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Almanlar, ateş hattına 20 fırka d aha sevketmek mecburiyetinde kaldı1 ar 

Majino hattındaki A lman taarruzu, 
şiddetli bir nlukavemetle durduruldu 

Almanların, Sen nehri etrafında ,~i tazyiki de hafifledi. Paris 
şehrini garptan ve şarktan kuşatmağa çalışıyorlar 

cunı, kısmi bir netice vermiştir. Son., kitles; üzerine 28.000 kurşun yağ -
ra bu kuvvetler, Ruan civarında ta- dırmış ve bu devamlı ateş altında 
an·uzda bulundular. İki alay, ricat düşman erimiştir. 

Londra, 13 (Radyo) - Bu akşam 
&arp cephesinden cesaret verici iki 
lnühim haber gelmiştir. Bu haberle
~ın birinci,i, Parisin 1 7 mil şimaline 
adar sokulmuş olan Alman kuvvet

lerinin şiddetle geri atılmasıdır. Al
ınanlar, Bomon - Pesa arasında iler
ke_rken şiddetli mukabil taarruzla se-
ız kilometre geri atılmıştır. 
ikinci haber, Fransaya yeni geimi* 

!
olan Britanya kuvvetlerinden bir ko
un daha Sen nehrinin cenubuna var. 
tnış olma•ıdır. Burada Fransız ve in
itil z kuvvetleri, yanyana düşmanla 
Çarpışmaktadır, 

Paris, 13 (Radyo) - Bu sabahki 
F'rnnsız tebliğinde; Muharebenin, de 
nizden Argona kadar bütün cephe ü
~~rinde büyük şiddetle devam etti
~ı_ni bildirmektedir. Alman resmi teb 
·iı de bunu teyid eylemektedir. 

Parisin şark ve garbındaki düşman 
tazyiki, Marne ve Seine nehirleri kı
sıınıarında artmış bulunuyor. Vazi
Yet, ciddiyetini muhafaza etmekte
dir. 

Fransız harbive nezareti namına 
~öz söylemeğe ~alahiyettar hatip, 
&Unlar, söylemiştir: 
getıe mukavemet ediyor. Şampanyi -

etle mukavemet ediyor. Sampanyi. 
~e nazik bir nokta vardır. Almanlar, 
·•fajino hattındaki kuvvetlerimizle 
diğer Fran,ız kıtalarını biribirinden 
ayırmak için Şampani mıntakasına 
bok büyük şiddetle yüklenmişlerdir. 
Uşmanın 120 fırka askerini ileri sür 

<ltiğü anlaşılmıştır. Bu rakam, düş
tnanın ileri sürebileceği azami kuv
rettir. Ayni zamanda zırhlı kuvvet
~r de ileri hatlardadır. Düşman, i'a
rısi garptan ve şarktan çevirmeğe 
Ç.alışıyor. Şimalde kalan Rems şeh • 
rıni işgal etmiş olmaları muhtemel
dir. 

1 
Düşmanın iki hedefi bulunduğu an

aşılmaktadır: 
1 - Manş denizi sahilinde Havre 

Şehrine .girmek, 
. 2 - Parisi şark ve garpten çenber 

hatlarının Alman motörize kıtaları Paris, 13 (Radyo) - Sab:ıhki 
tarafından kesildiğinden çekilemedi. vaziyet şudur: 
FranRız ve lııgiliz kuvvetleri, Aşob- Marn nehri civarında düşman, 
da çevrilmiş olacaklar ki, bunların bazı unsurları cenuba geçirmcğe mu 
karşılarında 4 Alman fırkası bulu - · vaffak olmuştur. Bu mıntakada :l-4 
nuyordu. Sahilden irkap ameli)·esi zırhlı ve 2-3 motörlü makineli ko -
yapılarak kurtarılması için vaziyet, lordu muharebeye başlamıştır. Şıd -
çok gayri müsaiddi. Gece ke~if sis det!; muharebelerde düşman ağır 
yüzünden irkap ameliyesi çok ya - zayiat vermiş ve geri püskürtülmiiş
rnş yapılmış ve vapurlara fazla kuv- tür. Dün düşman k~vvetleri duman 
Yet bindirilememiştir. neşrederek Sal üzerınde Sen nehrı -

Londra, 13 (Radyo) - Almanla- ni geçmeğe çalışmışlarsa da Fraımz 
rın Fransada alev saçan tanklarla hücumu ile bu kuvvetler nehre dö -
hücumlarda bulundukları hakkında- külmek üzeredir. Suvason ve Kompi
ki haberler henüz teeyyüt etmemiş yendeki Fransız kuvvetleri, Pari• ci
ve şimdiye kadar böyle tanklar kul- varına çekilmeğe başlamışlardır. 
!anıldığı görülmemiştir. Londra, 13 (A.A) - İstihbarat 

Londra, 13 (Radyo) - İki hafta nezaretinin bildirdiğine göre, İngil 
evve! !talyan kıtala.rı!1ın, .Alma~ldg~: tereden yeni gelmiş olan taze lngiliz 
r;lerını muhafaza ıçın gonde~.1 ıgı kuvvetleri Seinein cenubunda Fran -
hakkında alınan haberler, henuz te
eyyüt etmemiştir. 

Paris, 13 (Radyo) - Paris askeri 
kumandan, general Herin faal bir 
vazifeye tayin edilmiş, yerine general 
Peltin get:rilmiştir. Neşredilen bir be 
yannamede Parisin açık şehir olduğu, 
halkın emniyeti için her türlü tedbir
lerin alındığı bildirilmiştir . 

Lodra, 13 (A.A) - Fraı»ada bu
lunan İngiliz kıtaatının Seine nehrini 

General Veygand geçen Alman kıtalariyle yapmış ol-
etrafında şu malumatı vermiştir: dukları muharebelere şahit olan bir 

Mayıs sonuna doğru aşağı Som da zat şunları söylemektedir: 

sız silah arkadaşlarının yanında ;·er 
almışlardır. Bu kıtalar mükemmel 
kıt~lardır. Ve bunların geliş; düş -
man ilerlemesini durdurmak için ge -
ce gündüz çarpışan müttefik kıtala
rın kuvv~i maneviyesinin yükselmesi
ne şimdiden büyük yardımda bulun
muştur. 

f 

Vekiller " Heyeti 
Dün toplandı 

Ankara, 13 (Hususi) - !cra 
Vekilleri Heyeti, bugün saat 18 
de Başvekalet binasında Başvekil 
Dr. Refik Saydamın reisliğ'nde, 

Fransızlarla yan yana muharebe e-1 - Müteaddid çarpışmalar esna -
den ve Fransız kumandanlığı emrin- 1 sında Almanlara pek ağır zayiat 
deki İngiliz kuvvetleri çok mühim verdirildiği hakkında bütün subay 
bir mevki tutmakta idi. Bir emirle 1 ve erler mutabık bulunmaktadır. 
bu kuvvetler, Fransız kuvvetleriyle 1 Ağır mitralyğzlerimizin isabetli atc
birlikte taarruza geçtiler, Abbevil- 1 şi sureti mahsusada müessir olmuş -
lede köprü başlarını tutmağa teşeb- 1 tur. Tek bir bölüğü mütemadi dal-
büs ettiler. Fakat maalesef bu hü - 1 ga halinde hücuma kalkan insan2~iç~t~in~l~a=e~tm~iş~t~ir~· ==~!!!!!!!!!!!!=!!!!!!!"'I 

Reynonun Milletine Hitabesi 

-- ---- -

Alp dağ~arında Fransızlara ka rşı 
müdafaa halinde kalacak ! 

Paris, 13 (Radyo) - İtalyan kuv. 
vetleri, kara ve denizde henüz taar
ruza geçmemiştir. Yalnız hava mu
harebeleri vuku bulmaktadır. Alp 
mıntakasında italyanlar, bir kaç köp 

rü atmışlardır. Bundan da italyan or
dusunun, Fransaya karşı harekatının 
istiladan ziyade müdafaa şeklinde o
lacağı manası çıkarılmaktııdır. 

00-------
.Amer!kan milleti 

Ruzveltin müttefiklere yardımı hakkındaki 
nutkundan sevinç duymaktadır 

Londra, 13 (Radyo) - Vaşington- nın kabul edilmesi halk tarııfındaıı 
dan alınan haberlere {\'Öre, Amerika- IHtenmektedir. 
da efkarı umumiye, Ruzveltin nut- Avrupadaki felaket mıııtakaların
kundan memnuniyetini izhara devam dan binlerce çocuğun Amerikaya 
ediyor. Müttefiklere yardımın artlı- nakledilme'i ve bunların bakılması. 
rılması için seri tedb'rler alınmıştır. ileride tekrar yerlerine iadesi, m~l
Tay\'are sevkiyatının seri ve ayn; za- tecilere yardımın arttırılması tedb r
maı{da fazla miktarda mevadı ipti- !erinin alınması umumi şekilde arzu 
daive verilmesi için Amerika Dok edilmektedir. 
ve İimanlarına müttefikler vapurları-

Uf ak bir taarruz 
• 

Mısır hiikumetinin ita/gaga ilanı 
harp etmesine sebep olacaktır 

Londra, 13 (Radyo) - Röyter a
jansı; İtalyanların, Mısırın her han
gi bir üs,ünü bobmalamakta gecik -
miyeceklerini bildirmektedir. 

Loııdra, 13 (Radyo) - Mısır baş
vekili Ali Mahir paşa; gazetecilere 

Yeni dünyada 
45 bin tonluk -yeni dret

notlar yapılıyor 
Vaşington, 13 (Radyo) - Ayan 

meclisi l reye karşı 401 reyle bir 
milyar 760 milyon dolarlık yeni or -
du büdcesini kabul etmiştir. Bir mil
yar 400 milyon dolarlık deniz kuv -
veti vücuda getirilmesi hakkındaki 
Ruzveltin teklif; daha evvel kabul 
edildiği için kırk beşer bin tonluk iki 
zırhlı ile harp gemilerinin derhal in
şasına başlanması iÇin emir verilmiş 
tir. 

beyanatında, İtalyan tayyarelerinin 
en ufak bir hücumunu müteakip Mı -
sır hükümetinin italyaya ilan, harp 
etmekten çekinmiyeceğinı sö\·lemi -
tir. 

Istanbul 
Murakabe komisyonu

nun kararı 
İstanbul, 13 (Telefonla) - Fiat 

murakabe komisyonu, bugün tekrar 
toplanmıştır. 

Verilen karara göre; man ·ratura 
toptancılarına yüzde 6 ve peraken
decilerine yüzde 10, gıda maddeleri 
toptancılarına yüzde beş ve pera
kendecilerine yüzde l O nisbetinde 
kar bırakılacaktır. 

içine almak. 
" Şampanyide vaziyet çok naziktir. 
'akat düşman, buradaki maksadına 
tnuvaffak olamamış, ilerleyen Alman 
~uvyetleri, buradan geçememişlerdir. 
"ahılde Sen Benuva şehrini müdafaa 
eden kuvvetlerden bir kısmı, deniz
den nakliye gemileriyle kurtarılmış
tır. Almanlar, burada mahsur kalan 
Yirmi bin Fransız askerini esir a 1 dık
larını tebliğlerinde bildirmişlerdi. 
Burada kalan kuvvet, ancak 6000 
kiş'dir. Vapurlarla kurtarılan Fran
~ız kuvvetleri, Fransanın cenubunda 
bir limana çıkarılmış, muharebe el
lllHk ıizere tekrar ileri hatlara sevke

Fransız milleti, Almanlarla daha iyi şerait altınd :ı çar- Fransız 
pışabilme k için Parisi tahliye ediyor 

çocukları 
Paristen başka yerlere 

naklediliyor 

Mersin-lskenderun 
Deniz seferleri 

kaldırıldı 

Tur, 13 (Radyo) - Fran'~ baş
vekili Pol Reyno, bu gece saat 24.30 
da Fransız milletine hitaben rad)·o -

"an'yet diişmaııiyle yanıbaşımızda tine tahammül eden Fransa, tek bir 
çarpı~acağını beklerdik. Bu husu,ta- vücud halinde kurtuluş günlerine ka
ki ümidlerimiz zail olmamıştır. O- nışuncaya kadar çarpışııcaktır. 

da bir mesaj vermiştir. 
Başvekil demiştir ki: 

nun içindir ki, Pari~i tahliye ediyor Top, tank, mühimmat, insan zayia
\'e düşmanla daha iyi şerait altın- tı, muhaceret ve hiç b'r felaket resa-

- Bütün dünya bilsin ki, Fran'lz 
milleti barbarlığa karşı fovkalbeşer 
bir kahramanlık göstermektedir . 

da çarpışabilmek için çekiliyoruz. •·etimizi kırmıyacaktır.> 
Alman taarruzunun büyük sikle-

dilmi ·tir. 

