğunda kain Ennide bir nutuk irad e- suncja olduğumuz için müstevl!nin tan Mustafa ozlu Seyfettine bıçak raf başladı verilmiştir. 

_Çak iyi dedim, burada durmak- den De Valera halkı derhal müdafaa buraya asker çıkarmak hususunda çekmiş ve tutulmuştur. ----·*----
tansa orada döğilşmeyi daha seve. kuvvetlerine gönüllü yazılmağa da- yapacağı her türlü teşebbüsün keneli- Eararcılık; Londrıı, 10 (Radyo) - 1924 ve METEOROLOJİ 
rim. vet etıniştir. sine pahalıya mal olacağını daha şim Şamlı sokağında Nuri oğlu Tevfik 1926 senelerinde italyanın Malta İSTASYONUNDA TAYİNLER 

C b 
··1·· d" d" D Valera demi•tir ki. dı"den illin etmeliyiz> konsolosluğunu y_a_ pmış olan profesör İzmı"r meteoroloı·ı· ı"stasyonunda z~ 

e e gu umse ı, cevap ver ı: e • · · esrar içerken tutulmuştur. Kaly~ ~arya, dun Roma rady_osun- lira asli maaşlı birinci sınıf asistan JJ. 

itilafa· Varıldı 
Şiıe ile yaralamıf: d~ ~ır so~l~v vererek Maltayı ıtıılya Murad Arı umum müdürlük Kliwa• 
Mutaflar çarşısında Ali oğlu bo. ıçın ıstemıştır. Bu nutuk_Malta halk'.· toloji şubesi birinci sınıf asistanlığı· 

rncı Mustafa, sarhoşluk saikıısiyle nı kıyam~ kaldırmı~ ve ıta~Ya aley~ı- na, onun yerine Ankara meteoroloji 
Kadir oğlu Mevlüdü şişe ile başına ne tezahürlere vesıle teşkıl eylemış- istasyonu asistanı B. Ahmed Ertin tıı 
vurarak yaralamıştır. tir. , . . . . yin edilmiştir. İzmir meteoroloji is· 

lk ki i i aralamı • La Valetta da, ellerın?e ıngılız ve tasyonu asistanlarından Vecihi Akli• 
ı f Y Y f · Fransız bayrakları oldugu halde so- k '"l" k ·· · b. 

Karakuyu caddesinde Mustafıı oğ k ki d 1 lk. mo "' azı meteoroloıı ıstasyonu "' 
a arı o aşan ha . r" · f · t ı • · · te• lu Salih; sebepsiz Hasan oğlu Meh. . ıncı sını asıs an ıgına, ızmır me 
- Kahrolsun haınler. Yaşasın ]\[al ı ·· · t 4 ·· ·· t o· 

amcası Gayır han da elli bin demir Moskova, 10 (A.A.) - Tas ajanJI tahdidi meselesinde menfaatleri bu- mede taarruz ederek ustura ile bo. y . . . .. . oro oıı ıs asyonu uncu sınıf me e ta. aşasın ıngıhzler ve muttefıkle- ı ·· ··d·· ı··k h vfl 
'-ırhlı a kerle bunları bekler. Hem bu bildiriyor: lunduğu mUtekabilen tasdik edil - ğazından ve Abdullahı da sol gözün- . 1 ro OJı umum mu uru merkez a 

- Oğul! Meraklanma, hepimiz de 
l;tediğim!z kadar kavga ederiz. Ce
Liilettin iki yüz bin kişi ile kavı:aya 
çıkmış. Hem bilirsiniz ki, Celi\lettin 
sert br düşmandır. Önce Semerkandı 
n'a~ağız. Bu şehri yüz elli bin kişi ko
rur. Başlarıııda da otuz kadar han, 
bey vardır. Oktay han, Cuğtay han 
~raber yürürler. Sultan Mehmedin 

Rusya, Mongolistan ve Mançiko 
hakkında Japonya ·ile anlaştı 

kerre düşmanlarımızda usta okçular Geçende hariciye komi,eri J\1olo - mektedir. Muhtelit Sovyet - l\Iogol den ai(ır surette yaralamıştır Suçlu rı "j)" - .. hizmetleri şubesi 4 üncü sınıf meteo· 

f 1 
· f T d · ,nd)ı"yece tevkı"f edı"lmı"ştı"r . F !Ye bkagırmışllar_dır. __ ıı __ ıuteııkıben roloı·;stı" ..,_ Nurı· Dural tayı"n olunınui 

vard.r ki etrafa ziftli bezler atarlar. to i e ıaponya se iri ogo ara'ın a ve ıapon - Mançu komisyonunca vak- " '"' · ransız onsolos ugu onunde topla. tur. 
Sanırım ki bu kere zoluk çekeceğiz. cereyan eden müzakereler 9 hazi - tiyle halledilmemiş olan bu mesele Hıruzlıklar: nan halk, Fransız ve İngiliz milli 
Yalnız Resi var ki eğlenceniıı en bü- randa bir itilıtfla neticelenmiştir. Bu Sovyetler birliği ile japonya ve Jlfo - ı ---*----Basmahanede merkez garajında marş arını söylemiş, Fransa lehinde YOLUNDAN 
yOJrür.ii siz göreceksiniz. itilil.fla Sovyet • J\foırol ve japon • golistan halk cumhuriyeti ile 111an. Ramazan, dökmeci Alinin bazı eş • tezahürlerde bulunmuştur. ÇIKAN TD AMV AY 

Alak anlamadı, ,ordu ki: Mançu taraflarının geçen sene ihti • çuko arasındaki münasebetlerin tan- +• 
- Ne ı>ğlencesi Cebe Noyan ! lafın çıktığı mıntakada hududun zimjne mani olmakta idi. rasını, Kemer pazarında Mahmud ----* Dün öğle üzeri Bahribaba mev1<

1
• oğlu_ Hasan, Mehmed kızı _saadeti_n Alman ada indA H. alkevi o"'nu""ndekı" vı"raı"dıı. vat. 

- Ne eğlencesi mi oğlum? Orada g • 
1 

. . · · cebınden 190 kuruşunu, İkıçeşmı>lık manın hızla sürdüğü 6 sayılı tramvaY 
öy e birı.,yl~ döğ~şe~eksiniz ki til ni- Zeytinyagv ı ihracatımızın R it ] dd · d tb h. ·ı N · b k ('.' k k d ceyıldanherı benım ıle paylaşacak us- a yan ca esın e r~ _ ı"..' og u acı, a - yaş ınlı ve en işe arabası yoldan çıkmış ve arabanııı 
kozu vardır. Ben ııidemryorum. Ey miktarı kal Raufun dukkanından beş pa. - b l d tekrar h;ıtta yerleştirilmesi için bit 

• 
11 

G . Se*irleri yerlerine ket sıgara, Karşıyakada 1739 ncu aşa ı saat kad 0 r çalı•.,mak ı·cap etmı"•tir· 
ogu . ünün bırinde: Ben Timur Me- J' " ' Son hafta zarfında limanımızdan .d. } sokakta Mustafa oğlu Zeki, şoför Londra, 10 (A.A.) - İngiliz rad· Yaralanan olmamı•, yalnız bu müd· 
leği yakaladım, diye bilecek adam az gı ıycr ar ) On kazanmıo olmaz. cenubt Amerikaya 81000 küsür lira Osmanın evinden içinde :> lira bulu- yosu,Alman radyosunun halka yazı- det zarfında tramvaylar işleyeıne· 

Ben birden bire bağırmışım: kıymetinde 182 ton zeytinyağı ih • llfoskova, 10 (A.A.) - Havas a- nan kumbarasını, Kemrede Salih , lan mektuplarda ve telefon mu ha ve- m;stir 

T
. ., lekl l k" 

1 1
n

3
,, jamından: Kan; ve Muzaffer; Ahmed oğlu Ha- relerinde müttefik tayyarelerin boın ' · ..... 

