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Fransız Orduları, Parisin miidaf aasına 
tam olarak aşlamış bulunuyorlar 

Almanların, kat'i neticeyi almağa muvaffak olamıyacakları söyleniyor 

Şiddetli muharebelerin 
daha süreceği tahmin 

birkaç gün 
olunuyor 

Parisin, büyük bir intizamla sivil halktan tahliyesine devam olunuyor. 
Halkın mühim bir kısmı, hükumetin ayırdığı vesaitle naklediliyor 

Pariıı, 12 (Radyo) - Havas ajau- ~ .:... • ~ .. 
11 nırt ıs de tu blllteni venniştir: T 

Seri bir netice almak m&kaadiyle f: ft. 'f',: ,;.; • • ;ı,,;o, 
Almanlar büyük pyretler sarf et - (c ~- .•. 
mektedir. Aşağı Sen ve Ergun ara - ~· , - . 
eında (100) fırka ile taarnu:a kalk- -~ '--

nutlardır. ı· ,. ~ ... . MajiBo ve Ren lıı.atlvmda faaliyet -1ıo -4 
n~~ ·~ 
Diğer kısımda yQz fırkadan maada ' .. 

büti1n zırhlı kuvvetleriyle, batta (ı ·,-.. 
kamplıı.rdaki staj ta:nklariyle htıeum 
yapıbnaktadır. ı 

Blltün bu ilerlemelere rağmen düş >,~:;ıııt-ı~ 
man umumi hatian yaramamıştır. ·~~ -·-.. ~ .. ~ . .... ,,..... ... . . .. . 

: _.....,, lr.. <=>. o • 

Evvelki riln Sene yaklaıJmış olan 
düıman, Vernan • Rll81l arasında neh 
ri geçmeğe teşebbüs etmiş ve duman 
bulutlan altında buna uğraşmıştır. • A $ ~ """""'( E 6 A "'!' 1 it : ' 

'" 7"-s Kuvevtlerimiz düşınaum nehri geç -
meslne mümaneata çalışmış Veman 
Yak!n!nde Sen nehrini geçmiş olan 
kuvvetleri 11ehre dökmek üzere mu
kab!l taarruza kalkmıştır. 

• •• • • 
fJ, ifRıv . . 
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Ciyano ve Mussolini 
Ciyano, tayyare filotillasına iltihak etmiş. Mussolini 
Arnavudluktaki kuvvetlere de kumanda edecek 

Bem, 12 (A.A) - İtalya hariciye şan Mussoliniye vadettiklerini bildil'
nazın Kont Ciyaao kabine içtimaın- miştir. 
dan sonra kumandanı bulunduğu tay Tiran, 12 (A.A) - Bir kararna. 
yare filotillasına iltihak etmiştir. me neşredilmiştir. Bu kararnameye 

Prens Umberto, Mwısoliniye çek. nazaran Arnavutluk ke'1disini., İtal
tiii bir telırrafta, Garp ordulannm yanın kendileriyle muharebeye ririt 
ve askerlerinin kat'i bir zafe!" istih- miş olduğu devletlerle hali harpte 
sal etmek azmiyle eski Roma asker. addetmektedir. 
!erinin bıraktıkları zafer yollannda İtalyan müsellab kuvvetleri ku • 
yürtimek için her fedakarlıkta bulu- mandanı olan Duçe, Arnavutlukta 
nacaklannı, vatanın istiklalini yo - harekitta bulunan blltiln kuVTetl4n 
rulmak bilmez mesai ile temlıı.e çalı- de kumanda edecektir. 

Roma mehafili 
Italyanın 10 Haziranda harbe gire

ceğini çoktanberi biliyorlardı 
Stokbolm, 12 ( A.A ) - laTeçİn Ro bildiklerini ve kendi.inin de ym.I 

ma elçi•i Da1e1U11uhecler ıazeteaine mayısta bunu öirelUDİf olduiunu aö:r-
yaptıiı beyanatta, aelahiyettar ftaJ. lemEilf~l.tal ili • • h bi • t 

çı yan m etinm ar ıa e • 
yan makamlarmm çoktanberi hal • mediiiııi fa)<at itaat ett:iiini iliff q• 
yanm 10 haziranda harbe ıireceiini lemit tir. 

Kongre, Ruzveltin son 
nutkundan korktu Başkumandanlık, düşmanı Möz 

mıntakasmda Parisin iler; hatlarına 
çekmeğe karaı: vermiştir • İleride bü
yük muharebe devam etmektedir. 

Dllşman beş zırhlı fırka ile Bik -
soren mmtakasında yayla iı.tikame -
tinde ilerlemektedir. Bundan mak • 
Rad }temzi kıskaç içine almaktır. Fa
!\at bunda muvaffak olamamı~tır. 
Remzde harekat lehimize inkişaf et 
rnektedir. Almanlar Argon hattını 

Akdeniz ve Cenubi Avrupa ile Şimali Afrika aalıilleri 

çivesinde knlmıstır. !erini terketmemelerini aksi takdir - ~iycoiııe büyük lıir intizamla devam R Jt k • t• SU- - kl"yo Ame 
Paris me\·ki kumandanı ile bele - de şahsi haklarını kaybedeceklerini olunuyor. Halkın mühim bir kısmı, UZ Ve ' e Serıye J rU 1 r' • 

diye reisi ne~rettikleri bir beyaıına - ı bildirmişlerdir. hükumetin tahsis ettiği vesaitle emin • k b" d •• •• k d d 
mede menıuı·l al'a enıir almnclan yer Pııri• . 12 (Radyo) - Parisin talı yerlere sevkolunuyor. rl a, Jr OnUm nO taSJn a lY 

Yar:ımam~lrdır. 

l'arls, 12 (Radyo) - Harbiye ne
zaret; namına söz söylemeğe seli • 
hitettar bir zat demiştir ki: 

l\iloskova radyosu ' /ngiliz ve Fransız sefir- Vaşington, 12 (A.A.) - B. Ruz- seliıhiyetler vermesinden ve konırr .. 
[eri L iz bon yolunda veltin son nutku Amerika efkarı umu nin rolünü zaafa düşürmesinden kor. 

miyesinin büyük bir ekseriyeti tarafın kulmaktadır. Fakat bu beyanata kar 

-c Muharebenin bir kaç gün da
ha süreceği anlaşılmaktadır. Düş • 
man kat'i neticeye varamıyacaktır. 

Diier bir ~elahiyettar zat da 
şunları söylemiştir : 

Ak denizde Müttefikler donanma
sının mütef evvik olduğunu 

kaydediyor 
- Bugün Parisin müdafaasına 

tam olarak başlanmıştır. Başkuman. Moskova, 12 (Radyo) - Mosko- vetlerine nisbetle iki misli olduğunu 
danlıiın emriyle kuvvetler şehrin ş;.. va radyosu, Akdeniz vaziyeti hakkın- yazmaktadır . 
maline çekilmistir. da yaptığı bir tahlilde, İtalyanın faz 

Paris, 12 (Radyo) _ Paris ku. la tahtelbahiri olduğunu, Sicil~·a, 
nıandanı ~u beyanatta bulunrnurtur: Pantelarya adalaı~ ıle daha pek çok 

-~~~'k--~-

B ast i yanin i dönüyor 
Londra, 12 (Radyo) - İtalyanın - Parisin m

0

ödafaası münferit st. yerlerde eskiden ü~ler hazırlamış bu
ratejik hareket teşkil etmyecP:ktir. l!lnd~ğunu, müitefikJ<;rİ~ ise! raJnız 
Paris, erduların umumi manevra çer şımdı hazırlıklara g rıştıklennı kay- Londra elçisi Bastiyanini, bir trans. 
--------------.• dettikten ~onra, İngiliz ve J.'ransız atlantiğe binmek üzere Glaskova ha-

Ancone, 12 (A.A ) - Geçen rece dan kayıt.;ız ve şartsız bir surette şı doğrudan doğruya müteveccih hiç 
huauai trenlerle Romadan ayrılmıt terviç edilmektedir. Yalnız kongre bir tenkit yapılmamaktadır. Bu iti
olan lnııiliz ve Franıız sefirleri , lıiraz daha ihtiyatkar. Filhakika kon- razlar daha ziyad,. umumi bir mabi
erkanı, ve gazetecilerle iki memle . gre mehafili bu beyanatta bitaraflık yettedir. 
ket tebaaaı bu aabah Anconede bir yerine b ir gayri muhariplik ikame et- B. Ruzveltin yeniden intihabı me -
vaµura binmi§lerd ir. Bu vapur ken- mek suretiyle binnetice Amerikayı selesinde siyasi mehafil Amerika 
dilerini Lizbona &'Ötürecektir. harbe sürüklemesinden korkulmak- birleşik hükumetlerinin tarihte son. 

Roma, 12 (A.A) - Stefani ajan· tadır. derece mühim bir dönüm noktasına 
aından: Ayni zamanda B. Ruzveltin efka- geldiklerini ve bu hal'n umumi siya-
Burııda Fransız ve lngiliz f" ı · rı umunıiyedeki heyecan dalgnsından sette devam ve teyakkuzu icap ettir-

b f ti k • d.. aekır erı istifade ederek kendi kendine bazı diğini söylemektedirler. 
ve u ıe are e r er anı un a ıam 

Romadan ayrılmıtlardır. 

Hariciye nezareti tetr ifat memur .. 
lan iataıyonda bulunuyorlardı . 

Ayni trende Franaız - lnriliz r a
zetecileri, diğer hir takım lnriliz ve 
Fransız tebaası da yola çıkmıılar -
dır. 

Bükreş Mehafili 

l 1 
donanmalarının italy anın deniz kuv- reket etmi•tir 

Amerika Hariciyecisi M 
1 

' · 
Italya sefirine ne dedi? i§Jf _ ta ya Münasebatı 

Akdenizde ilk 
dişe ile 

hareketlere en
intizar ediyor 

ltalyanın harbe 
. . Dün Parlamentonun uzun bir içtimaından ve Mahir 
~rmem P 

Bükreş, 12 (A.A) - cHavas• ve Balkanların :ınlaşm:ızhktan ka • 
Duçe tarafıııdan, İtalyanın komşu. çınabilmeleri şan;ının tahmini iç İll 

lıırına verilen temi11.at Balkanlarda Akdenizde ilk hareketler endişe ile 
hakiki kıymeti ile ölçülmekte ve beklenmektedir. 
Balkan memleketlerine _verilen müh- Kız erkek kadın işçi. 
letın ancak kısa olacagı ve Fransa ' ' 

insani bir trajedidir aşanın beyanatından sonra 
Va~ington, 12 (A.A.) - Hariciye . ,Ka.hire, 12 (A.A.) - Röyter bildi· · - · Londra, 12 (Radyo) - Son daki-

kesildi 
ortadan kaldınldığı zaman bu mem- [erin çalışmaları 
leketlerin Alman _ İtalyan tahakkü- • 
mü altına düşecekleri çok iyi anla. A~kn~a, 12 (Husu.sı) - İktısacl 

nazırı Kordel Hu!, italya büyük el- rıl or · • . . .. • 
~isi pnın• Colonanın dün sabah ken- :'ıiı~ır re~m ı !'lehafı!ı, Mısır lı.u.ku: 
d!sini z iyaret ederek italyanın harbe m~tının .ta Y~ ~le katı suı:_~tt.e S!) ~sı 
girdifine dair italya hükumetinin bir munase?etlerını katedecegını bıldır-
nı .. k d' · te d' , mektedır. emoran.,.omunu en ısıne v ı e.,. D" k k b' · t' d 
t' tini beyan etmiıjtir. un a ~ıım . a ın~ ıç ımaın an so;n 

:B. Hul bu mülikat esnasında ita!- ra ba~vekıl Alı Mahır paşa gazetecı
Yanın harbe girmesinin her tarafta l~~e .beyanatta. bu! un~rak_ Mısır aha
bUyük bir hayal suklltu tevlit ettiğini lısı~ı ve ecn~bılerı azımk~r. ve fakat 
ve büyük bir in•Blli trajedi manzara. sakın dur~aga ~a".et e.tm.ştır. 
~ı verdiiıdıi italy bilyilk ı i.,;a söy. Başvekıl demıştir kı: 
lem· tir a e ç e - Herkes gerek kralın ve gerek 

ış · hükumetin memleketin menfaatleri---* ni ve emniyetini müdafaa için hiç bir 
Yunan vapurları geri rayreti esirgemediii'ini bilmeıidir . 