Vatanlarını müdafaa için beş gün , ________ _ 

beş gece uyumıyan efrad, zabitaP İŞARETLER 
ve kumandanlar gördüm. ===;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;:;;;m;;;; 

Fransız 'larih'i, kahramanlıklarla -
Londra, 13 (Radyo) - Sondaki- doludur. Biz, çok defa vatanımızı Bıktık Usandı}< 

kacıa Fransadan alınan bir habere gii müdafaa mecburiyetinde kaldık. Fa-
ı·e, Fransız kuvvai asliyesi, Majino kat bugünkü düşmanın ne olduğunu B A • t 1 
hattındaki Fransız ku vetlerini ayır- cihan anlamıştır. U JanS an • 
tnak mak>ad:.vıe Şampan,·ide teksı'f Dünya, hür yaşamak istiy~n mil-• ı tl b"t" b · t F Bizim Anadolu Ajansının bir edilen Alman taarruzu, durmuştur. e er v2 u un eşerıye , ransanın, 
F'ran,aya yeni gönderilmiş olan mü- şu anda çok müşkül dakikalar ge - kaplumbağa metodu takip ettiğini 
hiın İngiliz kuvvetleri, Sen nehrinin çirmekte o lduğunu ve barbarlığa ne bilenler yalnız gazeteciler değil-
Cenubunda FranRJz kardeşleriyle yan büyük fedakarlıklarla karşı koydu - dir, kariler de bundan haberdar-

Avustra~ya 
lr.giltere için devrilJe 

gemileri yapacak 
Londra, 13 (Radyo) - Avustural

yada ingiltere için seri devriye gemi
leri inşa edilmektedir. Bunların bir 
çoğunun inşaatı ikmal edilmiştir. 

il=----

İbnissuud 
)'ana muharebe etmek üzere ön ınev- ğunu bilmeli v~ .anlamalıdır. dırlar .. Çok yazdık, fakat nafile .. 

Bunun bir de İzmir şubeıi cephc•i Askeri tedbirler aldı 
vardır. Gündüz telgraflar geli .. , Bern, 13 (Radyo) - H'caz kralı 

Londra, 13 (Radyo) - Londradan 
120 bin çocuğun bugün emin yerlere 
nakline başlanmıştır. Bu çocuklar 5 
günde ve otuz husu<i trenle taşına. 
caktır. Henüz tahliyeleri için ebe·:ey
ni tarafından kaydettir'lmiyen 300 
b'.n çocuk, Londrada kalacaktır. 

Savoya 
Baştan başa tahliye 

ediliyor 
Tur, 13 (Radyo) - Beşinci ko· 

la mensup italyanlarla dolu olduğu 
tahmin edilen Savoyanın baştan ba
şa tahliye,ine karar verilmiştir. Bu
radaki italyanlar tecr:d kamplarına 
gönderilmektedir. Yüzlerce kamyon 
bunları nakletmekle meşguldür. 

Fransadan gelen 
tal~belerimiz 

Zilcre yerleşmişlerdir. Bu kuvvetlerin . Amerıka reısıcun;huru .. Ruzı·elte 
Çok mükemmel kıtalar olması, gece şımdıye ka_d~r ya_ptıgım mur.ac.aatla
!!'tindüz muharebe etmekte olan müt rın hepsı ıyı netıceler vermıştır._ Bu 
tef k orduları kuvvei maneviv.ısini akşam da son defa kend sıne hıtap 
Çok yükseltmiştir, • ~ttim v~ F~ansanın şu anda bulunclu-

Diğcr bir habere göre. Parisin •er- gu vazıyetı aı~lattım: ., . 

açılmaz, okunmaz. Akşam olacak, lbni•suud, fevkalade a'keri tedbir. 
saat sekize varacak, b'r memur ge- ler almıştır. İbnissuudun, yakında 
lecek, bittabi müessesesinin meto.! lraka bir heyet göndereceği söyleni- İstanbul, 13 (Telefonla) - Bugün 
d ile bunları yazıp gazetelere vere yor FranMdan sekiz talebemiz geldi. 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Akde
nizde bulunan altı şilebimiz ger; çağ
rılmıştır. Ayni zamanda Mersin -
lskenderun deniz seferleri kaldırıl
mıştır. lzmir - İstanbul seforleri de
vam edecektir. 

Lord~ ar kamarası 
Gizli toplanacak 
Londra, 13 (Radyo) ·- Lorcllar 

kamarası önümüzdeki hafta iç'nde 
gizli bir toplantı yapacak ve vaziyeti 
müzakere edecektir. Bu toplantıda 
başvekil Viston Çörçil ile harbiye na
zır, Eden beyanatta bulunacaklardır 

lngiliz ve Fransız 
sef 'rleri 

Mo!otofu ziyaret ettiler 
Moskova, 13 (Radyo) - İngiliz ~e 

firi Stat For Krips, Fransız sefiri, Sa 
bon ile birlikte bugün haririyc kom'
seri Molotofıı ziyaret etmişlerdir. 

Sefirlerin, gelecek hafta itimadııa
melcrini verecekleri söylen;yor. best şehir olduğu hakkında neşredi- . Fran.sa, .. hurr yetı çıgnemek . ıs -

len beyanname, Pariste sokak muha. tıyen b ı r duşmanla olanca ~~~vetıyle 
tebeleri yapılmıyacağını, fakat civa- çarpışmaktadır . . M~yus degılız, ~a
tının müdafaa edileceğ'ııi gö;termek- kat, Okyanusun obur tarnfındaıı bın
l<!dir. !erce tayyarenin gel ip, adalet ve in. 

Sen nehri etrafındaki Alman taz
Yıki şimdi hafiflemiştir. Fakat taar
ı·uzun yükü, Paris üzerindedir. Ren
<lcıı Marna doğru Almanlar bütün 
zırhlı kuvvetlerini ileri 3iirmüşler

:~~~·c1~· ~i:e ı:;:r~~İr~;:,c:i~ ı~ıi~ Balk an lJa rı·cı·ye '/\Ta z l rla rı 
~~2:~::~::~::~::· ::~~:ı rı 1 l y 1 

dir. 
Londrıı, 13 (Radyo) - DiLıınaıı 

taarruzu, Parisi muhasaraya matuf
tur. M aamafih bazı hadiseler ve müt 
tefiklerin şimdi etratejik mevkilerde 
bulunmalıırı lehlerinedir. 
. Londra, 13 (Radyo) - Röyter a
Jaıısı, garp cephesindeki harekat 

Istilaya uğramış 
Devletlerin Romadaki 

sefirleri 
Roma, 13 (Radyo) - Hollanda, 

Belçika, Norveç ve Polonya sefirleri, 
bugün buradan ayrılmışlardır. 

İngiltere ile Fransanın Vatikan se. 
firleri, ikametgahlarını Romadan Va
tikan sarayına nakletmişlerdir. 

~fnki~:!~~~~- s;~ıı:,:;~~ :ı:;:·:,s:: Yakında Istanbu~da fevl<alade surette toplanacaklar ve 
murlar, aaat 17 d e gelseler, gece 

~:rd?~.iş bıraksalar kıyamet mi ko- SOn Vaziyet etrafında müzakerelerde bulunacaklardır 
Roma, 13 (Radyo) Stefani a - !staııbulda toplanacaklardır. Bu top zırlarının yakında İstanbulda yapa-Bıktık, usandık artık!. Biraz oto 

rite, biraz siste m 1 biraz hareket, 
biraz düt ünce istiyoruz. 

** 

jansı haber veriyor: ı lantıda son vaziyet tetkik olunacak - cakları içtimaa büyük b'r ehemmiyet 
Balkan devletleri hariciye nazır - tır. atfolunmaktadır. 

!arının, yakında fevkalade bir içti .

1 

Bükreş, 13 (Radyo) - Ralkan an- Alakadar mehafilde bu husu-ta 
ma akdedecekleri söyleniyor. Bal _ tantına dahil devletler hariciye na- henüz bir şey 'öylenmemektedir. ' 
kan dnletleri hariciye nazırları, 

a 
1 
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,a 
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cbtanbui mebusu İzmir Parti Müfettişi> 

Ertesi gilnil üç bölük Hoçent ilstü- bilmiyormuş gibiydi. Önüme gelince 
ııe yürüdük. Alak, orta takıma, ben şu sözleri söyledi: 
Margo.z da sol ve sağ bölüklere ku- - Çoktanberi seni görmedimıJi 
manda ediyorduk. Bölüğüm, yağmur Canbey Nice şeyler olup bitti, nic.:e 
gibi yağan tuşlara bakmıyarak ku- bahadır öldü, söyle bana! Reymon
rulgana tırmandı. Ben, kalkanımla dayı em:nliğe çıkardın mı? 
başımı örttüm ve nöbet yoluna çıka- Ben, cevap verdim: 
rak önüme geleni kılıçladım, ıyır.e - Evet Timur Melek. Reymonda-
vuruştuktaıı sonra b"r hürce girdim, yı eminliğe çıkardım. Sanırım kişim
orada durdum. Bizimknc:r ne oldu, di rahattır. 
diye etrafa bir göz gezdirdiğim sıra- Timur azacık gülümsiyerek sordu 
da Alakın çıktığı taraftaki merdi- ki: 
venlerin kırıldığını ve Alakı baygm - Ey, şimdi buraya ne yapmağa 
götiirdüklerini gördüm. Ben. tez bilrç geld ·n? 
ü tüne gok bayrağı çekerek ne olur- Önce Hoçenti alacağım. Sonra se
"'a olsun, bulunduğum yeri koruma- ni düşmanlarının elinden kurtaraca-
ga hazırlandım. ğım ! 

Birdenbire önümde uzun boylu, e· Tim ur gene glililmsedi: 
l"nde balta bir silfıhşör belirdi. Arka- - Hoçerıtti almak giiç değildir. 
sında on kadar atlı vardı. Bu gelen Yanımda kain kala yüz kişi kaldı. Siz 
sililhşorün başı açıktı. Tim ur Meleği ise en aşağıdan kırk bin kişisin:Z. Be. 
tanımakta güçlük çekmedim. Tim ur ni kurtarmağa gelince : Onu merak 
Meleği gl>ren bizim asker hemen ok- etme, ben kendi kendimi kurtarırım. 
larmı gerdiler ve cni~an alııı~ rliye inanmazsan bak!. Diyerek eliyle rn
bağırıştılar. yu gÖi;terdi. Suyun üstüne on iki ~ırh 

Timur l\lelek bu bağırışmalar, du- lı kayık indirmişler, içine de tezden 
yar gibi bile olmadı. Ardındaki çe- asker binerdi. Karşı kıyıcta M pgol at
rilere durmalarını işmar etti ve tek lılarının karınca gibi kaynaştıklnrı
başına bana doğru yUrUmeğe başla- nı ve bir bölilk Mogolun da yilze yü
dı. Ben, bir işmar ettim. Bizim taraf- ze suyu geçme~e uğraştıklarını gör
tan atılacak oklaı'ın 6nUne durdum. dUm. Ben bu atlıları ve sonra suyu 
Kendim de kılıcı kınına soktum. Ti- kesmek için karşıdan karşıya gerilen 
mur Mele~in yUzUnde hırslılı~a kız- zinciri gösterdim, dedim ki: 
gınlığa benzer bir şey yoktu. O, her . - Sen bu zinciri kırıp ireçemez
vakitki gibi tatlı yilzlil olup sanki sın. 
kendini öldUrme~e hazırlandıklarını - Devam edecek -

Mısırda Vaziyet 
ltalyanlar nezaret altındadır. Burada 
ve Filistinde tevkifat berdevamdır 

Kahire, 13 (A.A.) - Yalnız h- Kahire, 13 (A.A.) - Şüpheli ital
kenderiyedeki yekunu 70.000 e ba- yan tebaa:ıının tcvkifatı devam et
liğ olan italyan tebaa:;ı :-ııkı bir neza- mektedir. Bunların enterne edilme
ret al~ı?daclıı:. Bunların arasından !eri takarrür etmiştir . İtalya konso-
500 kışı tevkıf olunmuştur. loshanesi sıkı bir muhafaza altında· 

Filistincle şüpheli eşhasa kar~ı ay- dır. 
ni tedbirler tatbik olunmaktadır. Ge- Londra, 13 (A.A.) - Fili~ 
ccleri ışıklar söndürülmekte ve res- yüzlerce italyan tebaası tevkif edil -
mi binalarla askeri :hedefler hava ta- miş ve Yafa ile Telaviv şehirleri nıtt
arruzlarına karşı ~lkı bir muhafaza hafaza altında mıntaka ilan edilmiş. 
altındadır. tir. 