- ımur •• e e mi çarpışara- raç edi mfjtir. 1 anunevve J ., 1 •
1 

ğız? !.. tarı"hm" den haziranın ilk haft•sı J>O. Sovyet Rusyadaki italyan sefiri B. li'l brahimin evinden bir koyun ve bardımanı neticesinde Almanyada K d d k' • tı".., ~ bir kuzuyu çaldıklarından yakalan- husule gelen hasarattan bahsetme- uşa asın a 1 cınaye " 
_ Evet, Timur ){elekle çarp!Jja- nuna kadar limanımızdan dış ınemle- Rosso Moskovaya ~itı:rıek üzere Ro- mışl_ardır. .. . . meğe davet ettiğini bildirmekted:r: muhakemesi başladı 

caksını:ı. Canbey, Hoçent şehrini Ti- ketlere ihraç edilen zeytinyağı madan hareket atmıştır. Tırede oturan goç çıngenelerınden Alman propaı:andasının iddiası hı- l\uşadasında Bürhanın ~ardıığındll 
amele Ahmed; bıçakla yaralayıp öl• 
düren Osman Dokumacının muhak~
me2ine dün şehrimiz a&-ırceza ırııı.lı· 
kemesinde başlanmıştır. Osman, (3f· 

lada bir güriiltil duydıığunu, A.hmcd
le Yusufu kavga ederken gördüğü • 
n(j, sebebini fiOrunea Ahmedin ken • 
dis ine küfrettiğini ve eiliihla üzerit. 9 

~tıldığını, nef ini müddııa için bı~ıı1' 
la onu y11raladığını sôy!emi tir. ş~· 

mur Melek korur. Görüyorsunuz ya, 4,252,000 lira kıymetinde 10642 ta- Soyyet Rusyanın Roma sefiri Bay Şaban oğlu Ahmed Arif de yeni çift. lafına olarak Almanyaya havııdaıı 
ei!lenceııin büyüğünü ı:öreceksiniz de na baliğ olmuştur. Ayvalık i~kelesin Gorelkine de Romaya gitmek üzere lik köyünden Ömer oğlu Abdullah taarruz edilebileceğini isbat eden bıı 
d.ğim vakit;: alan ılememişim. Çocuk den yapılan ihracat, bu miktardan 111osko\'adan ayrılmıştır. Çelikten çaldığı bir kısrağı Bayındı- neşriyat bornlıardımanjarının Alman 
!ar size bir öğüt vereyim mi? Yanı- hariçtir. Oradan da şimdiye kadar Her iki sefir derhal vazifelerine rın Zeybek köyünde satarken yakayı yada endiıe ve şaşkınlık hıısule ı:e-
nıza bir k yedek pu911t alsanız fena 3000 ton zeytinyağı ihraç edilmLı - başlıyacaklardır. ele vermiştir. tirdiğini göstermekte olduiu Londra-

etmezsiniz, ~ünkü Timur Melek deni- tir. ~ n llA"" L?' A ~ D11. 1 da beByiaznimedillemeki~şedyira. pmak 

rreıefon TAYYARE ~si~~;~~~·~·~·;·r3546 lbJJ ~ ~ 11 
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Bu,,W. iki ltü:vük film ltirden 

1- TAVSİYE MEKTUBU 
Oy"-ıyan: 

ADOLF MENJO 
FranJtı:ca aö~lü 

2 - GÜLNAZ SULTAN. 
Türkçe sözlü ve şarkılı 

Ayrıca: Ekler jurnal No. 17 en son dilnya ve harp hildisatı ve 
Frans~dan yeni getirilen makinelerde çek.len milli 

piyango ve teferruatı 

Oyun saatleri: 3-G-9 da 

: 

1 

.. ~Z.ATl .. ·su·N·GURl' 
§ TEMSiLLERi ! = ............ • ........... a 

BU AKŞAM 9,30 da 
ÜÇÜNCÜ BÜYÜK YENİ PROGRAM 

Fiatler: Koltuk 75. Salon 50, Balkon 40 kuruıhır. 

ELHAMRA Gişfsi Sabahtan itibaren 
ıs == ~ _ AÇIKTIR 
fiat !er: Koltuk 50, aalon 40, balkon 30 kuruştur. 

Bcaün saat 5 te ucuz talebe ve halk matineıinde .. 

Filistin ve Honı:-Konı:da bul ·n:ın l\idler, Yuwfla Ahmedin ıiır ıne • 
iki mühim firmıı. Türkiyedeki id • ~elesinden kavga ettiklerini, o •ır:ı • 
hııl8t birlik ve firmıılariyle iplik'. pı~- da Oı;manın elinde bir bıçakla gel· 
ınuklu mensucat, ayak kabı çıvıoı, diğini, Osmanın babasının Ahmcılill 
kalın deri, kösele ve Ralı üzerin~ iş kollarını tııttui!unu. O•ma~ı da oıııı 
yııpmııll istediklerin; mıntaka tica- yaralayıp 0··ıd·· d"" • ·· ü ·· ı" : ıer • .. . .. • . . . . . ur ugun soy em. 

ret mud~~;~;tb~~~:~;dır. ı ~~~-le~~hr:~~~~lng~~';::~~r ~üz~e ş:;. 
Pikili kazasının Gazip11şa mahal- rakılmııtır. 

lesinde Midhat oğlu İbazel Erel, tar-
1 
l ç;;;-t~f-la_r_ın_d_a_n--~--n-k-n-la_n_m_ı~-, -b-~-

l11sında bir aa"aç keserek odunları e- Pun l\7.er"nc gümrll hn'llnı~I ı,0•1•1 

vine nal\il ederken orınan muhafazn Hil«>vin Cilin clelil' et'yle 15 ır~ 
memuru Mehmed Yılmaz ve Salih. rüşvet vermiş. fak::.t yakalanmıştır· 



I g .. z V-~ Frans·z 
iki imparatorluğun, 

ederek düşmanı 
sont! ·.:a 

matbua ı 
devam 

< · '' •.'.JOT.ll) 

Balka41.ı ar fela
ketten ders 
alma ıdır 

-BRştarafı 1 nci Sahifede-

r. p• ı: 'j 

Muharebe meydanları, dü;- ?n ce
sedlerile ve makine ~nl.azile do!udur taarruzuna uğramamış bulunurdu. 

l'ari•, 10 (A.A) - Matbuat hüla· ların iyi dayanmanın bütün ehemmi J 40 kilometrelik parçası bu şartl·ula Daha garbe doğru b;r de ~imal Pari,;, 10 (Rad,·o) - Ba~vckil Pd 
laları : yet;ni kavradıklarını ve bunu ölmez 

1 kazanılacak olur% Almanyanın rl•ı- devletleri grubu vardı. Bunlar da ara Reyno, bugün öğleden >Onra cephe.re 

kadar harbe 
edeceğini yazıyor 

lan ~··ylcrn .,;ir: 

Fransa tarihinin en dramatik dev- bir kahramanlıkla i'bat ettkiler;ni 1 ha ne kadar zaman tazyıka devam larında bir çok iktı ... di anla!malar gitmiş, ordu ve kumandanlurı zi,:;ar t 
ltl•rı'nden bı'ı•ı'nı' ya~ı·.·oı·. Ge~eıı ,•,• - kt ·' 1 b'I •· k f' t' J dır yapmıılar, fakat biiyük ve doymak e"lenı·,tı'ı· 

ltalya, fı, atta., ı<ti.ade ederek 
lıugüıı .A !manya ile beraber b'.ze ye 
ııı!ittefikinılz ing ite ere harp i!G.ıı et
ti. B:zi'lı. italya ile sullıen halıcd]e. 