.,, Herkes iıı ba~ında bulunacak ve hü-
çag1nldı kumetin hi~ b:r mücrimi tecziye hu -

İlianbul, 12 (Telefonla) _ Lima- su~un.da.hiç bir tered~üd gö,termiye
ııımı• ve Karadenizde bulunan bü ceınnı bılerek vazıfesı ba§ında kala. 
ttın Y1111an vııpurları, Yunan bükü - cak~ır .. 
nıetinee geri çajj:ırılmıştır. Bu vapur- • Kahıre, 12 (Radyo) - liısır par
lara e9 yakın Yunan limanlarına 81• l~mento,,u bugun toplanmıştı~. Par_-
iınmaları bildirilmistir. lameııtonun kar~rını ve A,l ı l\fah ı r r ' paşanın nutkunu dııılemek uzere ka_ 

Son D ak ika 
!abalık ha lk kütleleri eadclel~ri ve 
parliLmento binası etrafını doldur -
mu~uı·. 

Ali Mahir paşanın beyanatı ittifak 
4 üncü sahi/emiz dedir j la tasvip edilmiş ve Mısır hükfımet! 

italya ile siyasi münasebatını kes • ... ____ ______ _, zniiiir, 
Mıaır b&fvekjli Mahir Pqa 

kada alınan haberlere göre iakende-
riyede 1 O dakika süren bir aliruı ve-
ri lmiştir. 

şılmaktadır. Romanyada hiç kimse_ Vekaletı fabrıka Ye muesseselerde l f 
nin şjiphesi yoktur ki l\iacaristan yaşında olan kız ve erkek çocukların. 
mihver memleketlerinden tadilci is - ve kadın işçilerin 17 haziran 941 t a• 
teklerinin tatmini için sarih teminat rihine kadar geceleri de çalışmaları. 
almıştır. Anlaşmazlığın veçhesinin na müsaade etmiştir. 

ltalyan Şehirleri Bombalandı 
Bingazi ile Tobrukta zarar büyüktür. Bir 

vazörü ve müteaddit tahtelbahirleri 
Italyan kru
batırıldı 

Roma, 12 (Radyo) - Romada sar da çok fazladır. 
dün gece 37 dakika süren alarm ve- Londra, 12 (Radyo) - Cenubi Af 
rilmiştir. İngiliz tayyarelerin in Roma rikadaki hava kuvvetleri, Halıe -
üzerinde keşif uçuşu yaptığı sanılı- şistandaki İtalyan üslerin; Ye Jiman
yor. ]arını b-Ombardıman etmişlerdir. Yol 

Londra, 12 (Radyo) - Britanya inşaatı malzemesi ve saire ıle dolu 
orta şark bava kuvvetleri dün gece depolar yakılmıştır. Büyuk bir a8ke
İtalyanın cenup şehirleri üzerinde ri malzeme hangarına tam isabet 
keşif uçuşlnrı yapmışlar ve bazı İ - vaki olmuştur. 
talyan şehirlerinde askeri hedef lere Uçuşlar 250 metreden yapılmış. 
bombalar atmışlardır. Hasar hakkın tır. Tayyarelerimiz mitralyöz ateşi • 

ı da malumat yoktur. ne maruz kalmıştır. Zayiat yoktur. 
Bingazi ve Trablusdaki bombardı. Bilhassa hava meydanlarında ve •a. 

mnnlarda İtalyanların mühim tayya. I bil üslerinde mühim hasar ika edil • 
re zayiatı verdii; mııhakkaktır. Ha- miştir. 

Londra, 12 (Radyo) - İngiliz tay. 
yar~lcri, dün üç defa Milaııo üzerin• 
el~ uçmu ~larclır. 

Kahire, 12 (Radyo) - İngiltere • 
nin orta sarktaki ha\·a kuvvetleri 
kumnııdan'ı mareşal Sir Ator Loka • 
VUI' ~;ı beyanatta bulunmuştur: 

•- ltalyanın orta şarktaki ha\'& 
tecavüz kuV\·cti ciddi surette zanfla 
tılmı~tır. !ıalyaıılar gafil avlan~ı~ -
tır. Hava müdafaa topları ve müdn -
faa tayyareleri fazla müdahalede 
bulunamamışlardır. 

Londr:ı, 12 (Radyo) - lııgiliz rad 
-Devamı 4 ncü Sahifede-

-
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SAHiFE 2 (ANADOLU) 

CALiP BAHTiYAR -fiS-
<Istanbui mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

Ben nt oğlanlarımı çağırdım, de- lnrımız o kadar taş atmışla\'dı ki ar-

r·1' ı g··nle.ı~ 

/" a:rşıs n a 
dim ki: tık taş kalmamıştı. Bunun için a{'aç-

- Kimin üzerine yürüyoruz, bili- hırı yıkmak Jazımdı. Bfz. dut ağaeı Orhan Rahmi GÖKÇE 
yormusunuz? Haniya bir kere ulu kütlıklerj ile kaleri yıkma J. uı•ra - Mühim kararlar, mühim hadise -
hatun öniinde bir bahadırla silah şıyorduk. Bir kert? Alak a krr başı- leri saçlarından yakalayıp birer nğır 
çatıştım idi. O bahadırla sonra acıklı na g~çtj ve baskına başladı. Birınci ve göz karnrtıcı külçe halinde mey • 
acıklı karagözlü beğümden ayrıldı ba kında geri pü kurtulduk. O gece dana fırlatmaktadır. Temaşa ettiği
idi. Hatırladınız mı? Tim ur Mekk b "r c1kı::1 yaptı. Bizden mi.z şey, l\C boğn güreşi, ne de yalnız 

Sosor akılılık egöstermek için gözü beşyiız ki i öldürdü. Ertesi gi.i:n gene bir kişinin ölümü ile neticelenebilen 

r ca 
a a yo~ 

bir emirle 
etti 

lzmir vapuru aldığı 
hareketini tehir 

nü kırptı: hücum etfk, birşey yapamadık l Böy- japon pehlivan knr§ılaşmaaıdır.Harp 
- Tnnımazmıyım ! Dedi. lece üç hafta ç rpıştık Alak, o çev- oluyor, harp! ... Ve bu harp, bütün İzmir vapuru dün öğ,e vakti İstanbula hareket edecekti. Fakat 
At oğlanlarım başka birşey söyle- relerd.ek; kôyliılen topladı ve uyu medeniyetin, bütün dünya nizamı - umum müdürlilkten ikinci bir iş'arn kudar İzmir ı:mapında kalması 

mediler. çevirmek i tedi. Tam köylüler iş or - nın iatilmmet ve seyrini değiştirebilc- bildirildiği için hareket tehir edi1mişt.r. Yolcuların bilet ücretleri sa-
Sekiz gün sonra Hoçent önüne gel tasına gelmişlerdi ki Timur .Melek cck evsafta, tarihin bile omuzlarını 

miştik. lloçent Seir Derya su~·u üs - bir göründü, köylü koşun ne varsa göçertecek olan sonsuz ve kanlı bir hiplerine iade edilmektedir. 
tünde iyah ve korkunç kaleleriyle darmu clnfnnık etti. Biz zırhlı gemi- ayaklanmad1r. Fakat bu ayaklnn· :. . . 
insanın içinde ürkeklik verdi. Etyen ]eri gezıncl irmemek için iri zincir il{' manın sonunda, bir de dünyaya şa - Avrupa vaziyet; ~ebebiyle son günlerde ıhracat durmuştur. Ihç 
bu yuca kurulganı, bu coşkun suyu suyu kestik, yavaş yavaş Hoçendi mil korku~ç bir yıkılma vuku bula - bir memlekete mahsul sevkedilmernektedir. Yalnız C\'Velce koopera -
bu korkunç kayıkları görünce şa - dört çevreden sarmağa başladık. cnğınd n hiç ıüphe ctmiyeli~. . tifler birliği tarafından Almanya}•a satılan bir miktar incir İ.3tanbul -
şırdı bağırdı ki. Hoçentliler bu kavgalarda bir çok Bu hadiseler karşısında, Turk mıl- T . ! 1 .1 b 1 .. ü 

- Ben, böyl~ kurulgan hiç gör - adam kaybediyorlardı. Fakat biz lctinin vazifesi nedir? una yolıyle sevk olunmaktadır. ta ya ı e vapur u unmanıası yuz n-
rnedjm. Biz burasını nasıl ele geçiri- de şehre giremiyorduk. Artık hırsı- Eminim ki, bu sual, kafalarımızın den bu memleketle ticaret ihtimali de kalmamıştır. 
riz. m1z, acığımız beynimize çıkmıştı. içinde zaten mevcud olan bir cevabı, • 

Kendin önüne vardık ve Siibiikta- Öbür taraf-tan, bizimkilerin Semer· tnzeleşmiş bir imanla, yeni ve kud - Dün Yunanistanın Golos limanından gelen .M"arios adlı bir Yunan 
~:m baskın ederken yaralandığını kandı, aldıklarım işitince bütun bü- retli bir enerji ile, vatanseverliğin vapuru Menderek ağzında Kı:smet romorkôrUne çarpmak üzere iken 
öğrendik. İki aydır knleyi çevirmiş - tiln acıklnnıyorduk. çünkü, Hoçent selim bir idrnke ve ıuura <l · 1 tik. Fakat bir gün geçmez idi ki bir içindeki bir avuç adam koca Mogol snhip olmanın mÜ§terek tezahürü ile düdük çalarak kazanın önlıne geçmiştir. Vapurdakiler, açık enız er-
kavga olmasın Timur Melek her ye- ordusunu tutuyordu. şu §ekilde tekrarlanacaktır: de hic bir ecnebi gemisine rastlamamıelardır. 
re :retişiyor, her yerde yararlık gös- Bir gün Alak dedi ki: Milli Şefin etrafında, cumhuriyet &:Oi)D------
teriyordu. O kereye kadar kimsenin -Artık ne olacaksa olmalı, ya hükumetinin tuttuğu yolun doğrulu- E 
yapmadı~ı bir şeyi bulrJuı!tu: Demir Hoçenti almalıyız, yahut hepimiz ğundnn emin olarak, milli bütünlütü kmek fiatİ 
zırhlı kayıklar içine asker doldurur ölmeliyiz. ve çenberi kuvvetlendirmek .. 
bununla gelir bizj basardı mancınık -Devam edecek - Devlete inancımızı artıracağız.. .. ıt• • k 
-----------------------------Bizim siyasi ve milli hey'etimiz hiç YU Se l ffiJyece 

Cenevreye de 
bombalar atı dı 

Macar P
arlamen- ~~~ ~::ı1~.n;:~at~;y~;n:1:ir:ı~: Hasad mevsimi münasebetiyle pi -

mıza sarılmış, vatnn için her fedak&r- yasada buğday mahsulü azalmıştır. 