Fraosa - ispanya 
Yeni Fransız sefiri itimatnamesini 

dün general Frankoya verdi· 
l\Iadrid, 13 (A.A) - F r ansa bü

yük elçisi itimadnamesini general 
Frankoya tevdi ederken söylediği bir 
nutukta, Fran a ve lsı~nya arasın -
daki mtişter.ek şeref hislerini mev -
zuu bahsetmiş ve bu hislerin iki 
memleket arasındaki dostluğun ha. 
kiki temellerini teşkil ettiğini sövle+ 
miştir. ~ 

Büyük elçi nutkunu şu sözlerle 
bitirmiştir: 

Fransa, İspanyada her vakit hii -
kUm sürmüş olan izzetinefs ve is -
tiklal hiselerine pekala vakıftır. Bu 
sebeple İspanya ile beraber arala -
rında müşterek olan medenileştirm~ 
vezaifini gene beraber takip edebi • 
leceğine mutmain bulunmaktadır. 

DO[U) 1 He!zİ,.ıım 19 ') Cumarteııi 

(ANADOLU) l 4 Haziran l 940 CUMA 

Zava~lı Paris 
Orhan Rahmi GÖKÇE 

Tarihi Paris, güzel Paris, şiir Pa • 
ris, zengin ve mamur Paris, demok • 
rasinin, beşer hukukunun bayrakla
rını semalarında dalğalandıran Pa -
ris, büyük ihtilalin ruhunu göğsün • 
de yaşatan, gnrp kültür ve san'atının 
şaheserlerini yaratan Pariıı; şimdi 
Alman toplariyle, Alman saldırışla -
riyle karşı karşıyadır. Tarih, uğur -
auz ve hain bir tekerrür daha çizi • 
yor. Ne acı şey? 

Pariıı, bir bakıma Fransızlarındır. 
Fakat Pariste, bütün dünyanın İljtİ -
rak ettiği bir takım kıymet ve sem. 
boller de vardır. Bilhassa bugün İ -
çjn Pariıı, dünya nizam ve medeni -
yetini müdafaa eden kahramanların 
omuzlarını dayayıp bir daha düııma
nı durdurmak istedikleri ileri kale • 
lerden biri halinde nazarlarımıza 
çarpmaktadır. 

Ne olacak; Fransız çocukları ve 
onların yanında çarpışanlar, artık 
şuur ve tahteşşuurunu kaybetmiş et 
ve çelik dalgaları halinde gelen düş
manı burada bir çelme ile devirebi -
lecekler midir, bilinmez. Hatta bu
nu ümid etmek de insafsızlık olur. 

O takdirde 7 •• 
Mildafaa, daha gerilerde devam 

etmek üzere, Paris ufuklarında dal
galanan Fransız bayrafının inmesi 
ve Paris ıokaklarında çizmeli Alman 
askerlerinin tarihte görülmeyen bir 
yağmaya dalması muhtemeldir. Ta -
hayyülü bile hazindir bunun! .. 

Fakat unutmıyalım ki, Pariıin düş 
meıi ile herşey bitmiş olmıyacaktır. 
Geçenlerde, Belçikanın genç kralı o 
r ezilane ihaneti işlediği zaman, Bel. 
çikalılar şöyle bağırmışlardı: 

«- Kral ihanet etti, kral öldü. 
Belçika sağdır, yaşasın Belçika!..> 

Yarın, Par is de düşman çizmeleri 
altına düşerse, Fransız milleti ile be
raber bütün dünyanın hançeresinden 
yükselecek olan avaze şudur: 

« - Paris düştü, fakat Fransa 
sağdır. Yaşasın Fransa! .. » 

Ve, bunun arkasından gene Mar -
seyyez söylenecektir. Bütün milletle
rin hisleri, vicd~.nları, yürekl,.ri, 
kafaları bunu böyle istiyor ve bu 
böyle olacaktır. 

Orhan Rahmi GÖKÇE ___ . ._ __ _ 
ZABITADA 

Bıçakla yaralananlar: 
Kemerde Teneke mahalles!ncle 

Zührap oğlu Şefik. sarhoşluk saika
siyle Ahmed oğlu Cemali bıçakla sol 
kolundan. Buca istasyon caddesinde 
Hasan oğlu Aptullah, oyun seyret -
mek me elesinclen Ahmed oğlu Saclı
ğı bıçakla koltuğu altından ynrala
mış ve yakalanmışlardır. 

İtalyan Resmi Tebliği: 

Bir 1 ruvazörle bir 
gemi batırmışlar! 

ita/yanlar Torinonun açık bir şehir olduğu halde 
bombalandığını söylüyorlar 

Roma, 13 (A.A.) - İtalyan orclulnrı umumi karargahından: 
~ hıkarrer plfına tevfikan İtalyan tayyareleri düşmanı:1 deniz \·e 'ha

·:a Usler:ııi yeniden bombardıman etmişlerdir. 
Bizerte ve Tulona karşı vamlmış olan taarruz bilhassa mühim ol

muştur. Bizertcdc büyük vangınlar cıkmış, bir takım te:-isat hasara uğ 
ramıs ve yerde bulunan tayyarelere karı isabetli endahtlar ~·apılmış~ 
tır. Bunlardan dokuz-u kullanılamıvacak hale getirilmiştir, 

Biitüıı tayyarelerimiz hareket üslerine dönmii!-ılerdir. 
Akden izde bir tahtelbahirimiz bir kruvazörle. on bin ton hacminde 

bir nefrol ,gemisini torpillemiştir. 
Ringazi hududu yakininde kain •rohrukta İngilizlerin hava ve deniz 

kuvvetleri tarafından bir taarruz te~ebbüsi.i kara. ha\'a ve deniz kuv
\·etlerimiz tarafından tardedilmiştir. 

:'llayin tarama gemilerimizden biri batırılmıştır. 
Şarki İtalyan Afrika 'ında Asmanı, Gurn, Adiugri Ve Agordak tay

yare limanlarına karşı düşman tavyarclcri tarafından akınlar yapıl· 
mış ve lıu akınlar maddi hasarata ve bu limanlarda bulunan italyan 
ve verliler arasında on ki inin öliımilne sebebiyet vermiştir. 

Muahharcn yapılan tahkikat netlce~inrtc diin Bingazi havll:-;ında vu
kua gelen muharebede avcı tayvareltırimlz tarafından ultı tan'arenin 
düsürülmüş olcluğu anlaşılmıstır. · 

İngiliz olmnlar1 muhtenıel olan düşman tayyareleri gece şimali !tal~ 
yanın bazı şehirleri üzerinde keşif uçu~ları yapmışlardır. Açık bir şe
hir olan Torinoya bombalar atılmış ve bu bombalar ıız hasarat ile sivil 
halk arasında bir kac kisinin ölUmUne sebebiyet vermiştir. 

Bu hareket hakkında etraflı bir rapor neşredilecektir. 
&eOO-• 

1 Şehfiret!l 
İzmir vapuru ha

reket etti 

Etrüsk vapuru da geriye 
döndü 

Limanımızda bulunan İzmir vaPd 
ru aldığı emir üzerine düJl sabah ~ 
at yedide hareketten haberdar 0 ~ 
lan bazı güverte yolcuları ile tst;~i 
bula hareket etmiştir. Mersin sc .. ek 
için dün lstanbuldan gelen ~trus 
vapuru, saat 18 de İstanbula dö!l t: 
mek için emir almıştır. Mersin lı&tıl 
tında bulunan Dumlu ve Erzuru 
vapurları da dün gelmişlerdir. 1~1 .k miı - t~tanbul seferlerinin şimdı ı 
tehir cdilecegi öğrenilmiştir. 

Piyasada 
Vaziyet ne merkezde ?. 
Tarım satış kooperatifleri birlif~ 

piyasadan mütemadiyen incir toPtıt 
maktadır. Diğer mahsullerde ~ 
ve ihr acat yoktur. 1hraeılt birlikle • 
rine azn olan tüccarl arın duh ulb'e 
ücreti, en az elll, en çok vil~ ııra 0

1• lacaktır. Emir gelmiştir, ·senelik • • 
dat, sabit ve mütehavvil olmak o::; 
re iki şekildedir. $ehrlmizde ka • 
ithalAtçılar birlirtinin bir şubesi k;o. 
rulacaktır. Bunun i~ in p azartesi ta 
nü birlikler binasında bir topld 
yapılacaktır. 

ltalyanın ilan-ettiği 1 fı Amerikada·1 

Dayak yediklerini iddia 
mayin mıntakaları 1 Musevi gençleri mütte· eden bazı mazıiunl~,. 

Roma, 13 (A.A) - İtalyan hükıl- Seyyar satıcı Darendeli Must11-1 al 
metinin radyo ile nesrettiği bir teb - fiklere karşı hazırlanıyor Doğanı parasına tamaan boğarak d 
!iğde. yalnız İtalya yarımadasının T e 
ve ltalyaıı miistemlekeleriııiıı sahil - Ncvyork, 13 (A.A) - Yeni evren- dürmekle suçlu İbrahim ve MehJ11 

. ~ eı Siyonist teşkilatı reisi gazeteci - Arifin dün ag~ ırcezadaki muhakeııır 
leri değil, fakat ayni zamanda Si - !ere aşağıdaki beyanatta bulunmuş- rl• 
cjlya kanrrlı da mayinl:!ıınıi~tir. tur: lerinde şahidler göstermiş ve z0 

• • 

Bilumum vapurlara .;\tersine boğa- _Silah tnşımak yaşında olan yüz itiraf için, 45 gün dövüldükiertP' 
zmdan geçmeleri tavsiye e<lilmek - b" hid • ın Amerikan yahudi::;inin kısmı aza söylemişlerdir. Mahkeme bu şa 
tcdi~ ~ mı müttefikler için harp ctmeğe yal !erin celbine ve maznunların rnuaY 

Yakalanan Alman n.ız ~azır değil, bunu .yapmak için nelerine karar vermistir. 
s.mdıden Londra, Parı~ Ottava ve ,. 

gemileri 
Londra, 13 (A.A) - Norveç ?a -

hilinde iki Alman petrol vaptıruna 
İngilizler tarafından taarruz edil -
miştir. 

lngiltereden çıkacak 
ltalyanlar 

Londra, 13 (A.A) - İtalyadaki 
İngiliz menafiinin himayesini Ame -
rika birleşik devletleri deruhte et · 
mistir. 

İngilterecle bulunan İtalyan te -
baasından 600 kadar gazeteci , dip
lomat, kadın ve çocuk yarın lngilte
redcn ayrılacaklardır. 

----*·---

v.a~in~ton n:ıakamatı ile müzakereye c:.ıMekteplerde imtihanla' 
gırışmışlerdır. -

1 
. . Yarın şehrimiz kız lisesinde ~11 rak ordusu çok 1yı ha- nıf imtihan l arı sona er ecek ve ,.y 

zırlanmış bulunuyor 17 sinde talebeye notları bildirile • 
Bağclad , 13 (A.A) _ Evvelki ak- ce~t~r. ~2 kaziranda liselerde oli:; 

şanı ışık .söndürme tecrübeleri ya _ Jul\: ımtıhanı başlıyacak ve 28 h eti 
pılmıstır. :\1atbuat ve propaganda randa sona erecek, son sınıf ta Jeb • 
müdürü binbaşı Haşimi, Irak ordu- 1 temmuzda kampa gidecekt ir . . ~r.,. 
unun muhafazaya hazır bulundu - ta okul devlet imtihanlarının sozl 
ğunu söylemiştir. leri, 28 haziranda sona e recektir· 

ltalyada korkunç zelzele Mahkumiyet 
Berne, 13 (A.A) - İtalyanın Pro Seferfüisarın Tepecik köyünde 16 

use şehrinde zelzele olmuştur. Bu yasında H amideyi zorla karıran sı-. 
zelzelenin merkezi şehirden on kilo- • v ' 
metre mesafededir. Ahali evlerini ğacık köyünden Ali bir sene altı a. 

lk:çeşmelikte •17 4 üncii soknkta B 
~1ehmed oğlu Kerem de sebc:psiz ye-
re bıçakla Eşref oğlu Kenan, imam 
hanında Mehmed oğlu Arslan, H.ısan 
oğlu l\Juhiddini yara)amı~tır. 