< , • , ·"' yazma auıı'. e< e 1 eceıı· ey ıye ı 'ua e şayan · bilmPz komıularına kolay bir yem ' ' · 
ltler kat'i bir mahiyet; haizdir. llryli Ilernld şöyle diyor: Dilnyatlaki blllün 'eı·br•.t in<an - teşkil etmemek için her f"yden evvel Pari<, 10 (Radyo) - Ba~\·ekil I':ıl 

l'etit ParMı>n gazete•in:n b'\•mu- Elazı ara>.i parçalarınııı ter kedi! • hırın hüt·riyı•ti \'e hayatı için bu ka- aralarında ask.-ri bir birlik tesis et - Reyno, bu ak~am nırlyotla bir süylev miyccck hiç Lir ;htilafımız yok!u. Fa. 
harriri Elie j. Boi;nin kuvvetle kay - mE i zaruri idi. Dü~man o kadar mu- dar bilyük bir ce•aretle çarpı~nıı mek lıizımgeldiğini takdir edeme • \·ermiş, ullı gün ,.e altı g-ece devam 
dettijri &"ibı· ordularımızı harekete azzam bir insan ve malzeme kuvve- Fransız ordularına minnettarlığımı- mişlerdi. Bu takdh·ıhJ;ğin neticeıi eden laanuzun bütiin afha!arını :ın kut ~.lııs<olini. muti<ılc& kan altıtma'< 
• fU oldu; lsveç llyakta durabilmek i- 1 t . F .. lı· k . d ., . tedi. Pi\k bfr \'İcdarla bu lrıırara •eçiren iman bizi h'ç bir zoman ter- tiyle harekete geçm'ştiı· ki, Bunun zı bildirelim. Fransaya. maddeten . b k 1, k d • • . d a mı}. ransız as uman aıı .. ıııı em 
t çın 1r o ~u egnegıne ayanıyor, . · . k· . ·ı:- . ri'lec-ıık .. -; u- . k etıniyecek, mütehevvir Almar. dal- bir nelic~ ,·ermemesine imkan yok • mümkün olan her tilrlü yardım der - N<0rveç )'alnız ~imal taraflarına müt> r:yle hareket eden ordunun. d'i•ma- ,ırş ı aH e ' ozuın z :, o • 
hları bir felaket e<.eri olarak Parı - tu. Eğer Fran•ız topı·aklarının her hal yapılmalıdır. hasır bir toprak parçasında mevcu- na karşı can~iperan~ muka,·emet ede- tur. Fran<a, tar hte ç Jk müşkül anlar 
•;n ileri postalarına kadar ı:elır.eğ'e diyetin; müdafaaya uğra~ıyor, Da- rek, düşmana müdhi~ 'zayiat Yerdi;-- yn amıştır. Fakat, Fransız mTlııti her 

~Uvaffak olsalar dahi bu iman bizi Fraıısız Orduları, bu·· y u·· k nimarkl\ eli kolu bağlı düşmana tes- eliğini harp mevrlaıılarının. clfi•rrı·ı- ·~\·e katlanmı.< \'e daima ha~kalar ı. l'm olmuştur Felemenk beş günlük! .'1.h · . ' . .', • h hL'-
"'l'k•tmi.vecektir. b' k ' tt b"t'' to nııı sı a enkazı ve cesedlerll'le dol:ı gos.ererek vatanını er te • .,;:ede'J 

ır mu aveme ~n sonra u un p· ... . · .. . . 
Fran•a mevıl;tn muharebe;;; gi; raklarmı kaybetmİ•tİr eski kahra. oidugunu beyan eltıkten •oııra, şun- korumu<tur. Fran•a, olmıyec~tır.a 

tkçe büyüye~ bir ş'ddetle devam e- bı•r ka hram ~nlıkla lllU• man Bekiknnın zav~ll;hali ise bura-
djyor. Aılcerlerimiz malzemeye kaı·- C4. da te•b;ıine Hizum gö.termiyecek 
111914 de Verdun muharebesinde a. • kadar meydandadır. Halbuki bütün 
ğ k d • bu devletler, bitaraflığın milletleri 
&beylerinin ırösterdikleri k~hra - avemet e ıyor ar her türlü afetten maaun tutan bir 

l!ıanJığı aşan bir gayretle çarpışmak- tılmm olmadığını takdir ederek yal-
tadır]ar. nız k•ndilerini müdafaa için arala-

l'opulaire l'&Zetesinde Leon Blum -Ba§tarafı 1 ncl Sahifede- malilınatı vermiştir. rında bir birlik teais edebihn~ olsa. 
llıUttefiklerin gittikçe kanşık ve feçen harpte olduğu gibi siperler ka- Başkumandanlık, Almanlar ta • lardı buırün sağdan beraber hepıi 
!ittikçe müessir sil!hlar kullandık. zılmış değildir. Mukavemet mevzile- tarafından vukubulan şiddeti; hü - ayakta bulunurdu. 
1 r· dag·ınıkt V Alma · t'hk' k cumlara Fransız ordusunu mükem. Avrupadaki bütün küçük devlet-"11nı fakat neticede bunlan kulla • ı ır. e n ıs 1 anı ı- !erin, k"ndi felaketleri bahasına, 
ttnların ve bunların tesirine maruz taatının nehirlerde yapmakta oldu. mel surette mukabelede bulunduğu- ıı:eçirmit oldukları bu acı tecrübeden 
ttlanJarın da insan olduklarnı HZ· ğu işler keşif tayyarelerinin naza • nu ve Verdunda gösterdiği kahra • bugüne kadar yalnız Balkanlar ma

llıaktadır Halbuk' nıflttefik orduları rından kaçmama.ktadır. Bu tayyare - manlığı tekrar ederek, karış kar:ş •un kalmııtır. Bunun da ıebebi bir 
~iki! ed~n insanl~r, bu canlı cilzii . le~n bombalar ale.lacele inşa edil - harbettiğin! bildirmektedir. keramete ihtiyaç gö•termiyecek ka -
\ mış olan ahşap köprüler' tah . t Ruen mıntakası müstesna, bütün dar meydand~t!ır. Mütecaviz devlet-

Kanada Bnşvef,i)i 
Kanadanın Italya ile bugündeı;ı 

itibaren harp halinde bulundu:
bildirdi .... gunu 

Ottava, 10 (Radyo) - Kanada 
başvekili fakenzikin, İtalyanın, Al
manya ile beraber harbe girdiğini 

ve Kanadanın da bu mlıtlasebetlı 

İtalyaya karşı harp iliin ettiğiııi bU. 
dirmi.ştir. 

aınıar mücadeleye cesareti aşan b'r ı rıp e • ler h.,nü:ı: Balkanlat"ın taksim şekli 
taYretle, bir irade ile içten gelen b'r mektedir. Fecir vakti adeta birer cephe şiddetle mukavemete devam husuıunda bir uyuşma yapamam•!· ı t l harbe gı•rdı• 
'nerj! Ve yenilmez bJr azfmle İştirak deVİ andıran tanklar Ortaya çıkıyor. ediyor. )ardır VP şimd;ljk her zaman hazır ' a ya 
!lınektedirler. Alman kuvvetini biz. Ve toplar derhal mevcudiyetlerin birer lokma telakki ettikler; bu mil· 
~at kendi şiddet; eritecektir. Miltte _ hissettiriyor. Bu harbin diğer bir Almanların, cepheyi kırmak için !etlerin istihoali.tına muhtaç bulun· -Baştarafı ı nci Sahifede- cunı için cesaret aşılamağa çahşıyo1' 
ikJerı'n azmı· bu ı'mtı'handan dah,". manzarası da yedi buçukluk topların bugün de yaptıkları hücumlar neti- makta~ı~lar. Fakat bu hal muvak - Chigi sarayında bugün saat 16,30 da du. 

kattır, ıll\J\ihaye aevam t"demez. ı. .. • . • 
flll'Vetli çıkacaktır. Bu azim ade' tanklara karşı mütemadi ve müessir ~esiz kalmış ve Alman kıtaatı her Eğer Balkanlılar bütün bu kor • Fransa buyuk elçıs nı kabul ederek Alman m:JleLlni sevmiyen, onla • 
<lkiyetin; tellfl edecektir. ttim~.t <urette kullanılmasıdır. Tanklara 'arafta durdurulmuştur. kunc misallerden hain icıo.beden d~r- kendisine aşağıdaki deklarasyonu rın gayelerini pek iyi bilen ltaly• 