ı k lığı ytlpmağa hazır olarak daha ol- Bu sebeple fırıncılar, belediyeden tosu ve az 1 ar aun, daha kudretli bir seviyeye Çl. ekmek narkmın yükseltilmesini iste -
mişlerdir. Talep reddedilmiştir. Çün 

Sağlık işleri 
Vilayet umumi hıfzıssıhha meclisi, 

di.in toplanmış vilayet sağlık işleri -
ni konuşmuştur. 

Sıhhi vaziyet normaldir. Sıhhat 
müdürü Dr. Cevdet Saracoğlu, son 
günlerde hastaneleri de teftiş etmiş
Hr. 

Liman faaliyeti 
Bu tayyareler kime 

qittir acaba ? 

Budapeşte, 12 (A.A.) - Mebusan knr .c~ğız. . . kü, yaptırılan tetkiklerde un ve buğ-
meclisi Okluhaç fırkası tarafından B zım kendı arnmızdn sosyal ıh· day fiyatlarının yükselmediği, top_ l\Iayıs ayı zarfında limanımıza 
l\lncaristandaki mılli ekalliyetlerin t"lôJJa:ımız yoktur. Biz, aosy8:l k~ - rak nınhsulleri ofisinin piyasaya ih- ı 72 Türk, 4 Amerikan, 25 Yunan, 10 
muhtariyetine müteallik olarak ve- ra~terın; yapmış ve yaratmış bır mıl- tiynçtan fazlaca buğday çıkarıp sat- İtalyan, 4 Fransız, 3 Felemenk, 2 

Bern, 12 (A.A.) - Ordu erkanı rilmiş olan projeyi 21 reye karşı 200 letız. F kat bunun~a d_:ı ~almıya - tığı anlaşılmıştır. İngiliz, bir Bulgar, 2 Filistin, 1 l\1a-
hnrbiyesinin tebliği: reyle reddetmiştir. hm.: n~. kalanna nıd aıyns~ m~sele • car, 1 Romanya ve 1 Yugoslavya ban 

Bu sabah erkenden Cenevre gölü l\1ecJiq reisi bu projenin kanunu e- lerın munakttş.e.sını da kendılerıne bı. Dikilide zefze !e dıralı olmak üzere 231 rnpur girip 

t k d b . t k b" t Ra iye muhalif olduğuna işaret etm"ş. rakalım. Dc.-dıkodunun kafa11ın1 tat- Evvelki gece saat 20.05 de Dikili- çıkmıcıtır. Bunların safi tonajı 
mm a asın a ır a _ım ecne ı ay. . larda kıralım. Menfi rl!hu, beline 112,493 diir. 
yareler hududu geçmışler ve bomba- tar. 1 "f de orta şiddette üç dakikalık bir zel-
J t ı d B k d b" bom Bu muvaffakıvet5izlik üzerine Ok- tekme vurıutık kova ıyalım. vazı e - zele olmuştur. Hasar yoktur. ZAB/T ADA :r ~ mış ar ı\ u ana a a~t ır dd"d luhaç fırk~sında yeni, bir buhran da- mi~, muhitimizin ruhundak; emniye- ... - ·---.!~·-·-·" 
b

a b e~ens ~a ~nı~a ve ~ .
1
ea ı ha ~ıkmıştır ti, kafa ve sinirlerindeki sükunu ar • 

om a arın .~ ~~ıgny v~ aı en mın • · • • tırmakta toplanmalıdır. A • j d Sarhoşluk yüzünden: 
takalarına duşmuş oldugu anlaşıl - Arıantın bıtaraf Her dalga bizim dıvnrlarımızdn merı.<a a Şehidler caddesinde Nevzad sar-
mıştır. . . Bucno!'I Aire~. 12 (A.A.) - Arjan- l-.Jı"ıl caktır. Dünynyı saran felaketin hoşluk saikasiyle bıçakla Ahmedi 

.~e~evr~ ilzerıne b.eş bomba düş - tin hükumet" bugün italya ile mütte - b"z<f"'n uzak kalması v<! tesirlerinin (,Tergi zamları kanunu göğsünden ve sağ memesi altından 
muştur. Bır a~~e~le bır kadın telef ol- fiklcr arasındaki harpte bitaraf oldu azo.lnıaın, devletin tuttuğu yolda kabul edildi yaralamıştır. 
muştur. 12 kl§ı.~ın hastahaneye kal- ğunu ilfın edecektir. ona karşı maddi ve manevi bütün Eve taarruz: 
dırılmalanna luzum hasıl ~!?.1uştur. Diğer taraftan Arjantin hükumeti, varlığımızla göstereceğimiz miizahe. Vaşington, 12 (A.A.) - Mebusun Anafartalar caddesinde Ahmed 
. Bombalann ner~den gel~ıg: ye ~e ihtilafın tevessüü seyrilsefainin emni. rete bağlıdır; bunu ko.t'iyyen unut- meclisi bir milyar dört yilz milyon do oğlu Şaban sarhoşluk yüzünden Ha. 
tıp b.ombalar oldugunu tayın ıçın bır yetini tenk"s etmiş olduğundan Ar- mıyalım. larlık vergi zamlarına dair kanunu lil kızı Baisenin evine taarruz et -
teknık nnket açılını~. jantin gemilerinin A vrupaya gitme- Orhan Rahmi GÖKÇE miştir. 

M h 1 
kabul ederek ayan meclisine gönder- h 

eç U 
leı:ini menetmiştir. Koyun ıruzı: 
Romada dans salonları J S m:ştir. Bu kanun kabul olunursa şim. Hilal mevkiinde 60 yaşında Hay-Ba tıkta ovyet diye kadar varidatlarmın az olma - dar, Arifin evinden bir koyun çal-bir denizaltı kapatıldı sından dolayı vergiden müstesna tu- mıştır. 

R 12 (AA ) D hT Rusya nı·ı· fuzu tulmuş olan iki milyon kişi mükellef- Radyoyu parçalamı§: 
A •k oma, · · - a 1 ıye ne- Karantinada iskele caddesinde merz an va,purunu t" lO hazı"randan ı·t"b,,ren l)u··tu··n ler mevanına girecektir. A ... ·ni proje zare ı ' ' .. J J Ömer; kahveci Mehmedin kahvesin-

durdurdu umumi mües eselerin saat yirmi üçte Buradaki askeri kuv- milli duyunu 42 milyardan 49 m'lyar de bulunan 350 lira kıymetindeki 
Vaşington, 12 (A.A.) _ Hariciye kapatılmasına karar vermiştir. vetlere Rusya ku- dolara artırmaktadır. radyoyu kayalar arasına götiirerek 

nezareti Amerika bandıralı Vaşing- Bundan başka bi.itün dans salon- Geri verilen madalya parçalamıştır. Zarara sokm_ak su -
k k .. d manda edecek çundan Ömer hakkında takıba.t ya -

ton vapurunun evvel i a şam ıçın e ları kapatılmıştır. }'f 
1 

. k" 
12 

AA H l.ı"l Vaşington, 12 (Radyo) _İtalyan- pılıyor. 
b'n kadar yolcu olduğu halde Ame- 'lJ b • f ~e sın ı, ( . .) - avas ı - . . k t• . s· k 
rikaya doğru Lizbondan hareket et- rıa eş ımpara OTU . . Amerıkan vapur şu· ·e ının azasın - ır aza: 
tikten sonra hangi devlete mensup ol- çal s yor d,myor: d·ın Vilyam 920 senesinde kralın Gaziler caddesinde kasap Hasan; 
dugwu anlaşılamı ... ·an bir denizaltı ta- 1ı. 1 Sovyet Rusya hükumeti ile Baltık ' d·-. d' l , ":ı.d tm"cıt·r kıyma kıyarken elini makineye kap-

J 1 d 1" (Rad •o) B a •:ı ver ıgı ma a ya' 1 ı e e ı~ ı · t k b' - k b t · t" rafından sabahın saat beşinde durdu- ,o~ ra, - ~ -. ur ~ memleketleri arasında yapılmakta w ırara ır parmagını ay e mış ır. 
rulmuş olduğunu haber vermekte - gelmış b~ltman Habeş ımp~rat~rJ olan sivac;i ve askeri müzakereler 

Haile Selase Londrada harekatın ın- · . .. . 
dir. kişufını dikkatle takip etmektedir. t;ovyet ~usyanın bu havai. u~erın - talyanın kararı 

Denizaltının kaptanı Vaşington Be ruttaki bütün /tal- de ta_ m bır hegemonyasını tesıs cde-
süvari<ıine tahliye için 10 dakikalık Y . . . <'ektır. Ru<ı"yn, bu suretle Baltık mem F:;9asta naszf karşılandı? 
b:r mühlet verdikten ve gemiyi torpil. l r t vkzf ed /dı r j 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12.30 Program. 
12.35 Aj.ıns haberleri 
12.50 Miizik (Alaturka) 
l 3.30 l\lilzik {Pl.) 
18.00 Program 
18.05 Müzik Alafranga (Pi. ) 
18.80 Muzfk Caz orkestrası 
l!>.10 .l\ffödk (Alaturka) 
l 9.30 Müzik (Halk tarkQleri) 
19.4[) Ajrın'> haberleri 
20.00 Miizik (Alaturka) 
20.30 Konuşma 
20.45 .Müzik (fasıl heyeti) 
21.l O Korıu ma (Sıhhat saati) 
21.30 Müzik Radyo orkestı=ası 
22.20 :Müzik (Pl,) 
22.30 A ian haberleri 
22.50 Milzik (Cazband (Pl.) 
28.25/28.SO Yarınki program 

Menemende bir 
cinayet oldu 

Diqer bir cinayetin de 
muhakeınesi başlandı 
Menemenin Helvacı köyünde bir 

lylCdsfıütddnyeUneniae:rc zb zb gb 
cinayet olmuştur. GeceHüseyinin köY 
kahvesinin dışında bekleyen Halil 
oğlu Mahmud U~·amk, kahveden dı • 
şan çıkan Arif Yumurtacıyı arka -
sından ateş ederek ağır surette yarai 
lamı~, yere düştükten sonra 2-S e 
daha ateş ederek öldürmüştür. Katil 
yakalanmıştır. Cinayetin se~bi, bOJl 
dan iki buçuk ny evvel Mahmud •e 
Arif arasında çıkan kavgada birbf
rjni bıçakla yaralamalarıdır. ~fnh " 
mudun hareketinde taammüd g<Sril1-
mektedir. 

* 
Menemende M;hmed Ali oğlu Şe

ı-ifi tabanca kurşunu ile öldüren Ce
vad Özdemin muhakeme~ine dün ıı
yırceznda ba!':lanmıştır. Cevad, ölen 
Şerifin samimi bir arkadaşı olduğtt· 
nu, sebepsiz yere Serif tarafındat 
takip eclildiğini ve bunu karakcla 2 
defa siki\yet ettiğini söyliyerek de" 
miştir ki: 

- Yaka gecesi eve gidiyordun!· 
Aralarında Şerif de dahil , ön«me 4 
kişi çıktı. Serif büyüle bh sopa !le 
hücum etti. Üzerime gelmemesini ı~
tnr ettim, dinlemedi. Tabancayı b r 
el boşa attım. Şerif bu defa bıça~~
saldırınca daha iki el ateş ettim . .I."• 
olduğunu bilmiyorum. 

Şahidler dinlendiler. Sopa hikA • 
yesini teyid ettiler. Diğer bir şahid 
bunların evvelce sinemada bir ço' 
cuk yüzünden ka\•ga ettiklerini sö~ 
ledi :Muhakeme, başka güne bır•' 
kıldı. 