0 R SA 
terkederek sahraya kaçmıştır. hapse, bu ha disede Aliye yardıfll 

----* etme kle suçlu Ömer ve Muharrefl1 
AMERiKA SEFiRi PARISTE dokuzar ay ağır hapse mahklıJJl e• 

KALDI dilmişlerdir. 
1 N C t R: Fransada bir mahal, 13 ( A.A) -
186 T. Satış ko. 4 50 4 50 Rirleşik Amerika devletleri büvi.ik Zavallı ka<lın 

Eve taarruz: 9 B. Yer. iı. 5 50 5 50 elçic:.-i B. Bullit 1914 Ağustosunda Ödemı"o.ı·n Beydag- nahı'yesinde 
Balc1lar caddesinde :Mehmcd ogrlu Mvr II · k' t ~ "b" p ~ · on errıc ın yap ıgı gı ı aris- Erikl

1
• köyünde Mehmed karısı ,R.ıı· 

Cevdet, Hasan oğlu Ahmed, i"mail oğ 195 Yekun te kalacağını bildirmiştir . ıı 
lu Fazıl ve Ahmed oğlu Fehmi hep 208137 Dünkü yekun. * ziyenin evinde yemek pişirirken Jc • 
birlikte geceleyin Enver kızı 20 ya- Alakalı ve mühim bir ru otlar ateş almış ve kadın k urtul•· 
şında Zehra.nın e~·ine taarruz ederek 208323 u. yekun. mıyarak yanmıştır. 

M 1 
bıçak çekmışlerd ı r. ZAHiRE : k fi 

atayı AMERiKA Hırsızlık : 2376 b vd . 6 6 275 on erans Yol kesmiş 
1kiçeşmelikte 823 iincü sokakta .,

0
r:: ç. ug a) • Pazar günü saat 18 de eski maarif .. 11• 

B b 1 1 O d 
J k • l :\Iehmed oğlu Salfıheddin, Apturrah- •> ., ç. susam 15 15 2!) vekili Manisa mebusu B. Hi kmet Bay Menemenin Emiralem nahyeısı 

Om a ayan ar 7 USUnua l top arı man kızı Xazikenin evinden iki çift l l fl B. pamuk 4o 52 5o dur (Vaziyeti hazıra) mevzulu bir de bir vaka olmuştur. Hasan oğ'I: 
J "'· t · · k ı · k · · ·ı b" 1 :rn7 k. yün 70 k f kt· Al " Y S · k .. d k ' tın~ •ıener Alman ta"yare- uegış ırıyor ·acın ıQ arpını ı e ır masa saati ça - on erans verece ır. ı aman, arıyanı mev ıın e ı • ır.ıı .., '7· mış ve suçlu tutulmuştur. Liret, dolar düşüyor Bu konferansın çok alakalı ve fay- la ocağından köyüne dönerken yolU 

l . . . Vaşington, 13 (A.A.) - Ayan dı~lı olacağında hiç şüph e yoktur. nu kesen ayni köyden AbdurrahJ11•11 

erı ımış meclisi stok halinde ordu elinde tu- Sarkıntılık: ftal~·an parası liret ile bir dolar tq nde .bu l unduğu!"uz zamanın ve ha oğlu Muh arrem Şahin tarafınd•11 
Malta, 

18 
(A.A.) _Salı günü gü- tulan topla~ın Ame.rikan fabrikaları Azi.ziye mahallesinde ya~ar oğlu ı:w kuruşa kadar düşmüştür. dı-;elerın mahiyetıni daha iyi kavra_ . il• . 

neş batarken yapılan hava hücrımu tarafı ... ~d~~ ıma~ edılmiş yeni toplar- fbrnhım: )lehmecl kızı l\Iunırevc sar * mak bakımından böyle salahiyetli bir kama ı le sol kaburga_sından, ko .,, • 
kurbanlarının resmi bilançosu 

30 
si- l~ degıştı ... rılmesı .hakk~nda B: ~uzvel- kıııtılık ettiğinden tutulmuştur. HA VA TEHLİ- hatibi d:nlemek, mükemmel bir fır- rından ve başından agır surette • • 

vil ölü ve 30 siville 7 asker yaralı - tın yaptıgı talebı tasvıp etm ştır. Kazalar: KESİNE KARŞI KORU:N'l\IA sat olacaktır. Bay Hikmet Baydur in- ralanmıştır . Vakanın faili yakalll1' 
dır. * ş r··. M h d. "d . . d k" k Hava tehlikesine kar~ı korunma ~ıl:1p tarihi kürşüsilnde verdiği de- mıştır. 

20 tayyare tarafından vapılan bu SOVYET SEFiRi ROMADA 0 oAı fe mt el · adıdesı!1 de ı10 anı- komi~yonu, dün vali muavini B. E- gerli konferanslarla esasen halkımı- ---*----
,} yonu na nr a arca esm e o ya. · K · l·-· d t l t · ı s · · l"k ·ı t k " · hücum esna ında 2 düşman tayyare i Roma, ıa (A.A) - Sovyetlerin Ro 1 Ah 1 f"" 'l\l h" d ·a mm ırışın reıs ıgın e op anmış ır. z n e\e ~eve ve a a a ı e a ıp ettı- BELEDİYE İŞLERİ 

. h d"l . t" T -d r· . b b h b 1 . şınc a me( e, şo or !• n ır c ı a- ''i bir hatipt"r ~re"zuun h . 1 . dnıı ım a e ı mış ır. eeyyu etmiyen ha- ma se ırı usa a. uraya ge mıştir. res"ndeki kamyonu Keçeciler cadde- * f· ı· 1 .1• · ·d" •k e emmıye- Beledıye r eisi Dr. Behçet Uz, "· 
berlere göre, salı günkü hava hücu- - sinde 11 yaşında Raşele çarptırarak Rezalet : ~lı:ı:v~c:ı:;e e e;-se k bu ~onf:r:ındsı Eşrefpaşada cumhur;yet koruluğıı}c.~ 
~u Alma~ı tayyarelerinin yardımı ile lan Alman tayyareleriyle yapılmış- yaralanmağa sebebiyet verdiklerin_ K d G"" 1 1 k"" .. 1 t . d- 1 .. d ın. hpe l kçol 

0 acagın a le muhtelif yer lerdeki inşaatı tet 
1 

ıtalyan pılotları tarafından kullanı- tır. d t t 1 J • 1 . uşa a mm TUZe çam ı oyu ne e eı e c u e m.1 a a maz. etmiştir 
••••••••••••••••••••••••••••••••e•ı•ı •u•u•m•uılşlıa•ı•c•ı•ı.••••••• Salih Rüzgar adında biri; tütün tar- ____ . _ __________ ....,,,,,.,,,,. 

!asına çalışmağa giden Halil karısı 

11••••••l.SLAA Jl6! T' AR/.H/•-•••••ı -djyc bağırıyordu- yalnız ve yalnız 22 yaşında Zeliha Saatın önüne geç-• LY~ 1 ..f'i _ o vardır. Onun eşi olamaz. Görüyor miş ve kadını zorla kirletmiştir. Suç-

1
..- H M h d ~\~:~'şk/; Allah, bize yardım etti ey lu yakalanmıştır. 

Ze U amme Artık kan ve mal davasını, büHin 
kibir ve gururları kaldırınız.. Eski 

• }'j M AYHAN • zihniyetlere dayanarak dedeleriniz -
azan: . ~---- ve sülfılenizle öğünmeyiniz! ~...... • 

-231- lıyorum : Blitün davalnı·, ayaklarımın altın - __._ -
Resulü Ekrem Kabenin içine bak- Ne tevbih ne de takdir edilecek da duruyor. Kahenin mütevelliliği 

tıktan sonra, başını kureyşilere çe- siniz. ile zemzemin sekay.eti hariç olmnk 
virdi: Gözlerini semaya tevcih etti. iiezere, hiç birisinin hükmü yoktur. 

- Ne dersiniz? ... Hakkınızda na- - Allah sizi affeder. müsterih o- Riliniz ki hepimiz Ademden geli-
sıl bir knrar verebileceğimi tahmin lunuz, hürriyetinize ~ahipsiniz. Si_ yoruz. )\dem oğullarıyiz. Hamuru -
edebilir misiniz? ze kimse dokunamıyacak. Bundan muz birdir ve o da, topraktır. Birbi-

Kureyşilerden biri cevap verdi: emin olarak ayrılabilirsiniz! rimizin üzerine tercih haklarımız ve 
- Senden, senin şanınla münasip Resulü Ekrem bu sözleri mütea - efrlaliyetle.rimiz yoktur. 

bir karar bekliyoruz. Sen bizim lü - kip : Kabede tarihi bir hutbe ira - Resulü Ekrem; bunu müteakip 
tufkar bir kardaşımızsın. Ondan e- detti. Bu h utbe; islamiyetin gayele- lıir a\'Ct okudu. Cenabı Allah cli\'or-
miniz. rini izah ediyor, cihanı sa ran köhne ki: • ~ 

Bu spn cümle tarihi bir cümle idi. itikadlara, cahiliyet devr inin bütün 
Daha evvel,; Peygamber Hazret İs- esaslarıoa hücum €diyordu. Bu ses, 
bakın kardeşleri Yusufu bir kuyuya isJamlığın Mekke ortasından biitün 
atmıslardı. Yusuf kurtulunca kar - bedbaht dünyasına mücadele ve mey 
desi erini bulmuş, onlar da; dan okumasının ilk işareti idi. 

- Sen bizim lütufkar ve kerim o- Hazurun, dikkatle dinliyorclu .. 
lan bir kardeşimizsin. Bizi affet! Re ulü Ekrem; bu vesile ile hem is-

Demişlerdi. Resulü Ekrem de ce- Iamiyetin kısa bir tarihçesini yaptı, 
vap v~rdi: hem de bazı ayinlerle, küfre hücum 

- Öyle ise ben de size Yusufun , etti. lsJam P eygamberi: 
kardeşlerine verdiği cevabı tekrar - - Allahtan başka Allah yoktur! 

- Ey Nas! (İnsanlar) sizi erkek 
ve kadın olarak halkettim. Sizden 
milletler, kabileler teşkil ettim. Ta 
ki yekdiğerlerinizi tanıya. ııuz. 

Allahın indinde cıı ziyade kerim 
olan. takva ile iştigal edendir. <'eııa
bı Allah; herşeyi b lir, herşeyden 
haberdar olur.~ 

-Devam edecek -

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12,30 program. 
12.35 Ajans. 
12,50 müzik. 
13,30 14,00 müzik: Karışık müzik 
( Pl.) 
18.00 Program 
18.05 )Iiizik : Senfonik müzik (Pi.) 
19,10 müzik (Alaturka) 
1 !),35 Müzik (Zeybek havaları). 
1 fl.45 ~1.ians haberleri. 
20.00 miizik (Fasıl heyeti) 
20,30 konuşma 
20.45 müzik: (Alaturka) 
21,00 müzik (Halk türküleri) 
21,l O konusma (Bibliografva) 
21,30 müzik: Küçük orkestra 
22,30 ajans haberleri . 
22.50 l\lilzik: Cazband (Pl.) 
23,25 yarınki progra m. 

HADiSELER-Bİ LGİ LER 

BİNGAZİ 
İngiltere tayyareleri, dün Ilingaziyi de bombardıman ettiler. 
Ringazi, Ş"mali Afrikada Akdeniz sahilindedir. Bir zamanlar biziıtl 

di. Bilahare ltalvanlara geçti. 
Bu kıtaya vaktiyle Sireanik denilirdi ve burada Yunanlılar J{esPt' 

r:des isminde bir şehir kurmuşlardı. Bugünkü Bingazi, işte bu şehirde' 
doğmuştur. İkinci Batlamios'un ismine atfen şeh rin ismi Berenik'e çe" 
rilmiştir. Eski sehrin harabesi simdi kumlar altındadır. Yeni şehir, so 
~·adan esk~sinin bira_z cenubu garbis:nde tesis edilmiştir. Sidra körfe ı 
ılc tuzlu bır batJı.klıgın arasında bulunan Bingazi !imam, k umlarla p6 

sığ hale geld iğınden ancak küçük gemiler içeriye girebilirdi. 1talY"' 
lar son zamanlarda limanı temizlemek için çok çalışmışlar. 500 bin il' 
giliz Iinw harcamıslardır. 

