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limi haberi, burada sevinç uyandır -
mıştır. Derhal bayraklar asılmış ve 
üç glin şenlik yapılması emir olun -
muştur. Bu üç gün zarfında günde 
birer ceyrek kilise çanları çalacaktır. 

Parise giren Alman kıtaatı, Eliza 
sa rayına, resmi binalara Ye Eyfel ku
lesine Alman bayrağını çekmişl erdir . 

Hitler, önümüzdeki hafta Parise 
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gidecek ve Eliza sarayında oturacak
tır. 

Londra, 14 (Radyo) - Belçıka 
ordusundan elli bin kişilik bir k'lv
vet, bugün vapurlara binmiş Ye Frnıı 
sız cephesine hareket etmiştir. 

Alakadar askeri mehafil; Fransız 
ordusunun, bundan sonra karı• ka
rış müdafaada bulunacağını yazıyor. 

de to9lanmııtır. 
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Celsenin açılıtını müleakıp kürıüye gelen bafvekil Dr. Refik Saydam 
ve bunu takiben Hariciye Vekili Şükrü Saraçoğlu umumi siyaset ve Ya· 

ziyet hakkında beyanatta bulunmuşlardır. Vekillen'miz, muhtelif ha -

b tiplerin suallerine de cevaplar vermişlerdir. 
İngiliz Ye Fran'1Z milletlerinin a~-
tnn başa silaha sarıldıklarını Ye ni- Mebuslarımız, grup içtimaın1 müteakıp müttefiklerimiz lehine hara-
hai zaferi elde edinceye kadar çar- retli tezahüratta bulunmutlardır. Meclis gurubu, hükumetin ıiyaoetini 
pısacaklarını bildiriyor. ittifakla taovip ~tmiıtir. 

Lc·mlrn, 14 (Radyo) - Fransız Ankara 14 (Telefonla) _ Büvük Millet Meclir,' müstakil gurubu, 
ordu,u, Almanların şiddetli taarruz. ' · · d ı · M" ı k'l 
lıırına rnukaYemcte devam edi~·or. bugün grup reiıi Ali Rana Tarhanın rıyaoetın e top anmı~tır. uı a ı 

Bundan ~onra çok şiddetli ve ka~1lı grup, parti grup içtimaında ba~vf"kil VP hariciye vekilimiz tarafında~ 
nıuharebelere intizar olunuyor. İz:ah edilen harici aiyaıet üzeu"nde müzakerelerde bulunmuş v~ bu •1• 

Londra, 14 (Radyo) - Frnns!Z 1 yaaeti taoviı> eylemiıtir. 
topraklarına çıkan kıtaat, derhal I \. ,.1 
cepheye •evkedilmeHedir . .Mühim- ---------------------------
n1at, tank, hücum arabaları v~ nıit. 
ralyözler pc)'d~rpey cepheye var
maktadır. 

Elen hükumeti 
Şüpheli Almanları hudut 

Almanların zayiatı 
büyüktür 

Loııdra~:;ı~R~d~~~ıyo~öyter a- Haziranın dördünden beri bir milyon 
jansı Belgraddan bildiriyor: 1 k • • •• ı " v d } t 

Atinadan gelen haberlere göre, ışı Q muş, ÇOgU a yara anmış ır 
Yunanistan, Mısır tarafından takip\ - • f 1 d . u 

d ·ı · t alınaıı a"kar·ı t'd Londra 14 (Radvo) - Londra as- 1 1: aralılar da bundan ~ok aza ıı .. "u e ı en sıyasc ve • • ·' ~ ·- - · · .. · · ı 1 1 d ı 
birleri ve bu vaziyet karşısıııda hA- keri melıafillcrinde, A.lmanlarııı o_n gun Almanyanın ıçı rarıı ı ara u u 
diseleriıı inkişafını soğukkanlılıkla ' ıı-iin i~indc uğradığı_ zay atın fevkala- bulu~mPktaclır. . , . 
ıı-rızetmekteılir. Yunımistan, bitnı ~f- d~ yiıksek hulundugu ehemmryetle te Bu><reş-, 14 (Rac~~ o) . - Po ;ın~ a -
lığıııı azimkıir bir sekilcle takip l't _ lıarüz ettirilmektedir. nııı büyük ~eh.rlPrındek, resmı h!~ı a 
mektedir. · 1 Almanlar, dört haziran taarruzu- ların kaffe,; hastahanrye kalb·•clıl -