-----k----
lnayet bulundu 

İkiçeşmelik caddesinde ansrt111 

kaybolan İnayet :ıdın<la 15 yaşın?• 
bir kız kendisini aramamaları içırı 
anasına posta ile bir kaç mektUP 
göndermişti. Nihayet, lnnyetin; ıra· 
scyin adında biri tarafından evlen .. 
mek vadiyle ifnl edilerek kaçırıldı· 
ğı ve kirl~tildiği anlaşılmıştır. suç· 
lu, tutulmuştur. 

liyeceğini bildirdikten sonra Amerikıı yan a a l leketler nin askeri kuvvetlerini kend: Rahat, 12 (A.A.) - İtalyanın 
tabiiyetinde olduğunu anlayınca yo- . B~~rut, 12 (A.A) - Havas ajansı hesabına kull~nmak selahiyetini is- Fransa ve lngiltereye karşı harp ilan 
luna devam etmesine müsaade etmiş.- bıldırıyor: . . tihsal cdecektır. t . Fas ahalisi tarafından sü _ 
ı· İtalyanın harbe gırmesı, Fran::<ız e mesı . 

Rivierada Nis (Nice) 
İtalyanın Fransadan istediği ve bittabi Fransanın reddini tahri1' 

eden bu şehir, Alp Martinis dağlariyle Cen.ova k.ö~ezinin kı~ıların~ 
çok güzel, kış mevsiminde havası pek ılık bır şehırdır. Bu sahıle (R ,. 
cra) derler. Meyvelikler, bahçeler, güzellik içindedir. Sıcak meınl• .. 
ketlere mahsus nebatat yetiştirir. Buralarda hurma ağaçları, paltnib· 
yeler, muz ağaçları, okaliptoslar da görülür. Zeytinlikleri, güzel bll 
çeleri ve yasemin tarlaları adeta küçük korular halindedir. Burat• 

ır. mandası altında bulunan memleket- Hindistanqa par tiler kfin ile karşılanmıştır. Akşam yerla-
Kahraman bir Polonya leri mi.itehayyir etmemiştir. Bııradn b !erin de iştirakiyle yapılan içtimalar-

denizaliısından 9 aydanberi general Veygandın ri - irleşiyor da italyaya karşı duyulan nefret his-
yaseti nltıntla ol.ırak :ttihaz edilmiş Londra, 12 (A.A.) - Bikaner l · h"ddctle izhar olunmuştur. 

haber yok olaı_ı tedbirl~rin ~ilk~mmeliyetine ve mihrace i tarafından Bom bayda nes- erBı ·· :ilk h · ı 'd ecnebiler bir mu 
ııetıcede mut tef ıklerın muzaffer o - .. . .. .. . s U} şe ır er e 

Londra 12 (Radyo) - Orzul Po- lacağına tam bir itimad vardır. Aha- redııen bır beyannamede butun Hın- rakabe altındadırlar. Afrika orduları 
ionya tahtelbahiri ü cıiine dönmemiş- linin hnva hücumlarına karşı müda- dMan part lerinin reisleri impara • başkumandanlığı tarafından neşro
tir. Bu t:ı~telbahir, Gdinya_dan kaça- faası için her tilrlü tedabir ittihaz e- torluğa muavenet için aralarındaki lunan bir beyannamede, Fasta ika-
rak lngılız donanmasına ıltihak et- dilmiştir. Şehrin tahliyesi içiD emir her türlil ihtilaftan vaz geçmeğe da- t d bütün ·talyanlnr irtima -

· b" Al d t · · k ·ı · t B""t·· İt l t b me e en 1 
' :r nuş, ır man es royerını, as er ve.rı memı:;. r. u un a yan e ansı vet eclılmektedir Bu hareketin har- ı h kk d k" t l"mata sıkı bir su-

JUklil beş bin tonluk bir nakliye ge- tevkif olunmuş, İtalyan müessesele - . . . · . ar n ın a 1 a 1 
• • 

misini, bir çok Alman nakliye gemile- ri kapatılarak askeri muhafaza altı- b~_:ıı_n?ı tan kapılarına kadar getıı·- rette riayet etmeğe davet edılmışler-
rlni torpifüyerek batırmıştı. na alınmıştır. dıgı ılave olunmaktadır. dir. 

İSLAM T ARİHl-~ 
Hz. Muhammed f 

Yazan : M. AYHAN 13 
-230-

eimdi burada mazinin heyulası yı
kılıyor, islimiyetilı gW:ı.eşi doğuyor~ 

4•. 
Hazret Muhammed sordu: 
- Anahtarlar kimde? 
- Sadın kızı Sülafede ! .. 
- Gidip isteyiniz 1 
1lüteakiben Hazret Ali ve Haz -

ret Ömere emir verdi : 
- Putları kAmilen kırınız, parça

lqınız v.e ki beyi temizleyiniz! Çün 
:ki satıl olnn herşey, mahvolmağa 
mahkQmdur! 

kap kiibenin içindeki putların dev
rilip temizlenmesi başladı: 

Tam 360 tane put yıkıldı bu put -
ların her birinin ayrı ayn isim ve 
mevhum hususiyetleri vardı. Hatta 
bazı kabileler, ancak kendi itikad 
t>ttikleri puta taparlardı. Fakat şim
di onlar kamilen yıkılıyordu . 

Tarihin yeni bir sahifesi, yeni bir 
devresi başladı. Maamafih. iş bunun 
in da kalmıyacaktı. Çilnkü kabenln 
içindekilerden baska Mckkenin u -
zak ve yakininde daha nice putha -
nel{'r vardı. 

_Şimdi kapular, ardına kadar HürriyetperverMeksika
nc;ıktı. Ebu Süfyan; toplıyabildiği nın Fransaya sempatisi 
kadar kureyşin ileri gelenlerini ge. . .. 
tirmişti. Çünkil kureyşilerin aklbet Meksıko, 12 (A.A.) - ReıSıcum • 
ve mukadderatı, bugün halledilecek- bur B. Cardenas, fransa reisicumhu
ti. ru B. Lebruna aşağıdaki mesajı gön

lıdam ordusu, emir aldığı takdirde dermiştir: 
hep İni ~ıhç ~ ~eçirebilirdi. cBcynelmilel ahlakın, hürriyetle-

Teamül mucıbınce bunda da hak- rin ve insaniyet haklarının metin ka-
lı ayılırdı. . .. d f"" l bil ··k F 

Kureyşiler: ayakta duruyorlardı. lesı ve mu a ıı o an yu ransız 
Tclliş etmeleri tabii idi. milletine karşı İtalya tarafından a-

Kfıbe, putlardan temizlenmişti. çılan harbin, hükumetimin üzerinde 
Bazı tarihi ve dini hatıralara doku- husule getirdiği acı teessür karşısın
n,?lmnmıstı. Bu hatır.alar ve bu a - da ekselfinsınızın Meksika tarafın -
snr, ta Hazret İbrahım zamanın.dan d "blfiğ edilen bütün temennileri ka 
başlıyarak son zamana kadar kube- an ı .· 
re hUrmeten getirilmiş, kıymetli eş- bul buyurmalarını rica edeum. Bu 
ya idi. münasebetle Fransanın ve Fransız 

Bu meyanda, bir kaç heykelle bi..r milletinin ve ekselUnsınızın saadeti 
kaç reeim de vardı. Dıvarlarda da hakkındaki temennilerimi de bir ker-
bazı ynzılnr gö~ük~yordQ. daha te'-·it eder:m. 

· · · l" K kt" çok Jc•• her sene bınlerce zengın hasta ve yorgun ınsan ge ır. ış va ı 

!abalık olur. li• 
Rivieranın büyük bir kısmı İtalya hududlan içindedir. Nis bu 5 

bilin Fransada kalan parçasının garp ucundadır. Kış aylarında gil•et' 
Ji bir sema arzeder. Karnaval eğlenceleri, çiçek baloları yapılır. Me~ • 
bur gazin-0sunda hertürlü oyunlar vardır. Şehrin bir katedrali, bir ınU~. 
zesi ve iyi bir kütüphanesi, zeytinyağı, levanta, sabun. fa~rikaları, .~Jd 
bilya tezgahları vardır. Marsilyalı eski Yunan kolonılerı bu şebrı 
bin sene evvel kurmuşlardır. Elden ele geçmiş ve 1860 da ltalY~ .. 
krallığının kurulmasına yardım gösterdiği için İtalya tarafından Fr 1• 
saya hediye edilmiştir. İtalyan ittihadına büyük hizmeti olan Garib~e 
di bu şehirde doğmuştur. N'iste sık sık zelzele olur. En müthişi ıss7 
vuku bulmuştur. Şehrin nufusu 250 bine yakındır. 

D B K KATUaa 
PROFESÖR 

·1zATl"'S'ü'NG'DR!' 
~ TEMSiLLERi § . . :............ .. .......... .. 

BU AKŞAM 9,30 da 
Veda temsili şerefine dördüncü büyük programa ilave olarak 

Anahtarlan alrnağn giden; Sülfı
feain kendi oğlu Osman ibnf Talha 
iat. 

En büyük üç putun temizlenme i, 
Hazret Alinin hiı;sesine dü~mUştü. 
Naile, E af ve Hübel !.. 

Hazret İbrahım ıle Hazret tsma- re J 

ilin heykeli vo Hazret lsanın bir res- --------------- Fı"atler.· Koltuk 75
1 

Salon 50. Balkon 40 kuru~tur. 
mi o(' bulunmuştu. satını Hazret İbrahimin dininden a -

Harunurreşidin Uçan Sandığı 

Kadın tereddild ediyordu: 
- Ya artık bu a.nahtarlan bize 

iade etmezlerse? 
Nihayet nnnhtarlnrı oğluna vere -

rek Resula Ekreme srönderdi. De.re 

Şimdi annhtar ne olacaktı 1 Knbe
nin muhafızlığı kime verilecel{ti? 
Zemuımin akalığını Abbas al -

mıştı. Anahtarı da i tiyordu. Bu, bi
lfilıare düşünülecek bir işeli: 

İ rnmiyet nezdinde put olamaz- lan islamiyet müessesenin, vahdani. ELHAMRA Gişesi Sabahtan itibarenJ 
dı. Ancak, Allaha ibadet edilirdi. yet meselesinde hiç bir musamaha R 
Hazı·ct .Muhammed bu itibarla Haz - ve istisna göstermiyeceğini anlatmış R _ _ A ÇJ K1 J 
ret l bra hi m 1 e Haz ret İ c;ma ile aid oluyordu· .... umııı••lll-••ll"ll*•*•'lli' ••11ı1wm•1111rıı:ı-ı1111w•11rrlilmmnmn:11=iii~o/'E'i&m;;;iilıii;;.o•-.ww~ ... lli'.ıa;;-.... >·-· -
putları da kaldırıttı. Bu suretle, esa. -Devam edecek-
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V:.:mir levazım An:irliği lianları[ . -
~--.............. ___ ,. ____ , .. _,,. .......... -···-··- ---·------= 

İzmir levazım &mirliği satın alma komiıyoaundan: 
::11iktarı 

9600 kilcı T. fa ulye 
9600 kilo T. batlıcan 
3840 kilo T. bamya 
9840 kilo T. kırmızı domates 

960 kilo T. büber 

l - hrr.:r :c\Ist. ::liv. hariç birliklprin'n yukanda cinsi ve milctnla
n yazılı beş kalem ubze ihti}·acı açık ek9iltme ııuretiyle mü
nakasaya konmuıtur. 