!~:cesaret bizi zafere ulaştıracakt>• karşı kullanılmağa mahsus yirmi Fransız cephesi arkasında in diri· ıi almaz, aiyaoeten mevcud olan bir- verm 'ştir: halkı, hükümetinin zoriyle harbe a, 
tı~ ı· :!ört milimetrelik toplar işe yarama - 'en \'e hepsi muhasara altına aiınaıı li~i ukeri •ahaya d" te~m'l etmek Majeste kral ve imparator beYan tılmış ve müttefikler aleyhine \lir c& ~ :uat edelim ve cesaret göstere ım ı·· h·ı· k<l' d ı · 
"-!ı mış ve yedi buçukluk toplar muvaf paraşütçüler kendilerini bekliyen il- uzumu~u ~ a ta. ır e emez.erse eder ki; italya yarın 11 hazirandHıı rey an uyandırmağa çalışılmı§tır. 

r olmıyacağız. · ' vakın bır atıd., felak"t onl"rın da . . . . . . 
?.Iatin gazetesinde jean Fabry . fak olmuştur. Şimdi yedi buçukluk kıbete uğramışlardır. kapısını çalacak, fakat 

0 
zaman her ıtıbaren kendı ıııı Fransa ıle harp ha Müttefik kumandanlan, İtalyanın 

~lınan ordu~unun aldatıldığını, ta. top bu seyyar cephede çok geniş fey çok geç kalmış olacaktır l'nde telakki eyler. hu vaziyetinı bildikleri için Mısır , 
•·<uba sevkedildiğini ve uğradığı mikyasta kullanılmaktadır. Bu suret. Paris, 10 (A.A.) - Fransız askeri Kont Ciano saat 16,45 de ingil:~re Pil:stin ve SuriyeJe va'! askeri tah. 
';a~iatın şefleri tarafından nazarı le 200 kilometreden daha uzun olan mehafiliıı.de Almanların muzaaf hü- Hamdi Nüzhet ÇANÇAR büyük elçisini davet eylemiş ve ingil- .~idat yapmışlar, bütün tedbirleri al-
·lbara alınmadığını yazmaktadır. bir cephede her çiflik küçük bir ka- cumlarına, bazı zırhlı unsurların sız-1--------------- tere büyük elçisine de ayni mealdı mışlardır. Şarki Akdenize mu•zzam 

lo'abry şöyle demektedir: ledir ve bataklıklarla ormanlar tu - malarına rağmen Fransız kumandan. T unustaki beyanatla bulunmuştur. filolar da göndermişlerdir. 
, !ıu muazzam tazyıka şahit olan zaklarla doludur. Modern harp, si - larının manevralarına hlkim bulun- Roma, 10 (A.A.) - Stefani ajansı Faşist rej;mi, dünya harbin; tev. 
'.lr bitaraf bizim Paris için çarpı~tı. !ahlı dört milyon insan, binlerce tay. duğunu söylenıekted'r. JtalyanJar bildiriyor: •i etmekten çekinmemiş, milletini 
~tnızı söy!Uyor. Fakat bu kafi de. yare, yüz binlerce otomatik silah, Halbuki efradın yor&"unluğu, mal- Duçen n nutkundan ve tezahürler- her türlü felaket ve bedbahtlıta !Ü· 

;'.ld•r. Biz dünyanın ve dünyada S•· toplar, tanklar, modern ordular kul - zemenin yıpranması, Alman gen~! Radyolarını hemen tes- den sonra halk kral sarayına giderek rüklemiştir. 
1reı olan ile De Francein tıstilne ve !anmakta oldukları muazzam in,an kurmayı üzerine ağır bir surette t•z- lim edecekler tezahürlerde bulunmu.,tur. llfQttefik kuvntler, kılıçla muka-

·:rri)·etin doğup bUyildüğil mukacl- kitleleri derece•inde malzeme iotih - yik yapmaktadır. beleye ha?.ırdırlar. 
;s Yerlere •arkan kuvvetin ağırlıP:ı •al etmektedirler. Bu çelik tufanı al- Tunus, 10 (Radyo) - Hühümet. Londra radyosu spikeri, italyanın Berlin. 10 (Radyo) - ttıılyanın 
~~nda ezilmemeleri için çarpışıyo. tında in•anlar muntazaman toplar - Londra, 10 (A.A.) - B. Çörç;J ellerinde bulunan bütün radyo ma - mütlefiklPre harp ilan ettiğin; dün bura •efiri Dino Alfiyeri, İtaly:ının 
·•z. la endaht yapıyorlar. Ve ta•avvuru Frangız başvekili B. Reynoya aşağı. kinelerini derhal teslim etmelerini akşam şu sl\zlerle bildirmiştir: Almanya ile beraber müttefiklere 

1 iournal De &"eneral Duval, Arazi 

1:>.ançlarına büyük bir ehemmiyet 
b fedilmemesi lazım geldiiini çünkli 
tu kazançlara Fransızların ricat ern
Q'.den harp usulleriyle bizzat ken -
,ıler; sebep olduklarını yazmakta -
"t. 

ırnyr; kabil olan bu hercümerce b:r rlaki mesajı göndermiştir: ve aksini yapacakların, vatana iha - İtalya Faşi,;t rejiminin şefi bulu. harp ilin ett'ğini, •efarethaneni!\ 
nizam veriyorlar. İngiliz kuvvetleri, Fransız ordulaı·ı net su~iyle harp divanlarına verile - nan l\fu••oliııi, >efirlerine Britanrn balkonundan halka bildirmi•tir. fıc

Londra, 10 (A.A) - Röyterin as- nın halen bu kadar yüksek bir ce'>1- ceklerin; İtal)"a tebealarına bildir- \'e Fran<nya ilanı harp notasını tev- fir:n yanıbıı ıııda 'bulunan hariciye 
ker1 muhabiri yazıyor: retle yaptıkları büyük muharebeye mişt:r. d; etmelerini bildirmiştir. nazırı Von Ribentrop da halka bir 

Denizden Argonea kadar imtidad n>.nm1 surette müzaharet etmekte - * nutuk söylemiş ve Mussolininin ka -
eden muharebenin şiddetinin ç~ • <lirler. Karada, denizde ve havae:ı L d L • d ltalyanın ha"p ilanı bizleri gafil rarını alkışlamı•tır. 
ğalması. Almanyanın mücadeleye ' yardım için ~ide bu'unan bütün ·ca. or Ol avlamamıştır. Tiükfımetin kontrolü al Rerrn. 10 (Radyo) - Ilitler . 
elinde bulunan bütün kuvvetlerini,•ıtalar kullanılmaktadır. İngiliz ~n- Paris'! g"tti tında bt'.luııan İtalyan mpfüuatı, da- İtalya kralına ye .{ussoliııiye birer 

General şöyle demekted:r: 
t· •i\[ukavenıet etmekle Almanla,·' 
,·Pt•tıyoruz. Ve zayiatlarını artırı
~ruz .• 

atmış bulunduğunu göstermektedir. ·rn km·yetleri muha,.ehe meydaıı'.ı ·ı 'ıa hnrlnı b:"ıncla müttefıkler aıe,·. tel~raf rekmiş ve İtalyanın. Alman -
'I h b · · · Fr 'ht' .. · rl 1 ı lı' r ı· t f · I'~ri•, 10 (Radyo) - Dah'live l'U· . I k". b' 1. l ll el. ~' u are enın nctıce~ı ~ ansız ı .ı - ttZ 0 '''n e c ~v::ım.! r ... aa ye ~fi'' l'~- ~ 1iıne 1a~ırn ·ar ır ı.;an {U anıyor u. yanın yanıtıaşıncl::ı harp kararını ver 
yatlarının tertip Ye i,;t'mal tarzlan. m'•lercl'"· ,.,, •nn ~iinl•r 7oı·fı·a' \ zırı jorj :llıındei, diin ?uraya. gelı"i~ ltalpn m:lletini. mütt~fikler ale~·hi- me;inden memnuniyet duyduğunu 
na bağlıdır. Fran:-'tzlur cephede ·<'rn- T."'r;ırJ<;qıe:ya ' 1"l a l"\'\"P! mii•te!'"Pk n·i- Lul'.:nm.akfa oI!'l.n !ngılteı-erın mu..;. 'le kıyama t.cı;.vik ediyor. onlara hü· 

·~ <\Yni &"azetenin başmakalesind• 
. lnglljz fırkasının talim ve terb;yP-
!r·n· 'k k d'I · ı· :
1 