Ahalisi _!\rap ve -Müslümandır. Biraz da Musevi vardır. Bu şehird.'~ 
en çok bugday ç ıkarılır. Evvelce deve karvanları ile Afrikanın içletJ11 

dem, Sudandan getirilen fil dişi, devekuşu tiiyü gibi eşya daha ziy•d' 
JJ art um yolu ile çıkarılırdı. Fskat iy Afrikaya doğru en kestirme 1°

1 

Ringaziden başlar. Civar sahilde İtalyanlar ve Yunanlılar sünger •1
' 

)arlar. Sic ilyanın Siragüza limanı ile Bingazi arasında harpten e"1'
1 

muntazam vapur işlerdi. Civarda ki bazı kasabalara da kısa demiryol
lar vardır. 
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14 Haziran 1940 CUMA 

MACARiSTAN ve BAZI 
MEMLEKETLER 

Budapeşte, 13 (A.A) -
Macaristan dan; Belçikaya, Hol -

landaya, Fransaya, İngiltereye, İs -
Panyaya, Portekize ve Amerikaya 
koli sevkiyatı tatil edilmiştir. 

----* 
UZAK ŞARKTA 

Cungking, 13 (A.A) -
Bir japon hava akını esnasında 

Sovyet sefarethanesi ile Alman Tran 
~Dceahill'Uc ajansı bürosu üzerine 
bombalar düşmüştür. 

ıınnıııınıııımıııııııııınıııııııııııııııınınıınıı 
Elhamra Sinemasında 

Bugün Matinelerden itibaren 
lıcuz yaz fiyatleriyle iki film birden 

-1-
3 VALS 

FRANSIZCA SÖZLO 
-2-

GAYRf MENKUD MALLARIN 
AÇIK ARTIRMA /LANI 

Menemen 1°cra memurluğun

D. No. 940-145 
Açık arttırma ile paraya çevrile

cek gayri menkulün ne olduğu: 

Baltacıkta 1 hektar 1020 M. M. tar -
lanın 4 de 3 hissesi ve damın 8 de 7 
hissesi. 

Gayri menkulün bulunduğu mevki, 
mahallesi, sokağı numarası: Tarla 
Baltacıkta karasµluk mevkiinde ve 
dam balatcık köy içinde 

Takdir olunan kıymet: Tarlanın 

heyeti mecmuasına 240 lira ve damın 
heyet; mecmuasına 20 lira kıymet 

konulmuştur. 

Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
saat: 17-7-940 tarihine ras\lı\'an 

çarşamba günü saat 11 de 
1 - İşbu gayri menkulün arttır

ma şartnamesi 17-6-940 tarihinden 
itibaren 940-145 No. ile Menemen 

Allah1n Cenneti 
TÜRKÇE SÖZLO 

Fiyatlar: Koltuk 40- Balkon 30 
SALON 25 icra dairesinin muayyen numarasın-

SEANSAR: da herkesin görebilmesi için açıktır. 
3 VALS 2 5.30-9.30 ilanda yazılı olanlardan fazla maliı-
ALLAHIN CENNETi 3.30-7.;3() mat almak iı;tiyenler, işbu şartname-

1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111111 ve ve 940-14ö dosya numarasile me-

V. F. !-/e , ır i \-'caı Lı - t .z: ~ 
AMERlCAN EKSPORT LlNf.) ING. 

N ~ V • Y O R K tçl:s 

EKSCHANGE vapuru l~ Haı:rıı. 
na dokru bekleniyor. 

----
D. T. R. T. - BUDAPEST 

Budapeıt cçin: 
KASSA motörü 5 hazirana doğru 

beklen 'yor. 

muriyet imlzc mtiracaat etmelidir. 
2 - Arttırmııya "ştirak için yuka

rıda yazılı kı~·metin yilzde 7,5 nisbe. 
tinde pey veya milli bir bankanın t.~
minat mektlıb11 tevlli edilec~lttir. 
(124) 

(ANADOLU) 

Mahsul Satışı 
D. D. Yolları 8 inci İ§letme komiayonundan: 
İdaremizin Ba•mahane anbarında toplantıdan biriktirilmiş tahm'nen 

beş ton palamut ile be~ ton arpa ve iki ton bakla, 100 kilo kuru fasul;·a 
ve 200 kilo pamuk çekirdeği aç ı k artırma ile 1-7-940 pazartesi günü 
saat 15 de Alsııncakta işletme binasında kom:syonumuzca ayrı ayrı sa

tılacaktır. 
Mecmu unun muhammen bedeli (169.50) liradır. İsteklilerin (12.71) 

liralık M. teminat makbuzlariyle muayyen vakitte komisyona gelmele
r: lfızımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

1 "- 18 21 25 2218 

C. H. P. işçi esnaf l<urumları bir-
1iğ1nden: 

U111um sanayi işçilerine 
Birinci heveti umum'ye toplantı"nı da ek,;eriyet temin edilemediğin: 

den ikinci to.ıılaııtı 16-6-940 tarihine nıii,adif pazar ırünü saat 15 te bı
rinci kordonda ticaret odası salonunda yapılacaktır. Bu toplantıda be-
hı•nır·h~l hazır bulunmanız rica olunur. 2221 

Izmir mıntaka ikt sat müdürlü-
ğünden: . 

Dairnmizn 30 lira ücretle bır odacı alınacaktır. 
Yazı makines"nde yazmasını bilenler tercih olunacaktır. hteklilerlıı 

dairne nür;ıcaatları. 14 15 16 2205 

P. T. T. umum müdürlüğünden: 
!dııremize mll•abulrn ıle m!'vezııi ve hat bakıcısı alıııaeaktır, 
;'il Usabakl\!11ra i6:irnk :çin aranacak vesikaların nevi ve mahiyeti v!

ltırct P. T. 'r. m6rkez .ııLicll!l"lUklerinden ö~reııilir. 
İmtihnnlara vilayet- ırıerkez l erinde 10 temmuz 940 çarşamba gUnU 

saat 9 da başlanacaktır. 
Taliplerin evrakı mUsbitPlerini tamamlayıp vilayet P. T. T. mtidUr

lüklerine mlirncaatla isim YC r.dreslerini kaydettirmeleri lüzumu ila'I 
olunur. 12 14 16 2169 

Söke Beledige riqasefinden: 
SZEGED motörü 15 hazirana doğ. 

ru bekleniyor. 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di
ğer allikadarlann ve irtifak hakkı sa 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki 
haklarını hususiyle faiz ve masra
fa dair olan iddialarını işbu ilan tar·
hinden itibaren yirmi gün içinde ev
rakı mUobiteleriyle birlikte memur·
y-efmize bildirmeleri icap eder. Ak
,; halde hakları tapu siciliyle sa bit ol 
madıkça •atı~ bedelinin paylaşma -
-;ından hariç kalırlar. 

Kilo Adet Cinsi Bedeli muhammeni 

SERVİCE llfARTİ:\IE ROl'MAl:-<
BUCAREST 

25000 Mazot 12 Kş. 

Köatence ve Galaa için: 

ÜİTUZ vapuru 20 haziraııa doğru 
hckleniyor. 

Vapurlann lılm ve tal"ihl~:i <>At• 
kında hiç bir taahb!ld alınmu. 

TELEF Oh ı 2007 - 2008 ............................... 
O.'ivi?r rJefirek1ı 

LiMiTED 
VAPUR ACENTASI 

Atlürk caddesi Rees binaaı 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları içi~ 

Piyaanın ihtiyacına eöre vapur· 
!arımız sefer yapacakla"dır. -r ~ 

Kimyevi ve bakteriyoloji rapor
ları haiz yüzlerce senedenberi sıh
hate faydaları mücerrep olup iz
tnir _ Çetme fOaeai Üzerinde güze) 

tnanzarasiyle methur 

Urla Malgaca içmeleri 

AÇILDI 
Doktor müderris merhum Bay 

~atid Tahsinin «Urla Malgaca iç
me suyu hakkında Karlispatın Şurp 
tudel Zals suyuna ezber cihet rüç
handır. • buyurdukları bu su; müz
ll\İn mide ve bevap teşennüçleri, 

karaciğer, dalak hastalıklarınd'l 
tnüzmin safra kesesi ve safra yol
ları iltihaplarında, safra, kum ve 
tllflarında, müzmin inkıbazda, fi~· 

tnanlık, nakriı ve teker hastalıkla
l'ında, bağırsak, tirit, aulucan, me
•ane yolları ilah... Gibi bünyevi 
haatalıklarda seri ve §ifa hah§ ol. 
duğu tecrübe ile sabittir. 

Urla Malgaca 
içmelerinde 

Mükemmel odaları havi havadar 
güzel bir otel vardır. içmelere ge-

.1 - Gösterilen günde arttırmaya 
i•t'rak ed~nler arttırma şartname<i -
~i okumuş Ye lüzumlu malümat al
mış Ye bunları tamamen kabul et!ııiş 
~d ve it'bar olunurlar. 

5 - Tay"n edilen zamanda ga~:ri 
menkul Uç defa bağırıldıktan soora 
en çok artlırana ihale edilir. Ancak 
arttırma bedel; muhammen kıy-
metin yüzde yetmiş b e şini 
bulmaz ve.va •atış istiyenin 
alacağına rüchanı olan diğer abıc,ık
lılar bulunup la bedel bunların o gay 
ı·i menkul ile temin edilmiş alacak:a. 
rının mecmuundan fazlaya çıkmazsa 
~n çok arttmının taahhüdü baki kal
mak üzere arttırma on beş gün daha 
temdid ve on beşinci günü ayni <aat
te yırpılacak arttırmada, bedeli ,·n -
tış ist yen:n alacağına rüchanı ole .• 1 

dij!er alacaklıların o gayri menkul i
c temin edilmiş alacakları mecmunn 

dan fazlaya çıkmak şartiyle, en ~ok 
arttırana ihale edilir. Böyle bir bo,del 
elde edilmezse ihale yapılamaz ve 
>atış talebi düşer. 

6 - Gayr'. menkul kend."ine ihak 
olunan kim<e derhal veya ver;leıı 
'lliih '. ct içinde parayı \"ermezse ihale 
kararı fesholunarak kendisinden ev
vel en yüksek teklifte bulunan kime~ 
arzetmiş olduğu bedelle almağa rnzı 
olursa ona, razı olmaz veya bulun · 
maz"a hemen on beş gün müddetle 
arttırmaya çıkarılıp en çok arttıra

na ihale edilir. İki ihale arasııırlak ' 
fark ve geçen günler için yüzde 5 ten 
hesap olunacak faiz ve diğer zarar
lar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
memuriyetimizce alıcıdan tah,il olu
nur. Madde (133). 

Gayri menkulat yukarıda gö•teri
len 17-7-940 tarihinde 940-145 icra 
memurluğu do,;ya•ında işbu ilan ve 
p:ö•terilen artırma şartnamesi d:ıire
ı;iııde satılacağı ilan olunur. 

--···---------- ·-
lenlerin yiyecek ihtiyaçları gay"t Satılık Ev 
ehven olarak temin edilmittir. Karşıyaka Şehid Fadıl caddesi Di-

lçm~lere uğramak .üzere Basma- laver b 2y sokağında 73 sayılı ev sa
hane cıvarında Beledıye santral a-a-

1 
tılıktır. İ•teklilerin damlacık uzunyol 

rajmdan her saat batında hareketl caddesi 19 numarada komisyoncu B. 
eden otomobil ve otobüs vardır. Bekir Eruymağa müracaatları. 

Kırkağaç belediye riyasetinden 
Belediye elektr'k •antıralının !140 mali vılı ihtivacı için aşağıda mik

tar ve tahmini !ıedt'lleri yazılı linyit maden kömürü, •ilindir yağı, rna. 
kine yağı, tuz ve btüpi on beş gün müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 1-7-940 pazartesi günü saat 15 de belediye encümen'nde 
Yapılacaktır. 

Eğreti teminat mezkur mevadın aşağıda cinsleri hizalarında yazılı 
tahmini bedelleri üzerinden yüzde 7,5 dur. 

'ıırtlarını vcsair hususatını öğrenmek istiyeııler her gün belediyeye 
ln!iracaııtla öğrenebilirler. 

Talip olanların ihale gününde belediye dairesinde hazır bulunmaları 
Lan olunur. 

<1c 75 
Cin i Miktarı Tahmin Fi. Tutarı Teminatı -Parça linit kömürü 200 ton 700 uoo 00 105 00 
Silindir yagı 600 kilo 45 270 00 20 25 
i'd:akinc yağı 1200 kilo 32 384 00 28 80 
Tuz 2000 kilo 5 100 00 7 50 
Üstü pi 50 kilo 60 30 00 2 25 

ı .t 1~ 22 26 

2500 
25000 

Makine yağı 32 Kş 
Odun kömlini 4 Kş. 