2 - İhalesi 24-haz'ran-'l40 pazartesi günü il&at 16,SO da kışlada 
izırir levazım iımirliğ. •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edılen rutarı <1809) lira 60 kuruştur. 
• - Teminat muvakkate akçası (135) lira 72 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
8 - htekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair ves;ka göır 

ternıek mecburiy<'tinderlirler. 
'1 - Eksiltmeye i~!irnk edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnameuinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyonıı 

müracaatları. 9 13 17 22 

l zmlr levazım amirliği •atın alma kom;. yonun dan : 
Miktarı 

Kilo 

1800 Tl!.ze fasulya 
1800 Bathcan 

720 Taze bamya 
1846 kırmızı domates 

180 Taze büber. 

1 fzmir Mst. Mv. hariç birliklerin yukarıda cins ve miktarları 
yazılı bet kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle milna. 
kasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 24-haziran-940 pazartesi ırilnü saat 15 de kışladll izmlr 
levazım amirliği satııı alma komisyonunda ya.pılacakttr. 

3 - Tahmin edilen tutarı (324) lira 90 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (24) l'ra otuz yedi kuruştur. 
li - Şartnamesi her gün .komisyonda ırörillebilir. 
6 - lstekı:Jer ticaret odasında kayıdh olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Ekşiltmeye iştirak edecekler 2490 sayıl, kanunun 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları 

muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel 
müracaatları. 9 13 17 

ıı:mir levazım imirliii aatın alma komiayonundan : 
Miktarı 

Kilo 

2100 'l'aze fasulye 
2100 Taze batlıcan 

840 Taze bamya 
2460 kırmızı domates 

216 taze büber 

2, S üncü 
ve teminat 
kom'synna 

22 

l - İzmir Mst. Mv. hariç birliklerinin yukarıda c·n, ve miktaı·lnrı 
yazılı beş kalem ıebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna 
kasaya konmuştur. 

2 - lalesi 24-haziran.940 pazartesi günil saat on dörtte kışlaJu 
lzmir levazım fım!rJ:ği satın alma komisyonunda yapılacaktıt 

8 - Tahmin edilen tutarı 391 lira 62 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate <ıkçası (29) lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görillebi!ir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika ırös 

termek mecbur:yetindedırler. 
7 - Eksiltm~ye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve~ikaları ve teminat 
muvakknta!ariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona mil 
racaatları. 9 13 17 22 

ilan 
Gedikli erbaş hazır"ama orta 
okullarına talebe alınıyor 

ı_ l - Kayaeride Gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 .nnıf 
~ lıııa, Kırıkkale de aan'a t ıredikli er bat hazırlama orta okulu ile Anka• 
~•da muaiki ııedikli erbaı h&>:ırlama orta okulunua yalnız 1 auufla· 
~ öniim\isdeki eylwde bqlıyacak olan 940 - 941 dert yılı için talebe 

•caktır. 
ll!ıı 2 - latekli talebelerin Tiirk ırkından olması, k endiainin Ye ailesi 
'1 köt hal Ye ıöhrot aahilli olınamaaı, aıhhi muayenede aai lam çıkma. 
••Yapılacak aeçme amaYında kazanma•• ,..rttır. 

l 2 - Cedildi lı.aa .. lama orta okullarına alınacak talobeııio YAi 
"'ddı 

Smıf Ya.t -Gedikli Orta ı 

Gedik li Or ta il 
Gedikli Orta III 

14:17 
15: 18 
16 ı 19 

Olıııak 

ı,, l!ıı YR4lara a it boy Ye aiırlık hadleri askerlik tubelerlndeki aabri U
~ •e orta okulla r talimatının 71. maddea' özlerine uysun olmaaı la· 

ır. 

t· 4 - Her llç okulua 1. amıfına istek li olanların bet aanıflık ilk okulu 
~ti':"'it olmaları tarttır. orta 2 ve 3 aınıflara girecek olanlar bu amına;a 

111 ettiklerine da ir t ahall ve•'kaaı veya ıahadetname ıröatereeeklerdır. 
't ~ - Hanııi aınıfa latekli oluna olaun iki }'1ldan fazla taholll terk 
,
1
11tlf olanlar ve evvelce ııed"klideo veya asker i okullardan çıkaralanlu 
ıııll\azlar. 

lı e - Kayoerlde ıredikli erba9 hazırlama orta okulunun her 3 ••• .. 
~ lle Kırıkkalede ıanat gedikli hazırlama or ta okulunun 1. amıflarına 
ıı?'ll ;.tekL', Ankara musiki ıred ikli hazırlama orta okllluaun t. ouufıııa 
~•kiye heveali teh;rJi iatekliler alınır. 

ı ? - Yukarıdaki ıartlan ha.'z latekliler 10 hazirandan itibaren 'b11· 
,~'d11klar ı yerin .. kerlik •u.bedne mUrae.aat ederek diğer kaydil kabul 
'-ll.ı.rı ile mtiracaat yol!arını öfrerı.melerl ilin olıınur. 

24 2 26 282930311 4 6$ 1113 16 19 22 26 2830 

(ANADOLU) 

f7n1:r lf."vazım a.mh·liti satın alma kornisvonundan: 
1 - 1zm·r mü•lnhkenı me\·kice merkezde gö>teı·ilecek yerde be

heri 430 lira ber!el ke~ifli hepsinin tutan 860 lira olan iki adet 
furun uazarlıkla tamir ettirilecektir. 

2 - azarlık 14 haziran 940 cuma günü saat onda kışlada izmir le. 
vazını am"rlilii satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Teminatı katiye akças1 129 liradır. 
4 - Şartnamesi ve keşifnamesi her gün komisyonda ırörülebilir. 
5 - istekliler belli gün ve saatla teminatları ile birlikte komisyo-

na müracaatları. 

İzmir levazım amirl iği satın a lma k omisyonundan : 
l - Menemen birlikleri için senelik ihtiyacrı olan 80 bin kilo sığır 

ve keçi eti mukaveleye baiilanacııktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 ~alı günü saat onda yapıla -

caktır. 

3 - Heps"nin tutarı 20 bin ilk teminatı 1500 liradır. 
4 - İstekrlerin ilk tem:nat makbuz ve mektuplariyle 2490 ~a -

yılı kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazılı vesikalariyle 
Manisa tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

13 16 20 24 

lzmir levazım amirliğı' satın a lma komisyonundan: 
l - Kırkağaç b rliklerj senelik ihtiyacı için 80 bin kilo SJğır ve 

keçi eti mukaveieye bağlanacaktır. 
2 Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 sah günü saat onda yapıla 

caktır. 

ı - H~psinin tutarı 20 bin lira ve ilk teminatı 1500 liradJT. 
4 - İsteklilerin ilk tem'nat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddei<'rinde yazılı vesikalariyle Ha
ni'a tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

13 17 20 24 

·~ lzınir levazun i mirliii .atın a lma komiayonundan ı 
Miktarı 

2400 kilo taze fasulye 
2400 kilo batlıcan 

960 kilo taze bamya 
284U kilo kırmızı domates 
240 kiio taze büber 

1 - hmir M•t. Mv. bari~ birllklernin yukarıda cins ve miktar
ları ya2111 beş kıı.lem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle mü
nake.saya konmuştur. 

2 İhalesi 24-haziran-940 pazartesi günü saat 14,SO da kışlada 
izmir levazım amirliği •atın alma kom"•yonunda yapılacaktır. 

3 - Tahm'n edilen tutarı (519) lira 25 kuru,tur. 
4 - Teminat muvakkate akçası 38 lira 95 kuruştur. 
5 - ı::artname•i her g!in k0mi yondn görülebilir. 
6 - l.;tekliler ticaret odait!lda kayıdlı olduklarına d:ı;r vesika gös

teı nıek mecburi~·~tindedirler. 

7 - Ek•iltmeye '.ştirak edertkler 2490 sayılı kanunun 
nıaddeler'ııde. ve ~artnanıe1<inde yazılı vesikaları 

muwkkntalariyie birlikte ihale saat.nden evvel 
müracaatları. 9 13 17 22 

2, 3 ünrıi 
ve teminat 
komisyona 

~--,~~~~~--:~~~-·~~~~~~--~~~~~ 

lzmir levazım amirliii satın alma komioyonund1tn: 

.. det Muvakkat teminat Tahmin bedeli Nevi 
Lr. Kr. 

2 375 00 
225 00 

Kr. 
00 

Kr. 
5000 
3000 00 

Kaynakçı makinası 

Oto rekmifiYe tesisat malze • 
mesi 

3 

6 
8 

375 00 

3175 00 
1387 50 

5000 00 

29000 00 
16500 00 

Üç aded marangoz atelye<i 
'çin makine ve teferruatı 
Kamyon 
atelye elektirik motor ve tefer· 

rııa tı 

8 1350 O<• 1800 00 Demirci atelyesi için makine 
\"P teferruatı 

1 - Tahkim Komutanlığı i~in yukarıda müfredatı yazılı altı kalem 
malzeme mak;ne ve teferüatı µazarrlıkla satın alınacaktır . 

2 - Bunlara tahmin edilen bedeller her biri•inin hizalarında ya. 
7.ılıdır. 

3 ~artname model ve diğer evsafı hakkında komisyonumuza 
müracaat ed !melidir. 

4 Pazarlık 15 haz'.ran 940 brih cumartesi günü •aat onda is
tanl.ıul tophane deniz ~·ollama bin1gında tahkim komutaıılı
yı rıibat Kubayı dairesinde nıiite~ekkil komi,yon tarafın 

dan Y:l!>Ilacaktır. 

5 Her biri•in"n muvakkat teminatları hizalarında yazılıdır. 
6 Pazarlığa gireceklerin mahal'! ticaret oda.ından verilmiş 

ves:kalar yle birlikte ve teminat mektup veya makbuzlarını 
hamilen belli vakıttan bir saat evvel vermiş olmaları ve vak
!ında müracaatları. 

Devlet limanla rı iş!etme U. M. 
lzmir şubesi müdürlüğünden: 

1 - 194C yılı temmuz ayının birinci gününden 1941 yılı mayıs ayının 
son gününe kadar İzmir limanına gelecek vapurlarla 30 rüsum tonilli
tosundıı.n fazla nıotörlerin ve devlet denlzyolları işletmesine aid vapur
ların yükleme, boşaltma ve aktarma işleriyle Çamaltında tuz yükleme 
işleri kapalı zarf usuliyle eksiltl™!ğe konulmuştur. 

2 - İş şekiller! ~artııamededir. Bu ~ekillere göre muhammen bedel 
( l 75 bin lira) yüz yetmit beş bin lira, muvakkat te minat, (10 bin lir a) 
on b:n liradır. 

S - Şt.rtnal™! devlet limanl arı ifletme um um m üd il r lilliü İzmir şube
si mUdUrlüğilnden (dört yüz otuz sekiz kuru,) mukabilinde alınır. 

4 - Eksiltme 26 haziran 1940 çarşamba ırUnil saat 11 de devl~t 

lim anları işletme umum mUdUrlilğil !zmir şubesinde yapılacaktır. Tek
lif mektuplarını hav; zarflar kapalı olarak mezkur giln saat 10 d a ve
rilmiş bulunacaktır . 

5 - !ııteklilerin kanuni vesikaları ve teminatı ile birlikte eksiltme 
saatind e hazır bulunmaları lazımdır. 

6 - P osta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme rünil saat 10 da 
gelmiş ve aarfııı kanuni şekilde kapatılmış olması Jazımdır. Postada 
\·aki ol:ıbllecek t"eciknıelerden dolayı idare mesuliyet kabul etmez. 