' ı ı mal ve en ı erme azım ıre-
~ ~ l'tıalıem~nin verildiği kaydedil -
,: 1lıtedir. Bu fırkaların arkasında 
,~t bu~uk milyon askerle mühim mik 
,, ~da İngiliz talim görmekte ve ye -
q!tir:lınektedir. Avu,luralyadan :rün 
ı~ lilen malzemeden, Kanadadan g> 
ç~'lc tanklardan bahsetmiyoruz. 
!· n](u İngiltere bir imparatorluk , 
~·hlikalarla dolu bir imparatorlu!" 
ıo"-nsa ile birle~en bir tek impara -
t.~1 Uktur. Ve bu imparatorluğun ye
a~e J>arola., •udur: 
Sonuna kad;r .. 

b lonctra, 10 (A.A) GazetelPr 
t~l ıtUn devam ede>ı muazzam b r 
~'ttetten <0nra Almanların mUt!ı'~ 
ı'Yiat vererek bazı arazi parçaları 
ı~annıağıı. muvaffak olduklarını . 
~ •t henüz cephenin hiç bır nokta
ı,~1 )~ra.mıı.dıklarını kaydetmekte -
""itr - · 

•alsiz bir imtihan ger'rmektediı-. Fa cadele\·p i•t'rak •r1'~ bulunan :. ıv- temi, kat ııazm Lorcl Lo:ule uzun 
kat görülüyor ki, Aİmanlar da çek vet'erin ya•,,l•r••ı·c'a ,-er almak 'i < ,_ müddet konuşmuştur. 
ciddi bir rnrette zayiat vermekte . re yeni np-' iz hın·etleri ihraç erli!- -- -- o\-----

H 1 ' .. ld .• dir. Bu muharebe bir mukavemet mu -:ci;t·r. n·ğer ühi'11 takviye kuv;·e~- .uner«en o, U 
har>be•i olun netice•; d~ha ziyal!e 'rl'i !e•kili do.·rle•t"r. Bunlar ya~•·ı- Loııc'ra. 10 (Radyo) - fogiltere-
harbe •evkerlilmi.• olan A iman fıı· • da h~ 7 "' ol~euk' r~ r. ıı:ıı me ·hul' tan·arecilerinden H·=ber 
kalannın kem;ret'ne bai):'ı bulu., - L~ndrn 1 O < A.A) - Londrn~ın k n, •on hava muharebelerinden hi
maktarlır. CephPnin gen!~lcnıP~j ne- rP~!l"!' 111"1 'lf"l',.(lp. nnrnte Ce!'ev~·n rinde ölmii~tür. 
ticeler; harekat Uurinde mühim 'Lı- eı'en muh"rüe hakkl'1'1a miibs!F·a!ı ·*----
rette tesirler .vaıJabiljr. Şin,di.ı·e kn- hi,. niklıinlik pii,ler!Tiekten imtinn e- I f' . 

"panyı. s: • rı nar Al!!llnların muvnffakintine a- clilmeeinin doğru olacağı krn'"ati - ' . 
m l oJ.ın IT'Uhim ke,·f'vet kı•a bir :>w;ruttur, Vnzintin miickülatrııın Pari•, 10 (Radyo) - İspanya S'-

rephe üzerine vıVdıQ.ı :-ililh, m:-ılz~. ~ittikçe art.makta olduğu ~öylen·yor. 'firi, bugün hnr:ciye nezaretine .,.1:. 
me ve insan klitleleriı.:n çokluğu . Ha,·p hattının so:unda ingiliz kıtaatı imiş ve alakadarlarla uzun müd.iot 
dur. Fran«z kıta~tı ile yanyana muhar~. koııu~muştur. 

ıı-Tayyareler'n pike ıısuHi ile bnm. b·~nin en çelin raı·lıini teşk:ı eden b:r 
budıManları ile takviye edilen büy•. mücadeleye girişmişlerdir. Alman Londradaki ltalyanlar 
bir m•ıka"emet imk:in ızdır. taarruzunu Rourıı Soisson ve Reth~l Londra, 10 (Radyo) - Buradaki 

Alnıa~,13rın renhey· gen'şletmc!< i b:ilgeler:ne doğru üç milhim ham!~- bütün İtalyan tebaası, derhal nezaret 
çin vermi~ oldukları karaıa iki ~e- den müteşekkil bulunduğu kaydedil altına alınmışlardır. 
bep olabilir: mektedir. Almanların Sein nehrine 

1 - Münakale hatları merkezleri kadar vasıl olmaları dolayıs yel P.o- lllllllllllllllflf lllf!llllflfllllfllllllflllllllllllllfll 
nin milttefik tavvareıer tarafından uene d.01ı:ru olan hum~enin en mühim Mec is-i M ~ b 'usan 
l ombardıman edilmesine mani ol • te~bbıl3ü te~lcıi ettıgi anlaşılıyor. 

1 Cazewıer Fransaya ııskeri kuv. mak. Bu bölge.ye gir.miş olP~ Alm.nn .tlnk 12 9 3 • 1877 
1\ er ve malzeme gönderilmesini 2 - Fran•ız müdafaa mevziler'n- larının p:ynde ı'.e takvıye edılmış ol· 
'ı ~e etmekte ve Fransız ıırdufü - de bir zayıf nokta hulnıak, ilınid' 1 uklarııın dair bug!lne kaclar bir sa-
1' Parlak muvaffılkiyetinden sitil - cephenin ı;enişlemc.•inin Alman ga) ·:.hat yoktur. Rhin iizer:nde top~u'I:. 'balı etmekted:rler. retlerini bir ni bPt dahilinde halel. nun faal olması bir Alman taarruzıı
ı1 ılhassa Veygandın şu sözleri zik dar ettiğin; z~nneylemek için sebeo- nun mukaddime•; olabilir. Almanla.. 

lllektedir: ler mevcuttur. rın İ•virreyi i•tila etmeleri her za • 

Hakkı Tarık Us 

J:k devrenin müza
kereleri: i,l>u~ınanın gav. reti pek yakrnda tü. "urası muhakkaktır k1• hamleleri- man ihtimal dahilinde gilrülmilştiir. 

, 'il 400 büyük ubifelik bir kitap 
ı1 •eexur. Son devredeyiz. İYi da- ne devam etmekte ve hattın herhaıı- lsv'çrenln nlmı• olduğu tedbirler de 
'1nıt, gi b'r noktuını takviye etm~kte da- Londr"d~ kaydedilmektedir. H~r kitapçıda bulunur 
~·11; Meyi gazete~i diyor ki: ha zlyadA rnüşkilata maruz kalacl'.1<. Paris, ırı (Radyo) - BugUn ere • !llllllllllllilllllllllll!llllllfllll!llHlllllJllllllllll 
cı J•r"ır. Bu e•nnlnrdıı müttefik hPva len yeni lngili?ı kt1vvetleri, derhal H" . ı, u sözler yalnız askerlerin değ'! M "' ızmetçı aranıyor 
~\ • kuvvetleri lıil! fasıla geee gündüz harbe iştirak eylemı,ttr. 

ı,t esin kalbinde akisler bırakmı~- Par·,s, 10 (Radyo) _İngiliz do . iki kişilik bir aile nezdinde çalıt· 
1,· l"ran ızlar mllkemmel · 8urette düşmanın yüzlerce fltlsıılc yollar;nı 
' ·ı b J b b d t nannıa"· sahildeki Alman kuvvr.t - mak üzere b'r hizmetçi aranmalstl\ • ~ .. 'smaktııtlırlar. Onlara derhal ~- ve k!lpl"' aş arını om ar ıman e -

''' kt dl ler!ni top ateşine almış ve ak~ama ka- dır. Hizmetçi, bu yeni vazifesind~n "ı. 'd ki blltUn vesaitle yardım et- mt e r. . 
l'ı·ı, Par),. 1 o <Radyo) - Havas ajan- dar bombardımıın etml~tır. Dtı~ma • memnun olacaktır. Talip olanların 

· }ie,,· Chrcnicle iazetesl, Fransız. sı, buııflnkU harekllt hakkında şu nın zayiatı çok mühimdir. ı:darebanemize müracaatları. 

bildirm;ştir. 