Yuııanistaııa gelen ccn .. bilerin 48 na kalktıkları günden beri, Pari"i zap mi~tir. Bu hıı-tahanel<'r, reph~rll'n ıı-e
•aat zarfında zabıtaya müracaatları tediııcere kadar bir mil~·on in•anı fc- len .farnlı Alman a•krrlerı Le cini -
mecburi kılınmıştır. Son günlerde ' da etmişlerd·r. Bunlar ölenlerdir. muştur. 
Yunanietana, Atina ve diğer şehirle-
re pek fazla Alman gelmiştir. Bun -
!ardan mühim bir kı•mı kom$u mcnı
leketlerclen şüpheli görülerek koı(u
Jan Almanlardır. 

japonyanın protestosu~ 
Tokyo, 14 (Radyo) - Japon,l'a, 

bir Hollanda tayyaresinin Hollanda 
"ahillerinde bir japon balıkçı gemi
sine at2ş açmasını protesto etmiştir. 

Hükiin1e • 
ispanya ı 

Asayiş İçin Fransanın muvafakatı 
tahtında Tancaya asker çıkardı 

Hollanda 
Hükumeti Paris dün teslin1 edildi 

Tur 14 (Radyo) - İspanya as-ı ;nzilıatı temin edecekler, kargaşalık
kerleri. bugün Fraıısanın muvafuka. !ara meydan vermiyec~klerdir. Taıı
ti ile Tuncayı işgal etmiştir. İşgal ha ca, enterııa•)·onal . şehır hukukunu 
reketini 1200 bpanyol askeri )'ap-j muhafaza edecektır. 
mı~lır. lspaııyvllar, şehirde sadece 

emelleri Eliza ltalyanın gizli ltalyan sefirile konsolos- Hitlerin gelecek hafta Parise giderek, 
larına pasaport verdi sarayında oturacagv ı söyleniyor 

lı hl'ur, 14. (Radyo) - Havas ajansı Romada basılan gizli bir haritad:-ı Mıs1r 
a er verıyor: Lonclra, 14 (Radyo) - Almanla- Londra, 14 (Radyo) - İngiltere- !erce rnpur, lıü~·ük mücadele için 

1 
liollandaııın Roma sefirine 011 , 8 _ rın Şampanya mıııtakasında Sen nin Fraıısaya göndermekte bulundu- Fransava asker taşımaktadır. /talgan müstemlekesi diye gösteriliyor! 

'ort ve ·ı ·şt· B h .. · d R M ·· · d - h ı · t k a•·k"r lngı·ı·ı·z halkı, Fran<a,,·a vapılnn ı.0 rı m .. ı ır. .u adise üzerı.'ııe uzerııı en omeye, arıı uzerın en gu arp ma zemesı, an ve •.; ~ , , T . . it 1 Akd . · · b 1 ct ' " il t ı lı ı ı d d en Lonclra, 14 (Radyo) - ayını'1n ayanın enız ıçın es c W 
1 . . anda hukümetı, derhal 1·talyan se de Birere doğru ilerledikleri ha'ıer sayılamıyacak kadar fazladır. ııg! - u yanım ar an son crece rn ı - . 11 . d 11 .1 . h .. 
ıliıı d Kahire muhabiri hildiri,;or: cıııııvane eme erın e ı en er gıın b .. e ~·e Hollanda Hindistanİndaki verilmektedir. terenin her tarafından, her ~ant )'ÜZ- nun ur. ortaya çıkmaktadır. İki gün rvnl, 