9 13 16 19 2132 

evleri inşa ettirilecek Göçmen 
lzmir iskan A1üdürlüğünden: 
1 - YilAyet dahilinde kerestesi iskan dairesince verilmek ve ıalr 

malzeme ve bUt!ln işçiifii müteahhidine ait olmak üzere Urla kazası 
merk~z!nde 100, Bergamanın kınık nahiyesi merkezinde 40, Kınık nahi
yesine merbut DUndqrlı köyünde 40, Zeytindağ nahiyesi merkezinde 
1 ~ . Sıgancı köyünde 26 ve Dikili kazası merkezinde 30 göçmen evinin 
!n~ası 2490 sayılı artırma ve eksiltme kanunu mucibince 5-6-940 tari
hinden it ibaren 15 ırUn nıilddetle ve kapalı zarf usulü ile münakasaya 

SAHiFE S 

ilan 
Askeri orta okuluna talebe 

alınıyor 
1 - Konya aıkeri orta okulunun ber \iç auııfına da öniimüzdelıl 

eylulün b irinci ırünü başlıyacak 94-0 • 941 dera .,.1ı için talebe alııı• • 
caktır. 

2 - lotekli talebenin Türk ırkından olması, kendioinin ve aileeiala 
k6yü hal ve şöhret sahibi almaması sıhhi muaynede aailam çıkma11 
VE: VAPılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahaili terk edenle.-, YllfUU b:iyiiltmüı veya küçültmllt 
o lanlar, k endi okullarının sınıf geçme aınavlarmda ipka veya bütünle199 
ye kalanlar, yaşları, boyları ve ağulıkları talimattaki hadlere uygım 
olmıyanl ar aıkcri okullara alınma2lar. 

4 - lstek~"lerin, ıiındi okuduklan okullard• t .. hıillerine dev .... 
etmekle beraber 10 hazirandan ilibaren bulund'1kları yerlerdeki ask
lik ıubelerinden difer lc.aydükabul ,artlarile müracaat yolların, ötre•· 
melerin i ve buna ıröre de kaydükabul ki.iıtlarını en ıreç 30 temmıq 
940 tarihine kadar tamamlamış olmaları lizımdır. 

2 4 25 26 28 29 30 3 1 1 4 6 s 11 13 16 19 22 25 28 30 

lzmir inhisarlar başmüdürlüğün• 
den: 
Baş müdürlüğümüz merkezindeki mıntaklar Ve İzmirle civar ka. 

zalar ara.ında 940 mali yılında yapılacak bpirto, suma ve içkilerle lıı· 
filiik maddeleri nakliyatı 25-6-940 günü saat on b0!4ta ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 

Muhammen nakliye ücreti 6502,35 muvakkat teminatı 487.61 
liradır. 

Şartnamesi levazım şubemizde görülebilir. İsteklilerin 2490 sayı. 
h kanunun hilkilmlerine ıröre hazırhyacakları teklif mektuplarını ve 
muktezi vesaiki muvakkat teminat nakit makbuz veya banka teminat 
mektuplariyle 25-6-940 ırilnü saat on dörde kadar baş müdürlüğümüz-
deki kom·svona vermeleri ilan olunur. 2ıss· 

ÇEŞME iCRA MEMURLUGUNDAN: Dooya No. 940/196 
Gayri menk ul malların açık artırma ilanı 

Miktarı Mu ha men bedeli 
Sıra No. Mevkii Dö. Ev. Cinsi Lr. Kr. 
1 :lfusalla Ma. Ev 100 00 
2 Cami Atik )fp Ev 100 00 
3 Akarca 8 Tarla 210 00 
4 Akarca 6 Tarla 125 00 
5 Yam Alanı 11 Tarla 460 00 
6 Ya •ı Alanı 4 5 Tarla 180 00 
7 Ya'<ı Alanı 2 1 Tarla 90 00 
8 Ya'"ı Alanı 10 3 Tarla 322 50 
9 Kızıl Kaya 8 Bağ 48 00 

Acık artırma 'l~ para:;a cevrilmesi yukarıda miktar, cins n !tı:r
meti muhammeneleri yazılı dokuz parça gayri menkulün Çeşmede ölll 
Kunduri Mu,tafa çavuş veresesin;n Çefme 218 •ayılı tarım kredi koo
peratifine 357 lira 35 kuruş borçlarından dolayı açık artırmaya çıka
rılmıştır. 

Artımanın yapılacağı yer: Çeşme hükumet konağında iCl'a 
dairi!i. 

B:rinci artırma 10-7-940 çar~amba günü saat on dörtte tallp zu. 
hur etmediği takdirde ik"nci artırma on beş giln temdid edilmekle yaııJ 
25.7-940 persembe günü •aat on dörtte ayni yerde icra edilecektir. 

1 - İşbu gayri menkullerin artırma fartnamesi 7-6-940 tarihin • 
den itibaren 196 ile Çeşme icra dairesinin muayyen numarasında 
herkesin görebilmesi için açıktır. İlanda yazılı olanlardan fazla malll
mat almak ist;yeııler isbu şartnameye ve 196 do.;ya numarasiyle me
muriyelimize müracaat etmeleri. 

2 - Artırmaya iştirak için yukarıda yazılı kıymetin yüzde yedi 
buçuk nisbetinde pey veya milli bir bankanın teminat mektubu tevd l 
ed lecektir. (124) 

~ - İpotek sahibi alacaklılar diğer aliıkadnrların ve irtifak hak
kı sahiplerinin gayri menkul üzerindeki haklarını hususiyle faiz ve 
masrafa dahil olan iddialarını işbu ilin tarihinden itibaren yirmi ıriln 
·çinde evrakı mü biteleriyle sabit kalmadıkca satış bedelinin paylaı
masından haric kalırlar. 

4 - Gösterilen günde artırmaya iştirak edenler artırma şartna
me~ini okumuş ve lüzumlu malümatı nlmıs ve bunları tamamen kab•ıl 
etmis ad ve if:bar olunurlar. 

5 - Tayin edilen zamanda gayri menkul üç defa baii;ırıldıktan 
.onra en cok artırana ihale edilir. Ancak artırma bedeli muhammen 
kıymefn yüzde yetmiş beşini bulmaz veya gayri menkul ile temin edil. 
miş alacaklarının mecmuundan fazlaya çıkarılmazsa en çok artıranın 
taahhildü baki kalmak üzere rtırma on beş .ırün daha temdid ve on be· 
sinci günü nvni saatta yapılacak artırmada bedeli satış istiyen:n alaca
ğına rUchanı o 1an diğer alacaklıların o gayri menkul ile temin edilmiş 
alacakları mecmuundan fazlaya çıkmak şart°)'le en çok artırana ihale 
edilir. Böyleb:r bedel elde edilmezse ihale yapılmaz ve satış· talebi 
düşer. 

6 - Gayri menkul kendisine ihale olunan kimse derhal veya ve
rilen mühlet içinde parayı vermezse ihale karar1 fe~h olunarak ken di
sinden evvel en yüksek teklifte bulunan kimse arzetmiş olduğu bedel
le almd:a razı olu.-a ona, razı olmaz veya bulunmaza hemen on beı 
gün müddetle artırmaya çıkarılıp en çok artırana ihale edilir İki iha
le arasındaki fark ve geçen günler için yüzde beşten hesap ~!unacak 
faiz ve diiı:er zararlar ayrıca hükme hacet kalmaksızın memuriyetimiı. 
ce alıcıdan tahsil olunur. Madde (1:!3) 

Gayr i menkul yukarıda gö•ter ilen 10-7-940 ve 25-7-940 tari h . 
lerde Çeşme icra mem ur1uii;u d airesind e işbu ilAn va göst.era-er. &rtırma 
şartnamsi dairesinde satılacağı ilan olunur. 2189 

çıkarılmıştır. 

2 - Yaptırılacak evler 8. N. lu karg·r tiptir. Urlaıla yapılacak 100 
evin beheri 599 lira 48 kuruştan muhammen kesif bedeli mecmu u 
ö9948 lira ve diii:er lerinin beheri 475 lira 78 kuruı;taı: ceman 718~2 lira 
78 kuruştur. 

3 -Bu inşaatın umumu birden ihale edileceği gibi ayrı ayn da ve. 
r ilebil:r. Ancak gerek umumuna birden gerek bir kaç me,•k.ie talip olaa 
larııı yukarıda mevki ve adetleri yazılı inşaat yerlermde yap ı laca iı. .... 
lerin mecmuu üzer"nden her yer için ayrı ayrı te.ktiflerde bulunmaları 
ıarttır. 

4 - İhale 21-6-940 günü saat 10 da izmir iskan müdilrlüğünde mil
teııekkil komisyon tarafından yaµı !acaktır. 

6 - İsteklilerin yüzde 7,5 dan muvakkat tenıiMtları ile 2490 •ıı.yıt· 
kanun hilkilmlerine göre icap eden vesaik ihale ırünu mu•ne• ,...,.,..,. , 
evvel komisyon re siığine makbuz mukabiliuele vPrilece ktn P.,,.ıa il• 

gönderilmesi halınde vukua gelebilecek teeh.hür nazar, il>bar• •lı• • 
mıyacaktır. 

6 - !~bu inşaata ait plan ve evrakı saires: her gün iznıir iskan ;na. 
dill'l(jjünde &örılleb_J ir. 5 9 13 17 2087 
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SAHIF'E " (ANAOOLU) 

·iti n tı, ,ü riyet için Çarpış n. 
t Bir Yar ım Vadi Deği dir 

merika Bitaraflık Kanunu11un ilgası Teklif olunuyor 
·ra 

!'1J, 

Müttefiklere iki Yüz Tayyare Gönderiliyor. Ordu Müfettişi, Stokları Tetkike Başlamıştır. 
Bunların Fazlası, ilk Partide Müttefik Devletlere Gönderilecektir 

Şikago, 12 (Rad,.o) - Şika•o Dey Londra, 12 (Radyo) - Amerika akdettiği bir itilafa nazaran; milt - tioosi olduiiunu ııöylemektedirler. ikrazatta buk&wnak imkiılını temin !erle tezahürat yapılmakta ve.~~ 
li Niyöıt ya:u)llOI': ordusu umumi müfettişi general Si- tefikler ordusunun cephane, askeri Bu satış üzerinden hlç bir kir alın etmektir. telerde hararetli makaleler iati.--

cRuzveltin beyanatı şarta tabi bir ton, ordu .taklarını tetkike başla - levazım ve top mevcudları arasm<lan mıyacaktır. Bu mevaddın fiyatı Pepper, bundan başka yeni dünya- eylemektedir. 
beyanat değildir. Hürriyet için ileri mı~tır. Stokların fazlası ilk partide ihtiyaç fazlası miktarını alacaklar - harbiye nezareti tarafından tayin e- nın müdafaasını daha iyi bir suret - Gazeteler, barbarlığa karşı ı:ııııe-
hududlaTımızda çarpı,,an milletlere müttefiklere gönd<!rilecektir. Bugün dır. Bı.ı miktar 38 milyon dolara ba.. dilmiştir. te ziman altına almalı: için bitaraflık dele eden İngiltere ile Fransarım yrıt 
mıı.hılud bir yardım vadı da deği-klir. 80 tayyare daha tefrik edilmiş ve liğ olmaktadır. Vaşington, 12 (A.A) - Ayan aza- kanununun ilgasını da teklif etmiş- dıma müstahak oldu~Janm kayd~· 
Hürriyet müdafilerinin il\tiyaçla.rı - İnl!'iltereye gönderilecek olan t:ı.yya. Nevyorktaki çelik sanayii meha.fili sından Pepper, harp borçlarını te - tir. mekte ve yapılacak yardımlarının s
-:ı tatmin .;çin her şeyimizi verece - relerin mecmuu ikiyüze baliğ olmul}- bu tedbirin çok mühim olduğunu ve diye etmemiş olan miJietlere kredi Vaşington, 12 (Radyo) - Ameri- tacel olması lüzumunu ileri siirllle1tj 
J'iz. Onlarrn btitiln taleplerini tatmin tnr. müttefiklere azami dereeede maddi açılmasını meneden kanunun ilgası - ka umumi efkilrı, müttefiklere silrat tedir. Umumi efkar, şimdilik ınebzU 
~<kceğiz. Btt arada kendimiz de sü- Nevyork, 12 (A.A) - Amerika yardımda bulunacağına dair Ruz - nı teklif etmiştir. . le yardım edilmesini istemektedir. tayyare gönderilmesi lüzumuna Jt..-
•atle hazırlanacağız. çelik birliğinin harbiye nezaretile 1 velt tarafından verilen sözün bir ne- Bunun sebebi de Londra ve Panse Bu hususta her gün muhtelif vesile- ni bulunmaktadır. --

1 ·ı· f t J •Resmi Tebliğler ltalyanın gemi za- Malta Bom· 
gı iZ Ve ransız ayyare erı ~;~:.:!~ttl~\-12haziranıa- yiatı artmıştır bardzmanında .. 

bah teblıgı: 5000 t t b s· ·ıı d b k .. ··ıdo ... ... • Muharebe devam etmekt~dir: .Ya- on ayyare om- ıvı er en eş ışı o 
Cephede ve Şarkı Almanyada askerz hedef.ere ~!Yedtcdep_!'.e!lkinl'kheyöesttirummeU~liştlYfrsı~~~: bası da yakalandı Malta, 12 (A.A) -İtalyan taYt . 