1500 Ampul 30 Kş. 
Elektrik Jabrika'1ııııı !l40 senesi ihtiyacı için yukarıda yazılı malze

me münaka"a ile ahnacr.ktır. İhale 27-6-9.JO perşembe günüdür. Ta· 
!.ıılcrin 0 ı:ün mat lu de belediye encümeniııe müracaatları ilan o. 
!un ur. 11 14 18 22 2147 

---------=-----:---~----- · 

D. Deniz yolları iş:etme umum 
mi:dürlüğünden: 

Muhammen bedeli 25700 lim olan muhtelif ebadda 500 metre mi -
kabı çıralı hatıl 40 metre mikabı lambalı kere;te 17 haziran 940 pazar 
tesi günü saat 15 te umum müdürlük alım satım komisyonunda kapalı 
zarf usulu ile satın alınacaktır. 

Bu ise girmek istiyenlerin 1927 lira 50 kuruşluk muvakkat teminat
lar:y1/ kanunun tayin ~ttiği vesaikle birlikte eksiltme günü muayyen 
saattan bir saat evveline kadar mühürlü kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde komisyon r~isliğine tevdi etmeleri lfızımdır. 

Bu işe aid şartname komisyondan parasız olarak ·verilme~t~dir. 
İsbu ilan 10 hilziranda yapılacağı ilfın olunan münakasa ılanının ye-

rin~ kaim olup onu iptal eder. 29 4 9 14 4369/1922 

lzmir belediyesinden: ı 
1 - Doktor Behçet Uz bulvarn -

da 240 ve Necati bey caddesinde 286 
metre boyda Ye Hoizler projesine uy 
gun kanalizasyon yaptırılması, fen 
i~leri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi yeçhile açık eksiltmeğe ko -
nulmuştur. Keşif bedeli 4300, mu -
vak kat teminatı 322 lira 50 kuruş -
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev -
ve! iş !ıankasına yatırarak makbuz -
lariyle ihale tarihi olan 28.6-940 cu
ma günü saat 16 da encümene müra
caatları. 

2 - Altay mahallesinde 57 4 sayılı 
•okağın lokmacı bağı kısmında ve 
977, 987 sayılı sokaklarda kanali -
zasyon yaptırılma'1, fen işleri mü -
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
vcçhile açık eksiltmeğe konulmuş -
tur. Keşif bedel; 1850 muvakkat te
minatı 139 liradır. Taliplerin temi -
natı iş bankasına öğleden evvel ya -
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi o
lan 28-6-940 cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

3 - İkiçeşmelik - Eşrefpa·şa cad
desinde 338 ve 390 sayılı belediyeye 
ait ev,n yıkılması alana ait ol -
mak üzere en kazının satışı, fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
mucibince "açık aıltırmaya konul -
muştur. Keşif bedel; 100 lira muvak
kat teminatı 7 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş 
bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 28-6-940 cuma gü
nü saat 16 da encümene müracaat -
ları. 

4 - Belediye otobüslerine 17 ka
lem muhtelif yedek parça satın alın 
ması , yazı işler; müdürlüğündeki 
sartnamesi mucibince açık eksiltme
~e konulmuştur. Muhammen bedeli 
3340 lira muvakkat teminatı 251 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yatırarak mak -
buzlariyle ihale tarihi olan 28-6-940 
cuma günü saat 16 da encümene 

Zayi 
Fatih askerlik şubesinden almış 

olduğum askerlik vesikamla nüfus 

kağıdımı zayi ettim. Yenisini alaca

ğımdan eski8inin hükmü omadığını 

ilan ederim. 
Basmahane Gaziler caddesinde 

Bahtiyarlar kişes; sahibi tütüncü 

Suphi nezdinde 325 doğumlu Des -

tan oğlu Zekeriya 

Zayi ilanı 
İnönü caddesinde 1136 sayılı evi

min kaldırım resmine dair belediye. 

den aldığım 9150 numara 9-9-937 

tarih ve kezalik 1206 numara ve 

5-10-937 tarihli iki kıta makbuz kay 
boldu. Yenisini alacağımdan eskile
rin hükmü olmadrğını ilan ederim. 

Zehra 

müracaatları. 14 18 22 27 
1 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh -

hat işleri memurlariyle odacılar:ı 

191 kat yazlık elbise yaptırılması , 
yazı işleri müdürlüğündeki şartna -
me'i vcçhile açık eksiltmeye konul -
muştur. Muhammen bedeli 3056 li -
ra muvakkat teminatı 230 liradır. 

Taliplerin teminatı iş bankasına ya -
tırarak ihale tarihi olan 24-6-940 
pazartesi günü saat 16 da encüm(>llC 
müracaatları. 

2 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh
hat işleri memurlariyle odacılar,, 

191 çift fotin yaptırılması, yazı iş·ıcri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
açık eksiltmeye konulmuştur. Mn -
hammen bedeli 1241 lira 50 kuruş 

muvakkat teminatı 94 liradır. Talip
lerin teminatı iş bankasına yatıra -
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
24-6-9-10 pazartesi günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

9 14 18 23 

~·ı;·;·i;"ı~·~·~·~·~;'"'"A'";;;;·ı~ii"'j/~~ı·~·;·,ı 
: . 
:.. ............................. - ......................................................................... - ... '! 

Bornova tümen aatın alma komiıvonundan : 
1 70 ton kuru ot 17 haziran 940 pazartesi günü saat 11 de pazar 

lık suretiyle satın alınacaktır. 
2 Umum tahmin tutarı 2730 lira olup ilk teminatı 205 liradır. 
3 Vermeğe talip olanların bildirilen vaktinde teminat!ariyla 

birlikte Bornovada askeri satın alma komisyonuna gelmeleri 
ilan olunur. 14 15 2219 

Bornova tümen satın alma kom:ıyonundan: 
1 - Askeri vasfı haiz 6500 kilo çubuk makarna pazarlık suretiyle 

satın alınacaktır. 
2 ~ Pazarlığı l 7-haziran.940 pazartesi günü saat 10 da yapıla

caktır. 
3 İsteklilerin yukarıda bildiril~n vakt"nde teminatlariyle birlik

te Borııovada askeri satın alma komi,yonuna gelmeleri ilan o-
lunur. 2220 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
.Miktarı 

2160 Kilo taze fasulya 
2160 kilo tııze batlıcan 

840 kilo bamya 
2214 kilo kırmızı domate' 

216 kil'l taze büber 
...--- .--· 

, ~ İzmir 1'.L;t. Mv. harir birlikler"nin yukarıda cins ve miktarlı1 rı 
yazılı beş kalem sebz~ ihtiyacı açık eskiltme suretiyle miinıı
Jrnsayıı konmştur, 

Z - İh11ie&I 25-haziran-940 sah gUnU saat 16 da kışlada lzmir leva. 
zım Amlrli~i satın alınıı komL•yonunda yapılacaktır. 

S - Tahmin edilen tutarı (438) lira 75 kuruştur. 
4 - Temfnııt muvakkate akçası (S2) lfra 91 kuruştur, 
6 - Şıırtııanıesl her gUn komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret oda!ında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kariunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 14 19 23 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

6600 J;ilo taze fasulye 
6600 kilo batlıcaı; 

2640 kilo bamya 
6765 kilo kırmızı domates 

GOO kilo taze böber 

1 - İzmir .Mst. Mv. hariç birlikler·n yukarıda cins ve miktarları 
yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna. 
kasaya konmuştur. 

2 İhalesi 25-haziran-940 salı günü saat 14 de kışlada izmir leva-
zım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 T~.hm:n edilen tutarı (1371) lira 45 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası 102 lira 86 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika ı:;ös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii 

maddelerinde ve şartm:mesinde yazılı vesikaları ve tenimat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. !l 14 19 23 

İzmir levazım &mirliği aatın alma komisyonundan: 

.Miktarı 

1 - Izmir l\ht. lif\'. hariç h!rliklerin yukarıda cins ve miktarlan 
yazılı beş kalem ;;eb~e ihfyacı açık eksiltme suretiyle müna
karnya konmu~tur. 

2 İhalesi 25-haziran-940 salı günü >aal 14.30 da kışlada izmir 
l2vazım amirliği satın r.Jma koınis~·onunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan (608) lira elli beş kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (52) lira 40 kuruştur 
5 - Şartnamesi her gün kcm'syonda görülebilir. 
6 İstekliler ticaret oda~ında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye işfrak etlec~kler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve ~arlnıımesinde yazılı vesikaları ve teminat 
ml!vakkatalariyle b"rlikce ihale rnatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 14 19 23 

t~mir levazım &mirliği satın alma komisyonundan: 
1 Kor birlikleri için un haline gefrilmck üzere bir milyon kilo 

buğdayın kırdırılması kapalı zarfla münakasaya çıkarılmış
tır. İhalesi 21-haziran_ 940 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 

2 - Toplu tutarı (24700) liradır. İlk teminatı 1853 liradır. 
3 - İsteklilerin ihale saatinden bir saat evvel teklif mektuplarını 

Erzurum Lv. amir. Sa. Al. ko. vermiş veyahud posta ile ayni 
zamanda komisyonda bulundurmuş olacaktır. 

4 - Bu işlere ait şartnameleri Sa. Al. Ko. da görülebilir. 
5 9 14 18 

inhisarlar Çamaltı 
dürlüğünden: 

1uz!ası Mü-

Tuzlamız lokanta binasında yanılacak baca teşkilatı, bulaşık tekne
,; ve su deoosv in~aatı paz:ırlığa konulmuştur. 

Muhammen bedel 350.°'1 lira muvakkat teminat akçesi 26,25 lirıı

crr. Keşif ve şartnamesi her rııin müdürlüğümiizde ve izmir başmüdür
lüğü levazım şubesinde görülebilir. İsteklilerin muvakkat teminatla
ri.vle birlikte 29-6-940 tarihine müsadif cumartesi günü saat 14 te mii
dürlüğümüzde müteşekkil komisyona müracaatları. 

14 19 25 28 2211 

Bayındır Beledigesinden: 
Belediyemizin elektrik motörüne muktezi 26 ton mazot ve iki tnn 

dört sıfır makine yaf(ının kapalı zarf usulivle münakasaya çıkarılmış
tır. Talip olanların 20-6-940 saat 17 ye kadar belediyemiz daim; encü-
menine müracaatları. 2207 
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l'IT PBI 

SAHiFE 4 (ANADOLU) 14 Haziran 1940 CUMA 

Dün her tarafta müthiş hava faaliyeti oldu 
Almanya ile ita/yanın birçok şehirleri bombalandı 

Italyan tayyarelerinin Aden sahillerine atmış oldukları bombaların hepsi kayalarla denize düştü. lngiliı 

tayyareleri, Habeşistanda bir çok askeri noktaları, kışlaları ve hava üslerini tahrip etmiş~erdir. 
Londra, 13 (A.A.) - Cenubi Af- !erdir. Britanya tayyareleri, mühim Norveçteki mevzileri ve limanları tahrip edilmiştir. Askeri üsler, mu - Süveyşin cenubundaki İtalyan mal lmüşlerdir. Hücum edeıı ital;•an aV.C'. 

rikadaki Britanya kuvvetleri kuman merkezlere o kadar çok bomba at - bombardıman eden İngiliz tayyare- vaffakıyetle bombalanmıştır. Dün zeme deposu imha edilmiştir. İta! - tayyareleri hiç bir muvaffakıyet go' 
danlığı, cenubi Afrika ağır bombaı·- mışlardır ki bunlardan düşman za - !eri, Trondhaym tayyare meydanları- gece Musavva petrol deposunda, yanlar tarafından bu mühimmat de- terememişlerdir. . 
dıman tayyare kuvvetlerinin evvelki :datının pek çok olduğu anlaşılmış.- nı, kışlalarını ve civarlardaki diğer bombardımandan sonra büyük bir polarının tekrar. tesisi imkansız gö - Bunlardan bir'si alevler içinde dU· 
gün Habeşistanda a"keri hedefleri tır. Mühim bir merkezi on dakika tayyare meydanlarını tahrip etmiş - yangın çıktığı görillmüştür. rülmektedir. şürülmüş, diğeri de bulutlar ara:111