nUtun ıtalyan konsoloslarına pasa- Fransada bir mahal, 14 (Radyo) R k A ek Romada basıldığı anlaşılan bir he.ıi-
~0tt vermiş, Hollanda toprakların- - Fransız harbiye nezareti namına t ınerı a ta ela meydana çıkmıştır. 
ı/1n.heı:nen uzakla~maları lüzumunu söz söylenıeğe salahiyettar bir zat eynonun nu u ve . ' Bu haritada Mısır italyanın hir 1 dırmıştir. dün şu beyanatta bulunmuştur: • müstemlekesi olarak görühnekteclır. - Denizden Majino hattının ~i -

Ava K maide münteha noktaRına kadar u- Mı•ır zabıta<ının ele geçirdiği bir giz. m a m arası zanan Fransız hattı mülasık ve )'lP- d h li mektupta da, i talyanııı müstakbel 

F b . ı ·ı· . . d. v. t blo Amerı"ka a eyecan l\1:1!'-ır valii uınun1isi meydann ç1kn1L"'-Perşembe günü gjzli ranmamış bir haldedir. ransa aşve <ı ının çız ıgı a ' tır. Bu valii umumi. Yaktiyle l\1ısırdıı 
Lqndra, 14 (Radyo) - lngi!iz sa- M f ı l y d d } k oturan bir italyanrlır. 

toplanacak lahiyettar mahfilleri, Mon 111ediden uyandır dJ. Ütte İ ( ere ar ima evam 0 UnaCa Bütün bunlar, İtalyanın :11ı ırla 
,,, Londra , 14 (Radyo) _ Avam ka- 111ajinoya kadar olan Fran"1z h:ıttı- do•tluk Hediği .ıralarda ~·apılmıs -
·u•r ı k h f nın yarılmış olduğu hakkındaki Al - Vaşington, 14 (Radyo) - Ameri- cephe gerisinden gelen telgraflar, Vaşinglv ıı, 14 (Rad.ı·o) - Fransa tır. 
"" ası, ge ece a ta perşembe gü- b" h b 1 · t k · t k ka gazetelerı·, Pol Rovnoııtıı1 nıe-.'aJ·ı- son inhidam fikrini vermiyor. Pa- BaşYekilı· Pol Re.nıonun Ruzyelte ;:_" gizlı.· bir. içtim.a aktedecek ve umu man mena ıı a er erı ~ zıp e nw o, 
.. ,f tedir na geniş sütunlar hasretmişlerclir. Bü risin tahliye•inde görüyoruz ki, Fran meeajı, Amerika umumi efkarında 
Ilı vazıyet~ tetkık edecektir. Bu içti- · tün rad)'o ista•yonları me<aiı yer - sada •iviller de kahraman ordu ka- bü;·ük bir teı;ir uyandırmış ve lıürri-
~,ada._ ~enış mıkyasta müdafaa ted- ------------- ı ı ı d b ı ı dar cesaret ve azim gösteri."Or. .ı·et için çarpısmakta olan ing!ltere 
•tlerınııı alınma>! mesele•i de meY- M } f miş er, müta ea ar a u unmuş ar • . " , 

'lıubalıs olacaktır. 0 oto dır. Halen Amerikada Fransanııı 1<a Ottava, 1-1 (Radyo) ·- T'ol Reyııo- ile FraMaya olan •empaliyi bir kat 
ziyetini bilmiyen kimse yoktur. ııuıı son mesajı, Kanaclada heyecan daha arttırmıştır. 