ı.n e egışı ı g e · , ı · d" ı· · d f .. itaya a-•Jd /" .. - h •• l l manın Reims istikametindeki tazyiki Londra, 12 (Radyo) - Diln batı- yare erı ~n se.cız ~ a .ıua ada-
Şl et l ve muess~r ucum ar yapmış ardır nin iki zırhlı fırkanın da iştirakiyle rılan ve müsadere edilen 27 italyan arrubz etmıışler ve sonudncusımda 

. . . . .. çok kuvvetli vasıtalarla yapıldığı ~~misi de dahil olmak üzere bugün ya omba ar atmışlar ır. bU • 
Londra, 12 (A.A) - Hava nezare 

ti aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 
Son yirmi dört saat zarfında orta 

ve diğer bombardıman tayyareleri -
miz Ruana ve Sen nehrine kadar o -
lan düşman münakale yolları üzerin 
<le. fa:ıliyetlerine devam etmişlerdir. 
Zırhlı harp tanklarından mürekkep 
kollar ve m-0törlü kıtalara taarruz 
edilmiş ve şimendüer ha.tlan ile köp. 
rüler de mühim ha~ra uğratılmış -
tır. 

Ağır bombardıman tayyarelerimiz 
bu gece Möz civarındaki mühim nok
talara taarruzlarına devam etmişler 
rlir. 

Diğer taraft"n şarki Almanyada
ki askeri hedeflere de hücum edil -

Paris sefirimiz 

miştir. Bir tayyaremiz avdet etıne -
miştir. 

Noveçte istikşaf tayyare merkezi 
olan Coakstal bombardıman edile -
rek yeni benzin deposu ve Aham -
savında bir benzin tazyık fabrikası 
ateşe verilm!ştir. Tronthaymde, iki 
kruvazöri ile bir nakliye gemisine 
isabet vaki olmuş; diğer limanda iki 
petrol gemisinde yangın çıkarılmış
tır. 

Fransadakj hava harekatı, tayya. 
relerimizi gece ve gündüz meşgul et 
miştir. Bu' arada muharebe sahası 
t.izerinde mühim istikşaflar yapılmış 
tır. Tayyarelerimizden 4 tanesi za -
yidir. 

Fransa dahiliııdeki üslerinden ha. 
reket eden bir çok avcı tayyareleri -

mız kendılerın?en c;ok kuvvetlı duş- teeyyüt etmektedir. ogleye kadar italyanların gemi zayi. Mildafaa toplan mukabelede 
man tayyare fılolaı-ına karşı asker - 1 numaralı ltalyan tebliii: atı kı~k bire baliğ olmuştur. Bunlar- lunmu_ştur. ıılll 
!erimizi müdafaa için taarruzlarda Roma, l2 (A.A.) _ ltalyan ordu- dan bır kısmı hasara ujiratılmış, bir d"Pka;ıs, 12 (Radyo) -d M_aı.~a öl . 
bulunmuşlardır 1 • k 'hından. kısmı da batırılmıştır un il bombardımanın a 11 !tVı . arı umum1 ararga · · il tü 

Pariıı, 12 (Radyo) - Fransız tay Bir numaralı tebliğ: Şap denizinde yakalanan Onbua m Jck'· İ fd rı 01aıı 
yareleri, bugün büyük muvaffaki - 10 haziran tarihinde gece yarısı isimli italyan vapurunda beş bin ton d \ Ome~:ddt8:lyan t.a:a. a letınlt' 
yetler elde etmi~lerdir. Ağır bomb~r kara, deni~ ve ~av_a kuvvetıeı:ınin e".- tayyare bombasıda ele geçirilmiştir. :ir~ aş mu eıumumısını az 
dıman tayyareleri Frankford ve dı. velce derpış edılmış olan '.'azıyetıe:ı- Londra, 12 (Radyo) - Melbrunda S .. k J 
ğer Alman şehirlerini sanayi mer _ nin tanzimi işi tamamen ıkmal e<lıl- 9780 tonluk .Reyna ismindeki italyan uveyş ana 1 

k 1 • . S d k' d ' . . I miş bulunyordu. Bombardıman tay- vapuru tevkıf edilmiştir. Kah're 12 (Rad o) snvc10 
ez erını, ar a 1 emır fabrıka a • yareler· ve bunlardan ayrı olarak av- jorj Aden ve Eti Maru vapurlarını 1 

' Y - deee 
b b d t · ı d' B h 1 

.. • k t kanalı bomboştur. Kanaldan sa 
rını om ar ıman e mış er ır. a - cı tayyarel~rindoo mur~kkep bır kuv dıtalyan tayfalar karaya oturtmuşlar- İngiliz harp gemilerinin geçmesine 
ri tayyareler Baltıka kadar uzanmış- vet gün dogarken ve gu~eş ba~ar en r. müsaade edilmektedir. 
lar, Rastul şehrinde bulunan Hayu- Maltadaki askeri teın~atı şı~detle . İngiliz ge:mil~, müsadere edilen Londra, l2 (Radyo) _ Akdeniı' 
kel tayyare fabrikalarını bombardı. bombardıman ederek !lşıklrr bır ta- ıtalyan gemılerı tayfalarından yilz den çıkarken veya girerken CebeJUt
man etmi~lerdir. Fabrikalara tam kııı_ı neticeler elde et~ışler ve sonra kişiyi şark sahilinde karaya çıkarmış- tarık ve Süveyş kanalından geçen ıre-
. be 1 salımen hareket üsler.ne dlinmüşler- tır. miler tahdid edilmeyecektir. 
ısa t o ınuş, yangınlar da çıkmış - dir İtalyan gemilerine ispanyanın şa· k B il b' k y yugo5 • 
tır · . 

1 
• · ug n ır ço unan ve 

· Bu esnada diğer cilzütamlar şıma- sahi !erine iltica etmeleri emri veril- lav gemilerine patenta verilmiştir. 

Macarı"stan Fransadak i /talyanlar- li Afri~il arazisi ve limanları üzerin- miştir. it I h" l •ı 
de keşırf uçuşları yapmışlardır. F d b t a yan şe ır er 

dan bir kısmı fevki/ Bingazi hududunda ingiliz tayya~e Or Un ey ana ı 
Başvekalet müsteşarile Ordusu d·ıd· !erinin bir akın t.eşebbüsü tardedilmış G'' d b. bombalandı e ı ı tir. un e ın tayyare 

konuştu R omanya hudutlarında Paris, ı2 (Radyo) -:- Fransadaki .. İki d~man tayyaresi düşürillmt!ş- yapılabilecek 
Paris, 12 (Radyo) - Fransanın • ~ . • İtalyanların hepsi tecrıd kamplarına tur. 

bir verinden bildiriliyor: lahaşşut etmış degıldır sevk edilmiyecektir. Bunların mühim Alman tebliği: Nevyork, 12 (Radyo) - Meşhur 

-Battarafı 1 nci Sahifede--. ııı 
yo•u, Britanya hava kuvvetJerın 

ıİühümet saat 17 de kabine halin- Budapeşte, 12 (Radyo) _ Maca- bir kısmı faşist aleyhtarı italyandır.! Führerin umuıni ka::ı.r.gahl, 12 (A. fabrikatör Fordun oğlu Eksel Ford 
de toplanmıştır. ristan ordusunun, bugünlerde Ro • Fransaya ve orduya müzahir olacak- 'ı A.) - C.arşamba teblıgı. . . ~ey.anatt~ buhı:ıarak tayyareler ü 

Libyadaki !talyan üslerini yenide~1, ayır bombalarla bombardıman et ı 
ğini; İngiliz tayyarelerinin FranSl 
bahri tayyarelerini takiben ikinci de~ 
fa olarak Baltık sahilindeki AII11 11 

Hayinkel tayyare fabrikasını bo~ ; 
bardıman ettiğini, büyük yangın 11 

cıkardığını bildirmiştir . 

Başvekil Pol Reynonun gaybubeti manya hududlarında tahşit edild:ği Jarı hakkında birer taahht.itname im· 5 hazıran~a M_anş denızıyle ~,ao- ~erındek, tetkıkler mühendislerce 
dolayısiyle ba~vekalet müsteşarı T.ür hakkındaki haberler, alakadar ma _ zalamışlardır. Faşist ita1'yanlar tev. nun. cenpu bolgesı ~rasında başLyan tamamlandığını, fabrikalannııı güıı-
kiı·e sefirini kabul etmiş ve kendı - kamlarca tekzip olunmaktadır kif edilmişlerdir. yenı taarruz tam bır muvaffakıyetle de bin tayyare yapabileceğini söyle-
siyle uzun bir görüşmede bulun - v l · * tetevvilç etmi~tir. miştir. 

muştur. Ruzvelt c:pur arımız Amerika gemileri artık ga~~n;,:ıttı ~:;ı:;\~'; e~~ı~~b~:tah~~~~ Norveçten dönenler 
Akd ' d f } • h t t d'l 'sf Londra, 12 (Radyo) - Bugün Nor 

enız e se er erıne Akdenize girmiyecekler a ~ap e ı mı .. ır.. . .. .erten bir rok Fransız ve İngiliz geL 
. Londra, 12 (Radyo) - tngiliıi 
tayyareleri, bu sabah Tobrukdııl<. 
benzin ve petrol depolarını bombıır 
dıman etmişler ve ağır bombalıır a • 
tarak , yangınlar çıkartmışlardır. 

11 

• ı Muteakıben gerı çekılen dusmaıı ' ' 
Fransanın sanayi vazı- devam edecekler Vaşington, 12 (A.A.) - Ruzvelt, orduları muhtelif noktalard:a delin :'!lişt:r. 