• 

bombardıman ettiklerini bild'rmek- bombardıman eden Britanya ağU" !erdir. Bergen limanındaki Alman Alevler, bir kaç mil uzaktan gö - Üç İtalyan avcı tayyaresi düşürül- dan yanarak yere düştüğü görul • 
teclir. bombardıman tayyareler; bir daki - levazım gemilerine bombalar isabet rülecek derecede semaya yükselmiş.. müştür. müştür. , 

Parb, 13 (Radyo) - Müttefik kada 100 bomba atmışlardır. ettirilmiştir. tir. Tulon, 13 (A.A) - Dün ~aat İngiliz tayyareleri, italyanın 'fol'· 
hava kuvvetleri dün gece cephe üze- Askeri heclener, fabrikalar tah - Bir ajans haberine göre, Eritre - Cenubi Afrika dominyonu, bu- 18.30 ela Tulon mıntakasında alarm no ve C'enova limanlarıııı bombard\ 
rinde, Almıınyaııın muhtelif şehirleri rip edilmiş, bu meyanda Almanya - den hareket eden İtalyan bombardı- giln Kap şehrinden ikinci tebliğini işareti verilmiş ve hava dafi batar - man etmişlerdir. Milano şehrine d111

• 

ve cephe gerileri üstünde mühim fa_ nın meşhur şehirlerinden Kolonya man tayyareleri, Şap denizi cenubun neşretmiştir. Bu tebliğe göre domin- yaları harekete geçmiştir. Bu alarma sabah mat 2,05 den 4,05 e kada'. 
aliye! göstermişlerdir. Almanların ela bombalanmıştır. Şarki Almanya- daki Aden şehrine taarruz etmişler. yon hava kuvvetleri, cenubi Habeşis bir düşman tayyaresi sebebiyet ver. bombalar atılmış, mühim te,isat ''. 
bir çok sanay; ve Mkerl şehirleri da da mühim zararlar yapılmıştır. dir. Fakat tayyareler, hedeflerinde tan üzerinde taarruz! istikşaf uçuş - miştir . Bu tayyare alevler içinde dil- bit· çok fabr kal ar tahrip edilmi~tıık 
Fransız tayyareleri tarafından bom- BoJc.nyi limanında bulunan gemiler yanılmış, bombalarıııı tamamen ka- !arı yapmış ve salimen üslerine dön. şürillmilştür. Bu taarruzdan Milano şehrinin ııe. 
bardıman edilmiştir. Demiryolları , muvaffakıyetlp bombardıman er!il - yalar üzerine ve denize atmışlar - milşlerdir. Londra, 13 (Radyo) - Kahire ci- fazla müteessir olduğu anlaşılmı~tıt· 
köprüler, cephe g.3risindeki tahaş- miştir. Bu limandaki motörlü torpito- dır. Kahireclen bildirildiğine göre Bri- varından dün gece hareket eden in- Torinoya atılan 30 bomba, nıute .. 
şüd merkezleri, ormanlar bombardı- botlara, vapurlara tam isabetler te- İngiliz bombardıman tayyarelerin- tanya bombardıman tayyareleri, giliz bombardıman tayyareleri, Trah. addid binaları harap etmiştir 1 t oltı 
man edilmiş, ormanlarda yangınlar min olunmuştur. den muhtelif gruplar, Asmara, Ahi - Şarki Afrika ve Eritrey; dün gece lusgarpta Tobruk limanını muvaf- ve pek çok yaralı vardır. . 
çıkarılarak düşmanın bu ormanlar- Doklar, dalgakıran yer yer tah - gorj ve Okasoradaki tayyare mey - müteaddid defalar bombardıman e- fakıyetle tekrar bombardıman etmiş- Londrn, 13 (Radyo) - Tobrıık 
ela saklanmış olan mühimmat ve er- rip edilmiştir. Almanyanın J\lanha - danlarını bombardıman etmişlerdir. derek büyük yangııılar çıkarmışlar- !erdir. Çekilen fotograflar, hasarat üzerine yapılan İngiliz tayyare ho~ı
zak depoları tamamen imha olun yim, Noştad ve Frankfort şehirleri Nufus zararı ve maddi hasar çok bü- dır. vukua getir'ldiğini göstermiştir. Da. bardımanları, dalga halinde yaııı -
muştur. İngiliz tayyareleri de askeri Fransız tayyareleri tarafından bom- yüktür. Habeşistanda İradavo şehrine ta - fi bataryaların ateşine rağmen ingi- mış, bü~·ük hasar ika olunmuştur. 
tahş'datı ve muhtelif merkezleri, barclıman edilmiştir. Musavva limanı, şehri ve civardak; arruz eden tayyareler, bir mühim !iz tayyareleri tamamen üslerine dön- -~ "', 
merhametsizce bombardıman etmiş- Norveçte: tayyare meydanı ehemmiyetli surette mat deposunu tahrip etmişlerdir. -='X>= 

Jozepo Garibaldi Hollanda kraliçesi 118.lSl r hu•• ku""" me tı• Şiınal i ltalyadaki barajlar 
ltalganları Faşizme k ar- Bir teşekkür beganna- l YJ i Havadan yapılacak hücumla bu barajlar yıkılırs'il ı 
şı mücadeleye çağırıyor mesi neşr.etti -· ltalya sanayii f e~ce uğrar 

l . Jlll 
Paris, 13 (Radyo) - Garibaldi 

le;yonu şefi jozepo Garibaldi, Fran
sanın cenubi şarkisindeki vatandaş. 
larına hitab2n bir beyanname neş -
redsrek Fransanın yanıbaşında Fa -
şistlere karşı mücadele etmelerini 
i:ıtemiştir. 

L d 13 (R d ) t T ·ı Jt ı f" • t "J • Londra, 13 (Radyo) - \'ning fabrıkaları atıl bırakacaktır. k 
on ra, a yo - ngı iZ nıı - a yan se ır·ı ne pasapor verı mış ve Standard gazetesi, İtalvada kolavca fabrikalardan iki'i müstesna oJnıA 

Jetine ''e hükumetine hitaben bir be- J. ' ' ı tahrip edilebilecek endilstriyel mer- üzere diğerleri tayyare ve motör 11 
• 

yanname neşrede.n Hollanda krali- k d• • J b"}d" "} • • 1 en isine ayrı mas) 1 iri mıştır kerter hakkında Romada sabık n - saatiyle iştigal etmektedirler. J' _ 
çesi Vilhelmina, ingilterede Hollandıı giliz hava ataşesinin mütaleasıııı Roma ve Naı>.li,·e giden şinıeıı 1 

hükumet ve milletine ve kendi ailesi- ' ı • 
ne müh'm anlarda her ne suretle 0 _ Londra, 13 (Radyo) - Kahire - çin harbettiğine kanidir. İngiliz_ Mı. neşretmiştir. . , . . ferlerin elektrik cer2yanı da bu sı 

----·k---
!ursa olsun büyük yardımlarda bu- den bildirildiğine göre Mısır ayan sır muahedesi mucibince Mısır hü _ Hava hücumları ıle Şımalı ita! - retle kesilmiş olacaktır. d~ 
lunanlara derin minnet ve şükranla- meclisi, dün gece İtalya ile Mısır a - kumeti, bu kararı almıştır. lif ısır yadaki su bendleri~ıin ta.hripi t~vsiye ltal~·a fazla miktarda kömür

1
e ı·ııı 

rasında siyasi milnasebatın kesilme - hükumetinin bitaraflıg·ını temine ça- olunmaktadır. Su ıle mut.ehaıTık o.- malik olmadığı için bu fabrika. a •r 

Nişanlısını bıraktı 
Ve baldızını kaçırdı 

ı·ını bildirmiştir. 1 Jt ____ *___ si hakkındaki mebusan meclis; kara- lışan İtalyanın Ka hire sefir i Mazzo- l~n bu saı~lra ~ar, en mühım ve ~~ı~ış ceryaıısız kalması, milhim nctıce 
rını ittifakla tasvip etmiştir. liniye dün gece pasaportu verilmiş ve bır saha tlzennde bulunan bulun vcrecekt;r. 

Rusya sefiri M.ısırın müttefiki olan Britanya - Mısır toprak l arını terketmesi kendi-

İstanbul, 13 (Telefonla) İzmir-
• nın, adalet ve hürriyeti müdafaa i - sine bildirilmiştir. 

de iyi bir ailenin kızı Güzide ile ni
şanlanan HulUsi isminde bir şahıs, 
nişanlmnı bırakarak müstakbel bal
dızı 14 yaşındaki Nesrin ile kaçmış 
ve buraya gelmişti. Huhisi, evlen
mek için bugün müracaat ettiği an
da yakalanmıştır. 

Nesrin, fzmirc aile:-<inin yan:na 
gönderilecektir. 

----*----

Balkanlar hakkındaki nok 
tai nazarını italya hüku

metine dün bildirdi 
Londra, 12 (Radyo) - Rusyanın 

Roma sefiri; hükumetinin, Balkan
lar hakkındaki noktai nazarın, itnlya 
hükümetine bilclirm'ştir. 

lııgiltere - Fransa 
Am'" rikaG'an 20-35 torpito satın 

müzakereye giriştiler almak için 
ispanya 

Bitaraf değil, gayri 
muharipmiş ! 

Sefirle italya hariciye nazırı ara
sında vuku bulan mülakata büyük e-
hemimyet verilmektedir. Londra, 13 (Radyo) - Amerika- fabrikalarından satın alınmış olan * .daki müttefikler mübayaa komisyo- 2300 tayyare, bu nla rdan hariçtir. 

---~ nu, Amerika hükumetinden asgari Deyli Ekspres gaıetesin'n Vaşington 

R " T bl "g"] er 20, azami 35 torpito muhr ibini satın muhıibirine göre, Amerikadan 600 esm 1 e 1 a lmak için müzakerelere girişmişti r. bin tüfe k, 40 bin mitralyöz, 800 muh .. 
lngiliz tebliği: Amerikan ordusundaki ağır bombar- telif top (çoğu havan topu), ve bir 

Madr'd, 13 (Radyo) - Resmj ga- Londra, 13 (A.A.) _ İngiliz har. dıman tayyarelerinden daha 80 tane. m ilyar şarapnel satın alnmıştır. 
zetede bu sabah şu kararname neş. biye nezaretinin tebliği: &inin satışa hazır bulunduğu miltte- Nevyork Taymis gazetesi de ~yn · 
redilmiştir: Sol cenahını şimali Normandie sa- fiklere ~ildirilmişt•r. haberi v.e~iyor ve 50 bo.mbard ıman 

tıalyanın, İngiltere ve Fransa ile hillerine dayamış bir halde hareket Amerıkan d.onanma ve kara tay- tayyaresın.ın d.a ha Ame:ıkan . or.~~ı : 
harbe girmesi üzerine mürndele Ak- eden fırkalarımızdan birisinin muva- ya.relerınden şımdıYe kadar 263 ta- sundan müttefıklere teslım edı l dıg ı nı 
denize yayılmış olduğundan, İspan- salası daha cenuba inmiş bulu,1an nesi müttefiklere satılmıştır. Tayyare b ildir :yor. 
ya hükumeti, İspanyanın gayri .nu- Alman kuvvetleri tarafından kes:ı
har:pliğini kararlaştırmıştır. miştir. Bu fırkanın bir kısmı diğer 

----·*·---- müttefık kıtalarla beraber faik kuv
vetler tarafından pek muhtemel taz-

çekler Italyaya karşı yikine durmadan mukavemet etmek
ı.edır. 

müttefiklerle beraberdir Heyeti umumiyesi itibariyle cephe 
. uzer'ndeki vaziyet dün akşamki teb-

Fransada hır mahal, 13 (A.A) - !iğin nesrindenberi pek az değişmiş. 
Çekoslovakya milll komitesi B. Rey- tir. · 

Fransız başvekili 
Amerİka reisicumhuru Ruzvelte 
çok ınüessir bir mesaj gönderdi 

Kordel liul 
ile Rus sefiri arasında

ki konuşma 
Vaşington, 13 (A.A) - Dün og -

leden evvel Sovyetler birliğ; büyük 
elçisi B. Ourmanski B. Hull ile bir 
saat süren bir görüşme yapmıştır . 

Vladivostok yolu ile Sovyetler 
birliğine sevkedilen Amerikan em -
tiasın ı nakleden gemilerin tevkif ve 
taharri edilmiş o l masından dolayı 
enerjik bir ifade kullandığı umumi
yetle zannedilmektedir. 

Gazeteciler toplantısında B. Hull, 
B. Ourmanski ile son aylar zarfında 
yapılmış olan umumi mahiyetteki 
mükalemelere benzer bir goruşme 
yaptığını söylemekle iktifa etmiş -
tir. 