T. C, Ziraat bankası 
KURULUŞ TR/Hl 1888 

Sermayesi 100,00,000 Türk lirası Şube ve Ajan adedi 262 
Zirai 1·e T'ic:ori 1/er l\revi Rau\·n .\f1ırp·ntle7Pri 

.l-'&'tM uı1·1.iet1l'~!.o.t:l'~ :.::t..~oo iira ikramiye verecek 
Ziraat bankasında kumbara ve ihbarsız tasarraf he:ıaplarında ea 

u GO lira~ı bulunanlara senede dürt defa çeki!~~ek lr.ur"a ilı aşaj1dakl 
pı&na&"öte ikramiye da&ıtılacıı.ktır. 

4 Adet 1000 Liralık 4,000 lira 
4 • 50(\ c 2,000 c 
4 c 2SO c 1,000 c 

40 ~ 100 • 4,000 c 
100 c 50 c 5,000 c 
120 • 40 c 4,800 c 
160 • :w • :ı,:ıoo c 
UlAKAT: Hesaplarındaki ! ~rı.lar tıir aene lçi•ıde elli liradan a~aA'ı 

düşıniyenle"e ikramiye çıktığı to.;.d,rde yıu.de yirnıt fazlıı.siı·Ie verilecek
tı.r. Kur'alar senede rlort defa, 1 e;lııı, 1 bU'ı~ci. ı..a un, l mart, ve ıııa,. 

1.1.rıı.u tarıhlerinde çtkii~ektlr. 
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ilzmir Levazım Amirliği ilanları_ - . . . 
r .. _.,. ... ,, ......... - ...... ,- MI -•AD - wıı---. 

Born<>Ya Tümen Satın Alma Komiıyoaundan : 
1 - Ordu hayvanatı ihtiyacı için 528 bin kilo kuru ot kapalı zarfla 

eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesj 2() Haziran 940 Perşembe günli saııt 11 de Sökede as

keri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
g - Umum tahmin tutan 19800 lira olup ilk teminatı 1485 liradır. 
4 - Şartnamesi Ankarada Levazım Amirliği ve İzmir :Bornova ve 

Sökede askeri satın :rlına komisyonlannda g<lrülebilir. 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 8 ncü maddelerinde yazılı 

fesikalarla bu kamınun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
veya makbuzlannı ihale saatından bir saat evveline kadar makbuz 
karşılığında Siilfede askeri satm alma komisyon başkanlığına verme
leri ilan olunur 30 5 11 18 1976 

lzmir levazım i.mirlijiaatın alma komiayonundan: 
ı - !emir Mst. Mv. hariç birliklerin (57096) kilo ke3ilmiş sığır eti 

7-haziran-940 tarihinde pazarlıkla yapılan eksiltmesinde ta
libi çıkmadığından pazarlık 14-hazir:ın-940 cuma günü saat 
15 de kışlda izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı 11419 lira 25 kuru§tur. 
3 - Teminat muvakkate akças1 (856} lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gôi

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncU 

maddelerinde ve şartnamesinde yaZ'llı vesikalan ve teminat mu
vakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona müra- ~ 
caatları. 

lzmir levazım imirliğioatın alma komiayonundan: 
ı - İzmir Mst. Mv. merkez birlikleri hayvana tının açık eksiltme. 

suretiyle münaka•ada bulunan (197500) kilo saman ihtiyacı-· 
11a talip çıkmadığından eksiltmesi on gün uzatılarak ihalesi 
21-haziran-940 cuma günü saat 15 de kışlada izmir levazım 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (3950} liradır. 

3 - Teminat muvakkate akçası (296) lira 25 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös· 

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komizyona 
komisvona müracaatları. 

C. H. P. işçi Esnaf kurumları 
Birliğinden: 
Birinci heyeti umumiye toplantısında ekseriyet temin edemiyen ce

miyetlerin ikinci toplantı tarihleri aşağıda gösterilmiştir. Esnafın tayin 
olunan gün ve saatte birlik binasında hazır bulunmaları rica olunur. 

Kahveciler 13-6-940 per~embe saat 15 de 
Müzayede bedesteni esnafı 14-6-940 cu.ma 19 da 2165 

Garp vilayetleri Canlı hayvan 
ihracatçıları Birliğinien: 
Garp vilayetleri canlı hayvan ihracatçıları birliği 24-5-940 tarihin

den itibaren filen teşekkül etmiştir. Canlı hayvan ihracatı ile meşgul 
olan firmalarıu 15-6-940 cumartesi gününe kadar birlik merkezi , olan 
birinci kordonda eski Egepala~ binasındaJci izmir ihracatçı birlikleri 
muhasebe dairesinde makbuz mukabilinde 50 lira duhul.ye ücretini te. 
diye etmeleri lazımdır. 

İzmir haricinde bulunan ihracatçılar mezkur tarihe kadar havale 
vermiş olacaklardır. 

Bu tarihe kadar duhuliye ücretin; vermemi~ olanlar ihracat yapanu
yacaklarındaıı bu husustaki muamelenin ırününde ikmal edilmesi iları 

olunur. 2151 

lstanbul Hava aktarma anbarı 
Direktörlüğünden: 

ı - 6 x 6 ebadında 200 adet branda satın alınacaktır. 
2 - Pazarlıkla ihalesi 17-6-940 pazartesi günü saat 14.30 da Ye

şilköy hava .aktarma anbarı satın alm komisyonund ya,ıla

caktır. 

3 - J,teklilerin şartname ve nümueyi görmek üzere her gün ve pa
zarlığı:. gireceklerin mezkür günde 1500 lira muvakkat tcmi-
natlariyl~ komisyona müracaaıla.rL 4765-2149 

Akhisar belediyesinden 
Belediyemiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı olan 65, 700 kg, 

motorin 1277 kg. kuru lıuhar silindir yağı, 1277 kg. yağlama yafı, 
1725 kg. dizel yağı, 1100 kg. dizel yağlama yağı alınacağına dair ya
pılan ilana rağmen istekli çıkmadığından 27 haziran 9•10 pe.rşem he 
gönü sat 15 şe kadar bir ay zarfında zuhur edecek ve haddi layık be
del tekUf edecek olana ihale edilecektir. 

Keşif bedel! 8016.91 liradır. İhaleye iştirak edecek.~rin yüz~e 7,5 
teminat paraları ile Akhisar beled.yesine müracaatları !uzumu ılan o-
lunur. 2 6 11 15 2027 

Torbalı Kaymakam~ığından: 
Kazamızın Kara kızlar köyünde yaptırılacak 1172 lir:ı 14 kuruş he

celi keşifli köı:ırü inşaatı 5.' 6/ 94C tarihinden 20/ 6/ 9110 tarihine kad:ıı· 
:ıçık eksiltmey,. konulmuştu~. . 

Talip!-?rin 2490 sayılı kr.nun hükümlerine göre ibraz edeceklerı ve
saik ve teminat :Wcçelerile birlikte münaka•a günü olan 20/ 6/ 940 .per
ıembe gunü saat 15 te Torbalı kaymakamlığında müt.ışekkil komısyo-
na mür•rratları :lan olunur. 6 11 (2097) 

Söke Beledige riqasetinden: 
Kilo Adet Çin.si Bedeli muhammeni 

25000 Mazot l2 Kş. 

2500 Makine yağı . 32 Kş 

25000 Odun kömür\! 4 Kş. 
1500 Ampul 80 Kş. 

Elektrlk fabrika•ının 940 senesi ihtiyacı için yukarıda yazılı malze
me münak asa ile alınacr.ktır. İhale 27-6-940 perşembe günüdür. Ta -
ı. plerın 0 gün "uut 15 de belediye encümenine müracaatları ilan o. 
Junur. 11 14 18 22 2147 

(ANADOLU) 

ilan 
Askeri orta okuluna talebe 

alınıyor 
l - K-1a askeri orta okulunun her Uç a:.nıfma da önümüzdeld 

•J'IUlüa birinci sünü .. aılı,.acak 940 - 941 ders yılı için talebe alına • 
cakbr. 