Y
eti hakkında malu- İstanbul, 12 (Telefonla) _Akde. ~kdenizi .harp mı~ta~&sı ilan et~iş- m~stir. Dü~manın. _mua~zam. zayi~ta -------------

nizde sefer yapan yilk ve yolcu va. tır. Amerıka ~em !eı·ı bu~dan boy!~ u_grıyan mutebakısı asa~ı Seı"le:~ ot~- •ınJar çıkmıştır. • • 
Limanda bulunan e•ki bir İtıılY'\ 

kruvazörü ile müteaddid tahtelbahı 
!er batırılmıştır. 

mat aldı purlarımızın muntazam seferlerine Akdenitede gıremıyecektır. Amerı· sıne atılmıştır. Rou~n bır ~aç gun ~' .. salıyı çarşambaı._ a baglıyan gece 
• . . . devam etmeleri Münakale Vekaletin- kan vapurları sadece Portekiz ve İs- ve! Almanlar tarafından ışgal edıl - tlıı~ma~ tayyarelerı Almanyanın batı 

\ aşmgton, 12 (A.A) .- Reısı • ce bugün emredilmiştir. panyımın okyanus sahilindeki liman- miştir. <ı uzerınde m_üpheın bask;nıar ;ı:ap. · 
cumhur .~· .. Ruz.ve it büJ uk Fransız !ara gidebileceklerdir. Par is ile Seine nehrinin munsab' •nı•lardır .. Duşman tan arelerı bır 
fabrikatoru Luıs Renaultu kabul et~ Romen vapurları * arasında Alman kıtaları nehri muhk :ehır üzerıne yangın bombalan at - lzmir belediyesinden: 
ın!ftir. B. Reaeult Fransanın sanayı lif yerlerden gecm'ş bulunuyorlor. nışlardır.. . . . . Otobüslere 28 kalem muhtelif Y~' 
vaziyetini reiaieumhura izah eyl~miş A kdeniz sefer lerini ta- Moskovaya vardılar Bir düsman gurubu Manş üzerinde 11 ha~ıranda ıngılız . tayyarel~n deki parça satın alınması işine tahP 
tir. • ' • M ·k 12 (R d, ) _ t u· Saint Valey yakınında çevrilmiştir Tro~dheım ve Berge~e.hilcuıı_ı etm.ş- cıkmad!i'ınıdan bir ay müddetle pa ' 

l J h t l eti [er 0
• ova, 3 ı. 0 ng ız 1 erdır Tayyareler muh m zayıata ma zarlığa bırakılmıstır. spanyaaa arp 1 l ~e Fran.sız sefiı'.leri, bugün tay~·are Parisi~ b~tı ~!malinde. Alman. fırka· ruz k~lmıslardır Hticum eden 12 tay Muhammen bedeli l 4713, muva~· 

1 hf / ~ tükreş, 12 (Radyo) - Romanya ıle g~lmışl~r ve ısta•yonda h:mcıye !arı Oıse uzerınde. ~arıse ~O ~ılomet- vareden üçü avcı tayyareleri ve bir kat teminatı 1104 liradır. TaJipJerı~ aıe!J ar ıgı vapur kumpanyaıarı, Akdenızdc sey- komıserlığı memurları tarafından lre '?~'a.fed_e Parıs n ~enlıs ~akının- dördüncüsü de dafi topları tarafın- temjnatlariyle 5_7_940 cuma guıı~ 
Londra, 12 (Radyo) _İspanya - rilsefer etmekte olan ~omen vapur- karşılanmışla~d.ır. . dakı ıstıhkamlarının onilnde bulun- dan dilşilrülmilştür. saat 16 da encümene müracaatlar!· 

1118 b.taraf kalması için b~riz bir ce- !arının, hem~~ ~omen lımanlarıııa. av. .ttaly~n sefırı de sabahleym gel - mak~adır: . . Düşman dün elli dokuz tayyare 13 20 27 4 
reyan vardır. Halk harp lstememek- det etırıelerı ıçın kaptanlara teblıgat mıs ve ıstasyonda, Alman ve Macar . Hıcabıaver 1918 mütareke dıkta. kaybetmistir Bunun yirmisi hava Tenbihname: 
tedir. ' yapmışlardıı'. sefirleri de hazır bulunmu~tur. sının sahnesi olan Comiegne ve Vil- muharebl~ı"i~de on dokuzu dafi top- Ticarethane ve müesseselere ald 

k k 1-l M l 
• • lers Cauterets Alman kıtaları tara - lan tarafından ve gerisi de karada levha ve rekliim ettikleri t:ıbJo]a~ •• l ı fından işgaJ edilm~ir. tahrip edilmiştir. dıvarlara müvazi ve yapışık oıara U Se arp ec s Ourcgun doğusunda Marne nehri- Üç Alman tayyaresi dönmemiştir. asılacaktır. Bunların cadde ve so' 

ne geniş bir cephe ilzer:nde kuvvetli Cenubi Afrikanın ilk tebliği: kakalra amut olarak taliki memnU 11' 
milfrezelerle varılmıştır. Protona, 12 (A.A.) - Bugün ce- dur. Hililfına hareket edenlerdell 

fla P Mecll·s: D u··n 'C'ransanzn Bı"r verı"nde Top- 9 haziranda Oise, Aine kanalı ve nUP_ A~ri~asının il_~ harP.. tebliği !!eş- beş lira maktu para cezası ~lı.nır. o r ' I'' .l 1 
Möz arasında yani taarruza başlıyan redılmıştır. Teblıgde şoyle demi - 1 - Mezbaha motörlerının 94 

l d T .T 1 .T • f • T fk •k Eff • Alman kıtaları dtişman1 şiddetle mu- mektedir : . . yılı ihtiyacı olan 120 ton motorin sa' an . l V e V azzye t I e l l harebelerde mağliip ederek tardet. Cenup ~frıkası hava kuvveterıne tı 1 y ·sı . ilıJJ. wğOfl' 
. . mensup agır bombardıman tayyare- n a ınması, azı ı., erı m r r!• 

Paris, 12 (Radyo) -: Dün v_e bu- sayı bwıvıık;ı Pol Reyno, lıaşk~nıan-1 za~ıya tetkik etmi~, alınacak tedbir- mı~:~!~r.Alman kıtaları tarafından ri dün . Habeşist~nda. askeri _he - deki ş_artnamesi veçhile kapalı zam• 
gıı. Fra.nsanın b'r yercnde yukııek dan Veygand, mareşal Peten ıle A- lerı ~esbıt eylemıştır._ . .. .. .. ;şgal edilmiştir. deflere hücum etmışlerdır. Yol, ıı~şa.,lı eksıltmeye konulmuştur. Muha 
aarp meclisi topl.a11mıştır. İngiltere- mira! Darlan temail eylemişlerdir. ..Yuk.~k harp meclısrnde goruşulen Chapagneda Alman kıtalan Suip- at ve malzeme il zerinde ~e_niş. mık. - men bedeli 12684 lira muvakkat te: 
YI ıaşvekil Çörçil harbiye naz.ın E- dıger bılumum meselelerde tarafey- • . . yasta hasarat vukua getırılmıŞ, bır . t 951 ]' 30 k 1 t thafesı 
d • :ingiliz ord~su erkinı harlı-iye Harp mecli~i, son asken harekatı nin tam bir görüş ve fikir miltabakatı ps ırmagını geçmışlerdır. çok kimseler ölmüştür. İçeri.si askeri mına 1 ıra . .. 1 ruş ur. dit· 
u!nı: e reisi general Veyi ve Fra.n- ve harbin gtl'.;terdiğj inkişafı uzun u- mil!µıhede ed'.lrniştir. Fra.nsızlar kısm~n !':&nklara daya: nakliye vasıtalariyle dolu bir hanga- 14.6.940 Cuma günu sa.at 17 d~ . , 

~ · K,. K A nan bır çok mukabıl ~ucumları~a rag ra doğrudan doğruya bir bomba isa- 2490 sayılı kanunun tarüatı dah'.lıfl 
~ D O a men_ ?hampagne~akı Alman ilerle- bet etmiştir. Hücum takriben 25.? me~ de hazırlanmış teklif mektupları ıııa: 
~ a mesını durdurmaga muvaffak ola - re yükseklikten yapılmıştır. Sureklı le günü azami ~aat 16 ya kadar en 

J aıaımm11111mm.ı•millliEm•mmaı1111mıım•••• mamı~lardır. . mitralyöz ateşine rağmen tayyarele- ,.. ri asetine verilir 

b ı d 
Duşman yem harekat esnasında rimizin hepsi salimen üslerine dön - cumen f · 

9 
ıs 

t yan taarruzu aş a ı 
pek ç-0k ölü, yaralı, esir, sililh ve mal- müşlerdir. 30 4 ,,,,. 
zeme bırakmıştır. b / b l J . • J Şimdiye kadar verdiği zayiat hak- Jstan u e e xyeszn en: 
kında mukvakkatkdila odls~ ~lıd·~ tahminde Filorya pliljları yeni yapılan gazino ve müştemilatı da dahil olduk~ 
bulunma mum n egı ır. .. ·ı 11r· 

ıruvvetlı· Fransız fırkaları Nı·s ha- Fasılasız faaliyetle 5 hazirandan- halde iki sene müddetle kiraya verilmek üzere kapalı zarf usulu 1 e 
'"' beri ordunun muvaffakıyetini geniş tırmaya konulmuştur. rt 

bir surette hadim olan hava kuvvet- Senelik kira muhammeni 23000 Ura ve ilk teminatı 3450 liradır. şa 
1-Iaz'ir anmış olan 

valisinde 11 a!yanları bekliyorlar ]eri ~ün de kara or~u.su ile teşriki name 115 kuruş mukabilinde belediye emlak müdürlüğünden aJıııs· 
mesaıye devam etmıştır. aktı 

Par'• 12 (Radvo) _ Fransız or- haberlere göre, kuvvetli Fransız fır- köprü İtalyanlar tarafından berhava Bundan başka tayyareler H~vre '.i c İh rj 20_v1•940 b il il t 15 t daimi encümende yapıln· 
da mu·İı~rriri şu beyanatta bulunmuş- kalıırı, ~is haval1>inde italyan k~.v - edi1111iştir. manına ve Manşın bı.tı sahJındeki a e perşem e g n saa e 
tul': vetlerin;n taarruzunu karşılamak uze düşman nakliyelerine yeniden hü - caktır. . . et 

_ Alplarda italyanlar henüz taıır- re hazırlanmış buluırnyorlar. Taarruz Londra, 12 (Radyo) _ İt::.lya ve- cum etmişlerdir Biri 5 bin tonluk ol- Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektupları 940 yılına aıt tıcn~ , 
nrr;a gcçme'11i•'erdir. Geçtikleri za - da.kik adan dakikaya bekleniyor. liahdı prens Ombcrtorı-un orduya hi- :nak üzere yedi ~akliye vap~ru batı- odası vesikaları ve şartnamesi mucibince ıbrazı lazım gelen diğer 'e~ 
m n, A ,p lıududl:ırında ve Nis yol-. tııben neşrettiği beyannameden son- rılmı$ ve~ tanesı ~O ve 15 bın tonlu~ saikle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları te 
Jant ~ rr. • :r muk:ıveınete tesadüf Londra. 12 (Ra_dyo) -. İngiliz ve ra'. italyan ordular.ı Fransız ordula- olm~k uzere dıger 10 .tane r;~klı. lif mektuplarını ihale günü saat ı.; de kadar daimi encümene verme· 
ed~cekl,.rd r Fransız sefirlerını hamı! olan tren, rı ıle tema•.a gelmı~Jer ve ınuhasa - Ye vapur~ bombalarla h.a .. a~a ugıatıl !eri lazımdır 5 9 13 17 ~tl 2S_2076 

f:ıri , 12 (Radyo) - Son gelen Deııtimiledtm geçtikten sonra, büyük mata fılen başlamışlardır. mıştır. B r kaç vapur uzerınde yan- · 