Bu mükalemelerden bazılan hi -
!akis nahoş cereyan etmiş olduğun -
elan B. Hullun bu noktaya işııreti 
belki manidardır. 

Bununla beraber ne hariciye ne -
zaretine ne de Sovyetler birliği bü
yil k elçiliğine bir protesto yapıldığı
nı teyit eder bir haber alınmamıştır. 

Roman yada 
20 bin hekt~r arazi 

Blol<e ed i1 en 
paralar 
Amerikanın bilfiil harP 
ilan ettiğine mi defa/et 

eder? • 
Vaşington, 13 (Radyo) - N"e:; 

york Herald, Amerikacla Alman) k 
ve italyaya ait 300 milyon doJar1'.~. altının bloke edileceğini ve Amcr• •. 1 
nın bunu yapmakla bilfiil ilıinı ha' 1 
etm'ş olacağını yazmaktadır. 

Mussolini 
Erkanı harbiyesinde 

tadilat yaptı ! 
ltalyada bir mahal, 13 (A.A.) ---:; 

Mussolini umumi erkiınıharbiye ı~e·ıt' 
muavini general Sodduyu harlı'l_t 
müsleşarlığıııa tayin etmiş ,·e fos\ 
m ı:sleri erkii.nıharbiyesi reisiıı!n d0~~ 
rudan doğruya umumi erkanıharb'.~, 
rei>:inin emrine ·labi olmasına kfi1 ·'· 
vermiştir. 

İn gilt ere 
Lisans h arici ihracatı no, v_e Çörçi~e bi_rer telgraf çekerek , Alman tebl iği: 

hukumet reıslerıne, ltalyanıı: Alman- Führerin umumi karargahı, ı;ı 
yanın yanıbaşında yer aldıgı b~ı sı- (A.A.) _Alman orduları başkuman 

Pari.s, 13 (Radyo) - Başvekil B. 
Reyno bugün Amerika cıımhurreısi 
B. Ruzvelte müeessir bir mesaj gön
dermiştir. Bunda deniliyor ki: 

sular altında 
leceğiz. Vaziyet naziktir. Sözlerinize Bükreş, 13 (A.A.) _ Röyter: Sou menetti 
itimad ederek ve güvener ek bugün .. 1 d R b' k Jıı"· 

rada Çekoslovak.~anın muttef!kl.~~ dan lığının tebliği: 
yanında tam t~sanut ve .sıkı ı~bırlıgı Saint Valery sahilinde muhasara 
hakkında temınat vermışlerdır. edilmiş olan ingiliz ve Fransız kıta-

----* !arının denizyolu ile kurtulmak te-

ITALYA şebbüsleri akim kalmıştır. Ayrı bir 
tebliğle bildirildiği gibi bu grup tes
lim olmuş ve arasıııda 5 l<'ransız ge-

A/manyaya ne suretle nerali ve bir İngiliz generali de bu-

d d k :;> lunmak üzere 26.000 den fazla esir 
yar ım e ece • alınmıştır. Çok büyük ganaim de Al-

Londra, 13 (Radyo) - Röyler a:ı- manların eline geçmiştir. Topçumuz 
kerl muharriri şunları bildiriyor: yüklü olarak açılmak istiyen bir nak-

- Düşman, Paris kapularıncladır. 
Düşmanla Parise girmeden evvel mü 
cadele edilecektir. Eğer Fransız top
raklarından koğulacak olursak şima
li Amerikayn, eski topraklarımızıı ge 

sizden daha kuvvetl i ve büyük var · gun er e omanyanın ır ço mın - Londrn, 13 (Radyo) :- Yugos 11 
dımlar istirnrum. Seferi kuvvet ·ha- taknlarında cıddi zararlara s~belıı: ya, Bulgaristan, Yunanıstaıı, Ronı~t 
· 1 k Ü d.. k ti . f yet vermış olan feyezanlar şıddetlı va ve Rusya için Ji,an' harici ihru< 

r1 ıç 
0 .mkta d zere dıger uv.ve t.erı az- yağmurlardan son ra fazlalaşmıştır. ''ıl!Jılma~·asını em~etm:şt r Bu enııf· 

a mı ar a gon ermen ı zı ıs ıyorum. M ld d b' k k" ı 'd ' · · · •· 
B k ·t d o avya a ırço oy er tecrı c. >'Ukarıda ismi geçen devletlerle ı.c• unu va ı geçme en yapmanız ı ıs. d'I . b' h ld b' 1 h ki , et· 
rarla istivorum. ~ m!ş ır ~ eve ın erce .e ar e~ ·i münasebatın kesildiğini deh\ le~ 

· k ılmış arazı bazı yerlerde hır metre nerr:oktedir. 

------00------ - yükseklikle su alt ında bulunmakta- r::- v b · · 
dır. r ransız rı..a ınes ı 

Tuna civarında ela 20.000 hektarı Fraıısada bir mahal. 1~ (A.A.l -
ı ·ı ıı. su basmıştır. Saat 19,2:ı de ıwzıri;ır he)·eti ,op. ·," 

Amerl• k a mıştır. Ordulardan avdet eden .~',j, Lib}rada harp başladı 
Gayri resmi bazı haberlere göre. liye gemisine tam isabetler yaparak • 

bir miktar italyan kıtaları, Almanya- geri dönmeğe mecbur etmiştir. Al- Daha ilk çarpışmada Jtalyanlardan Donanması manevrada 
da bulunmaktadır. Bu hareket, *unu maıı tank dnfi toplarının ateşi netice. Londra, 13 (Radyo) 1'nitel 

Reyno a~keri \·c diplomatik "'azı: t: 

'zah etm ştir. 

Denizaltılarımız 
gösteriyor ki, Almanlar, Fransız cep- ,inde diğer bir gemi berhava olmuş- 2 zabı"t Ve 60 nefer esı"r alındı Pres, Amerikan donanmMının ma-
hes:ndeki kuvvetlerini takviye için tur. ,1evralara çıktığı ·,e bu ayın 26 .illıda 
cephe gerisine italyan kuvvetleri ge- Harekat bütün cephe imtidad:nca 1 b'ld' k d' 

ltanbııl. ı:ı (Tel<'fnnla) - T'•)ı 
lellıahirlerimiz İzmit körfezinde ı!W 
lış calimleri ;·apacaktır. tirmişler ve bu suretle Paris muhare- seri bir terakki göstermektedir. Londra, 13 (Radyo) - Son gelen lakki ederek oradan taarruza ge~e- üs er ne döneceğini ı ırme te :r. 

besine bütün kuvvetlerini yığabilmek .Mame nehri b:r çok noktalardan haberlere göre, İngiliz kıtaatı ile ceği~e ~e ihtimal vermektedir. Al tın fı" vatı ISVlÇRENlN BiR CEMİLESi 
Bern, 13 (A.A) - lsviçrc hlik"

meti Tunu>taki ltai)·au mcnfaatıcı 
niıı himayesini clcruhto clmi,lir.___... 

iç:n İtalyan yardımını temine kalkış- harp edilerek geçilmiştir. İtalyanlar arasında Libyada ilk mu- Cıbutı, 13 (A.A .) - Fransız so .. 
mışlardır. Ita!yanların Almanlara Champagnede düşmanı takip et- h~;·ebeler başlamıştır. Daha .bir:nci malisi ile Habeşistan arasındaki i•u- İstanbul, 13 (Telefonla) _ Altın 
yardımı Uç şekilde olabilir: mekte olan fırkalarımız Chalonsonu ~ıusademede ıtalyanlardan ıkı zabıt dud köprüleri ta hrip edilm iştir. nu- fiati 24 lira 65 kuruşa çıkmıştır. 

ı _ İtalyanlara karşı Alp hudu- i~gaJ etmiş ve 1914 muharebesi mey- ıle 60 nefer esır alınmıştır. radaki kıtaatın vaziyetler i mü~em-
dunda mühim bir Fransız kuvvetini clanlarını geçmiştir. Londra, 13 (A.A.). -. L?ndnıııın meldir. te et:ı ~ n ıı )) A DL?o0 AA"" ılı a 
atıl vaziyette tutmak. Argonne ile Meu~e arasında taar- iy.i ha.her alan. mehafılınde ıtalyanın İtalyanlar son Habeşistan mu har~- c;;;;ıJ ~ U ~ 17'- 17'-~ a 

2 _ Akdenizcle ve sarktaki mülte- ruz arazı kazanmaga muvaffak ol- Cıbutı sah ı llerıne karşı taarruza geç- besi esnasında kendileriyle beraber 
fik kuvvetlerini Fran,'aya gelmekten muştur. tiği teyid edilmemektedir . Ayni me- çalışmış olan zengin rüesadan RaH 
alıkoymak, Bu ana kadar bize gelen haberle- hafi! italyanı~ _ça~uk bir muvaff.akı- Hai l uyu idam etmişlerdir. 

3 _ Fran>ız _ Alman hududu ge- re göre, yeni harekatın başladığı ö yel elde etmegı hır şeref meselesı te
rilerine baz, italyan kuvvetleri koya- hazirandanberi alınan esir mühim 
rak Almanların, ParİH muharebesini bir miktara baliğ olmaktadır. Düş - mavunayı batırmağa Ve takriben deflere isabet edememiştir. 
istedikleri gibi yapmalarını temin et- man çok fazla miktarda harp malze- 10.000 tonluk bir nakliye gemisi ile Düşman dün altısı hava muharebe 
mek. mesi de kaybetmiştir. Yalnız garp bir çok küçük vapuru ciddi surette !erinde dok uzu hava dafi top lariylc 

İtalya, 1914 yılında Alman~·a ile cenahındaki iki ordu bütün silahları. ha>ara uğratmağa muvaffak olmuş. ve mütebakisi yerele olmak üzer~ ın 
müttefik iken de kuvvetlerini A'sas nın işb'rliği ile 200 den fazla düşman !ardır. tayyare kaybetmiştir. 
ve Loren mıntakalarına koyarak Al- tankını tahrip etmiş veya ele geçir- Havre civarında 20 sabit balon elli 4 Alman tayyaresi kayıptı r. 
manian daha müteharr;k bulundur- mişt i r. şürülmüştür. Bir Alman denizaltı gemisi clüşma-
mak planını tatbik edecekti, fakat Havanın fena olmasına rağmen Norveçte muharebe tayyareleri- nın kuvveti~ bir deniz nakliye koluna 
Mnra müttefikler safında yer aldı. çarşamba günü avcı tayyarelerimiz miz Trondheim civarında bir tayyare h ücu m etm·ş ve mütea cl did vapur ba-
Şimdi de eski plan tatbik edilmek is- ve Stakas tayyarelerimiz ezcümle meydanına hücuma teşebbüs etmiş tı rm ıştır . 
tenmektedir. Alman kumandanları Chalones - Sur - Marnede ve sahil olan 15 İngiliz tayyaresinden dördü- İtalyan tebL'ği : 
idares'ncle İtalyan kuvvetleri, pasif mıntakasında ordu ile fani surette iş nü düşürmüşlerdir. Roma, 13 (Radyo) - İta lyan l·es-
müdafaada bile bulunsalar Alman ha birliği yapmışlardır. Tayyareler;miz Düşmanın şimal! Almanya üzerine mı tebliği , bir ita lyan mayin tarama 
reketini artırmış olabilirler. bir nakliye gemisini ve asker dolu lıir yaptığı bombardımanlar askeri he- gemisinin batırıldığın ı bildirmiştir . 

Almaıı Kıtaatı 
Parisin ônüne vardı. Dün Pariste 
hiç bir gazete i ntişar etmemiştir 

Bern, 13 (Radyo) - Alma nlar, J nakledilmiştir. • 
Pariain önünde bulunuyorlar. Şehrin Tur, 13 (Radyo) - Bugün P~I' 
zaptı p ek yakındır. r iat e hiç bir gazete İntişar etıne~1

1 
_ 

Bütün müeaaeaat ve bankalardaki tir. Matbaalar, tamamen n a k1ed\
1 

_ 

paralar Pariaten uzak yerlere nak - mişlerdir . Şehrin sivil halktan t" ıı il 
!edilmişlerdir. !iyesi, çok acıklı bir manzara tej .. 

Paria, 13 (A.A ) - Resmen bild i - eylemf'kted ir. Sokaklarda fevk&" 
rildiğine göre, Fransa milli bankası· de t e dbirler alınmış tır. 
nın merkezi muvakkaten Saumura 