2 - latekli talebenin Türk ırkından olmaoı, kendiıinin ve aileainia 
köyU hal ve •öhret oahibi almamaoı aıhb1 muaynede oağlam çılmıaıı 
ve yapılacak oeçme oınavında da kazanma11 .. rttır. 

3 - Bir oene tahıili terlı: edenler, J'aıını büyültmüı veya küçültmüı 
olanlar, kendi okullannın ıınıf geçme sınavlarında ipka YeJ'a bütünleme 
ye kalanlar, yaıları, boylan ve ağuhkları talimattaki hadlere uygun 
olınıyanlar aıkeri okullara alınmazlar. 

4 - lıtek!;lerin, timdi okuduklan okullarda tahaillerine denm 
etmekle beraber 1 O hazirandan itibaren bulund'lklan ,.erlerdeki aaker• 
lik ıubelerinden diğer kaydükabul ıartlarile müracaat yollarını öğren
melerini ve buna l'Öre de kaydükabul ki(ıtlarını en seç 30 temm11a 
940 tarihine kadar tamamlamı• olmaları lazımdır. 

2425262829303114681113161922 252830 

ilan 
Gedikli er baş hazır~ama orta 
okullarına talebe alınıyor 

l - Ka7aeride Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sınıf 
larıJ!a, Kınkkalede oan'at gedikli erbaı hazırlama orta okulu ile Anka• 
•arada muaiki gedikli erb&ı hazırlama orta okulunun yalnız 1 oınıfla. 
rma önümüzdeki eylulde batlıyacak olan 940 - 941 dero yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - latekli talebelerin Türk ırkından olmaaı, kendiıinin Ye aileoi 
nin kötü hal ve ıöhret oahibi olmamaaı, aıhhi muayenede sağlam çıkma. 
aı ve yapılacak seçme aınavında kazanması tarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin J'af 
haddi 

Sınıf Yat --
Gedikli O..ta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta ııı 16:19 

Olmak 
Bu :va,lara ait bov ve aiiırlık hadleri ıukerlik ,ubelerindeki aakeri Iİ· 

8eler ve orta okullar talimatının 71. madde•' özlerine uygun olma11 il· 
a:ımdır. 

4 - Her üç okulun 1. 11nıfına istekli olanların bet sınıflık ilk okulu 
bitirmiı olmaları ıarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu 11nıflara 
terli ettiklerinf" dair tahail ve•~kaıı veya ıahadetname söıtereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli oluroa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmiı olanlar ve evv.-lce ged"kliden veya aıkeri okullardan çıkarıl&nlar -
alınmazlar. 

6 - K&yoeride l'edikli erbaı hazırlama orta okulunun her 3 oın,. 

fı ile Kırıkko.lede sanat l'edikli hazırlama orta okulunun 1. oınıflarına 
köylü iatek~, Ankara muaiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. oınıfına 
muakiye heveoli fehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki tartları ha(z iatekliler 10 hazirandan itibaren bu
lundukları yerin askerlik ıubeoine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
tar!ları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ili.n olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 

lzmir defterdar1

ığından: 
Meyhaneci Ahmedin Karşıyaka ve muamele ve istihlak \'ergileri şu

belerine i~ ti !ıliik ve kazanç vergil e ri borcundan do l ay ı haciz ed 'imi' 
olan Karşıyaka Dedebaşı H. Ağabey sokağında kitin 1 - 3 sayılı ve 1760 
lira kıymeLil"d e ki bahç~ ve da hilinde me\'CUt dam ve ev>nin yarı h· ~,.,e

leri viliiyet idare heyeti karariyle :31 gün müddetle müzayedeye ı;ı

karılmı~tır. 

Taliplerin 25 lfaz 'ran 940 S:ı lı günü sa at 15 te vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ilıin olumu·. 4 11 18 {2040} 

P. T. T. ·umum müdürlüğ"'nden: 
İdaremize y!ik ·ck, lise ve orta oktıı mezunlarından müsabaka ile 

memur n 1 macaktır. 

Bu mü •abakal:ıra ·ştirak için aranacak vesikaların nevi ve mahiyeti 
her vilayetin P. T. T. merkez müdürlükler:nden öğrenilir. 

İmtihıınlal'mda vilayet r'le rkc:derind e orta okul mezunları için 3 tem
muz 940 çar,Rmlıa, lise mezunları iç in 5 temmuz 940 cuma Ve yüksek 
okul me~oul"-l'l İ\'in 8 t emmuz 940 pazartesi günleri saat tam doku?.
da ba~lanac">ıktır. 

Talipl.,.•in evra kı mfü:b'teleriııi tamamlayıp vi!iıyet P. T. T. müdür
lüklerine müraca!ıtla isim \'e adreslNini kaydettirmeleri lüzumu ilan 
)luııur. 2 6 11 (2024} 

Al{hisar belediyesinden: 
Belediyemiz elektrik falırika'1nın b'r yıllık ihtiyacı olan 4924,50 I!· 

ra bedeli ke~ifli ve 657 ton linyit kümlirü alınacağına dair evvelce ya
pılan '.liına rağmen istekli çıkmadığından 27 haziran 940 perşembe 

günü saat 15 şe kadar bir ay iç:nde çıkarak ve liiyıki had bedel teklif 
edecek ta '. ibinc pazarlık suret'vle iha le olunacaktır. İhaleye iştirak e
deceklerin yüzde 7,5 teminat para~ iyle Akhisar belediyes'.ne müraca-
atları lüzumu ilan olunur. 2 6 11 1;; 2028 

Akhisar belediyesin...Jen: 
5984 lira bedeli keşifli Akhi•arda hükumet cadde;inde yaptırılacak 

beton yol inşa•ı işine yapılan ilarra rağmen ;,tekli çıkmadığından 27 
haziran 940 perşembe günü saat 15 şe kadar b 'r ay içinde zuhur ede
cek ve haddi liiyık bedel teklif edecek talibine pazarlıkla ihale edile
cektir. 

Bu işe iştirak edeceklerin yüzde 7.5 teminat paralan ve bu gibi .işle- -
ri yaptıklarına dair vesikaları il e b irlikte Akhisar belediyesine müra
caat etmeleri ilan olunur. 2 6 11 15 2029 

lzmir defterdar~ı~·1~1dau: 
Abdurrahman oğlu bakkal Za'min Basma hane subesine milli emlak 

!satış bedeli borcundan dol ayı hac ı z edilmi~ olan 1,metpa~a mahallesi
nin ik nci YiJk,ek sokağında kiı i n 3 sayılı ve 180 lira kıymet i nd eki evi 
vilayet idare heyeti karaı,.yle 21 giiıı müddetle müz , yedeye çıkarıl-

mıştıc. 

Taliplerin 25 Haziran 
caatları iliııı olunur. 

940 saat 15 tc Vilayet idare heyet;ne müra-
4 11 18 (2041} 

Uml\ f:"!I 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

~ E. MORANDI va-
puru 15/ 18 Haziran 

A 
/M~ 1940 tarıhinde bek. 

.Ll_ lenmekte olup ertesi 

~~ı A"JI( günü :ire,_ Triyeste , 
~ A 'Vened ı k lımanlanna 
VlHtıtA hareket edecektir. 

CITTA Dl BARI motörü 18 Hazi
ran 1940 tar ih inde b eklenmekte 
olup İstanbul, Pire, Nopoli Cenova 
limanlarına hareket edecektir. 

Not - Bütün bn Yapurlar Triyu· 
te Yeya Ce"ovada flln&Iİ ,,... cenubi 
Amerika lünanlanna hareket eden 
ITALIA ANONiM ıe,...ioefain tirke
tinin ve Amerika Ye Hindiıtana hare

11Hazıraıı.1340 SALI .. 
V. F. Henri VanDerze 
AMER!CAN EKSPORT J..1NES INGo 

N E V - Y O R K lÇ!N 

EKSCHANGE vapuru 15 llaıdrl' 
na doğru bekleniyor. 

D.T.R.T.-BUDAPEST 

Budapeat f.çin: iri 
KASSA motöril 5 hazirana do 

bekleniyor. d I 
SZEGED motörü 15 hazirana 0 

" 

ru bekleniyor. 

SERVİCE MART1ME ROUMAIN· 
BUCAREST 

Köatence ve Galaı için t 

ket eden LOYD TRIYESTINO ano. OITUZ vapuru 20 hazirana dotr' 
nim oeyrisefain tirketi vaparlarma bekleniyor. _ • .ı. 
te14düf ederler. Vapurlann ı.sım Te tarfhl•d __. 

Not: Gerek nnlun ve cerekoe ha· lcmda hl~ l>lr taahlılld aJınmal. 
reket tarihleri hakkında acentemiz ;l"ELEFON ı 2007 - 2009 
hiçbir meauliyet kabul etmez. lı•.:,,:;;;;;;;;~:.;,;;--,;;;,;;~-;;;;,---ı 

TELEFON No. 2004-2005 DOKTOR 

Olioier oe ıarek:iJı 
LiMiTED 

VAPUR ACENTASI 
AtUil'k eaddeoi Reea bina11 
Tel. 2443 
Londra ve lJyerpol batlan için 

PiJ'l&DlD ibti,.acma söre Yapur· 
!arımız oefer J'apacaklardır. 

BEHÇET UZ 
Çocuk Hastalıkları 

Mütehaıaııı 
Hıutalanıu 11,80 du Dir• tadat 

a .. ,.ıer llOkatında Ahealı: ınato•-" 
yanında kabul eder. 

- z~ İzmir belediyeoinden: Balıkesir jandarma alayının Glt-
702 plçka numaralı şevrole marka nen jandarma bölüğünden alınli 0~ 

1938 modeli iş otomobilinin satılma- duğum askerlik terhis vesikamı ı•'!' 
sı, elektrik mühendisliğindeki şart- ettim. Yenisini alacağımdan esk'aiPill 
namesi veçhile açık artırmaya ko - hükmü yoktur. .. 
nulmuştur. Muhammen bedeli 1800 İzmir Karşıyakada Bostanlı 1<o: 
lira muvakkat teminatı 97 lira 50 yünde Durmuş Ali oğlu p~r 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban. muş Ali solak 317 doğuJll ~ 
kasına yatırarak makbuzlariyle iha- --------------

·ııı· le tarihi olan 1 7 -6-940 pazartesi gü-
1 

İzmir aaliye ikinci hukuk halı' 
nü saat 16 da encüm.ıne müracaatla- Jiğinden: . de 
rı. . . j ı~mirde Orhaniye mahallesın &e 

Hela çukurları tahlıye cıhazı ve Ulu yol caddesinde 3-1. sayılı ev , 
arabasının satın alınması, yazı işleri oturan Mazlum kızı Gülfer tarııfı!l 

6 müdürl!lğilndeki şartnamesi muci - ' dan Göztepe )[ ısırlı caddesinde 9 

hince açık eksiltmeğe konulmuştur. ı sayılı sokak 11 sayılı evde otur•~ 
Muhammen bedeli 1800 lira muvak- şoför Emin vanında Adanalı 13i1etÇ 
kat teminatı 135 liradır. Taliplerin 

1 
Tevfik aleyhine açılan boşanma d•' 

t.ıminatı iş bankasına yatırarak mak vasının icra kılınan muhakemesi s~ 
buzlariyle ihale tarihi olan 17-6-940 nunda: Medeni K. nun 134 ve ıs, 
pazartesi günü saat 16 da encümene .ve 142 ve 150 inci maddeleri hilk!l~ 
müracaatlar~. . t ıerine tevfi': • n Gülkr ile Tevfi1':u 

Oto!ıilslerım ı ze 107 kalem yedek yekd;ğerinden boşanmalanna ve .• 
parça satın alınması, yazı işleri mü- geçimsizlikte kabahatli olan Te_-;fı e 
dürlUğündeki şartnamesi veçhile a- 1 kin hüküm tarihinden itibaren bır s 
çık eks iJ tmeğe konulmuştur. Mu -

1 
n.ı müddetle evlemnemesine ve b~; 

hammen bedel; 4427 lira muvakkat kiye hüküm harcı olan 300 kuru3 
teminatı 332 l i radır. TRliplerin te - masarifi muhakeme olan 1215 kuru· 
minatı iş banksına ~·atırarak mak - şun dalı; Tevfike yükletilme•ine telll" 
buzlariyle ihale tarih i olan 17-6-940 yizi kabil olmak üzere 24-5-1940 .!~ 
pazartc•i gföıü •aat 16 da encümene rihinde davacının vicahında ve rnu·'i 
müraca atları. deialeyhin gıyabında karar verildığ_ 

Kokluca a•ri mezarlığın dere ta - ve usu len tanzim kılınan hükmil 1ın1 rafın a duvar yapılma•ı ve tel ~ekil- vi gıyap ihbarnamesinin müddeial~, 
nıe'i işi, fen i~leri müdürlüğündeki hin ikamltgahının meçhuli\'rtinc bt n 
keşif ve şartnamesi veçhile açık ek- naen mahkeme koridoruna talik ıcıl~ 
siltmejl;P konulmuştur. Keşif bedeli dığı tebliğ makamına kaim oırnıı 
1787 lira 60 kuruş muvakkat temi - üzere ilan olunur. 
natı 134 lira 7 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iş banka•ına yatırarak iha
le tarihi o!ıın 17-6-940 pazartesj gil
nll •aat 16 da encümene müracaat -
!arı. 31 5 11 16 

1 - Çocuk yuvasına senelik 2520 
kilo koyun etiyle 1800 adet dalak satın 
alınması, yazı ilşeri müdürlüğündeki 

şartnames i veçh!le açık eksiltmeye ko
nulmuştur. Muhammen bedeli 900 li
ra muvakkat teminatı 67 lira .)O ku -
ruştur. Talipl~rin teminatı iş banka
sına yatırarak ihale tarhii ~lan 12-6-
940 çarşamba günü saat 16 da encü -
mene müracaatları. 

2 - Çocuk yu\•asına senelik 9000 
kilo birinci nevi ekmek satın alınması, 
vazı işleri miidlirlüğündek: •artname-

si v.,.hile açık eksiltmeye konulrn°''1 'Y kk'B 
tur. Muhammen bedeli 900 muva 

1 !' t• teminatı 67 lira 50 kuruştur. Ta ıP ~ 
rin teminatı iş bankasına yatırar~ 
ihale tarihi olan 12-6-9·10 ç:ırşııJll • 
günü saat 16 da encümene müracnııt1 ' 
rı. o-O 

3 - Çocuk yuvasına senelik '.0
1
e

kilo inek ~ütü satın alınması ynııı ıŞ)ıl• 
ri miidürliijl;ündeki şartnamesi veÇ U, 

!e açık eksiltmeye konulmuştur. ~pB' 
hammen bedeli 700 muvakkat teJll1 • 

pıt· 
tı 52 lira 50 kuruştur. Taliplerin te ta' 
natı iş bankasına yatırarak ihale • 
rihi olan 12-6-940 çarşamba giinil 99 

1t 16 da encümene müracaatları. 
26 31 5 11 

Mc.kine Tamirhanesi 
I~i r finünde teslim etmeği prensip edi~en ve bu· 

nunla iftihar eden bir müessesedır J 
~======B:Mta:::n::::P:•::.:":.,:d:e:ııılre::ll:•:r:l:'1:·:::9:-:M:~ı:e:le:f:o:D:::H:9:1::==-.!= Cif ·X-=z _..... - -

1 
ALSANCAK 

1st.l.•yonu Kaır~•··~'!'fs Yeni Açılaıa 

EGE 
Hususi Ht:"~tahane~i 
Sahibi: DOK1'0R OP.ICRATÔR 

ADİL BiR 
Her şubeye ait hastalar kabul ve mil. 
tchassısUırı tarofıııdaıı tedavi edı? ir. 

Müessesede her zaman 
cloLtor bululur. Tel.2918 

er--:=;n•r 1 7'!.'PP 

Hususi ttınesi 

lıml r{~sanc:ak 
19..,.l9 ......___.. 

1' ifu M 'a -h-