Karamürselde zelzele it l f '} " " t" Gazeteler müttefklere seri yar - uyandırmıştır. Kanada mahfillerinde Re;ononuıı nutkundaki ,, Fransa -
a ya se ırı e g'OYUŞ U dımlar yapılma.ıııı i•temekte ve Fr~n ~ıı hana at hakimdir: Verilecek ce- nın büyük kuvvetlerini terazinin ke-

l( J<aramürsel, 14 (A.A.) - Dün .Moskova .. 11 (Radyo) -Sovyet halk sız kahramanlığını hayranlıkla kar- rnp, Ruzveltin bir politikacı mı, yok- fe<inP ko;·acağı günler yakındır.> 
l •ramlir~eliıı Sereğli köyünde ~aat komiserleri reisi Ye harici"e komise- 1 kt ı .:ı bir in•aniyet adamı mı olduğıınu Cümle, Amerikan milletinin, rlenıok-3 02 d t k d ğ , şı ama acır. D d 

• ~ cenup an şar a o rıı 15 ri Molotof, dün italyaııın yeni 111osko Nevyork JTeralcl Trilıun eliyor i<i: gösterecektir. - evamı ördüncü oahifede -

----/(---

Millet mec~isir:de 
Aııkarn, 11 (Telefon!~) - Büyük 

1\lillcl meclh<iniıı bugünkü içtimaın • 
da ruznamecle mervud mulılel;f ':hı
halar müzakero edilm·ş, Adli;•e vek -
Ji Fethi Ok; ar uzun beyanatta bu -
Junmuştnr. 

raniye sOren orta 3iddette bir zelze- va sefiri Rossoyu kabul etmiştir. Mil- cFransız milleti, mücadeleye kahra 
e olmuştur . "k ·· t" 

Norveç 

lıı at yarım saat sürmuş ur. manca devam ediyorlar. Buna soıı 

Seferinin Zayiatı 
vermek, Fran•anın mahvı demektir. 
Eğer Reyno tarafından çizilen tablo 
doğru ise, demokrasilere >üratlı yu
clım lazımdır. Evvela inıı-iliz yardımı 
şarttır. Bu muvazeneyi temin edecek
tir. Amerikanın yardımı da terazinin 
gözünde ağırlığı tem'n edecektir. 

Habeşistanda isyan başla 1 

Almanlar, Norveçte kaybettikleri gemiler 

hakkında tebliğ neşrettiler Ent. Reynonuıı elediği gibi, en kü
çük bir ümit kalsa bile. Frans:!daıı 

Rasi ardan biri, ordu teşkil etmek Üzere Filistinden 
tayyare ile llabeşistana geçti 

Ilerlin, 14 (Radyo) - Bugün inti- hir ve 16 muhtelif gemi 

~ar eden re~ml bir tebliğde, Norve~ ve fakat buna mukabil, 
leferinde Almanyanın üç kruvazör, çok mühim bir stratejik 

kaybettiği 

Norveçte 
mevcudiyet 

uzak bir araziden muharebe)'<' ele- Kudus, ı.ı (Radyo) Habeş i"·ı' dan olan bu ras, llalıt•şislanda ordu-i vaktıyle ital)'ı>nlara hızıııct eden :; 
vam liızımclır. tilasındanberi lıurada buhınnn ;as- sunu teşkil ederek italyanlarla çarpı- ras, i!:llyanlar tarafından idam ed 1 

NeYyork Taym's: larcl:ın lııri, dun tayyar,. ile Halıeşi"·ı~acaktır. j ıııistir, llabeşi,taııda kargaşalıklar 
1 O destroyer, bir torpito, 6 tahtelba-1 kazandığı bildirilmiştir. .Ne cepheden gelen habPrler. ne tana gitmiştir. Negiisiiıı akı'alıaların- Cilıutiden gelen haberlere gore, Ye ·syaıılar vardr. 

l 
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SAHiFE 2 (ANADOLU) - ' . Rff.Sl 

Aacarista 1da azlıklar ,ş;;;;;~ı 

T:mur gene gtiliim:)ecli, 
tuttu: 

CALiP BAHTİYAR - 87 -

<İsumlıui mebusu 1zmir Parti Müfettişi» 

elimden ğa gidiyordu. 

Po Reynonun SeQ 
Dit;ier~{en • • 

sını 

Başveki:, verilmiş olan takriri 
şiddet1e tenkid etti 

Göztaşı ihtiyacunıı•. · ·ı· ız bununla karşılıyabı ır 
. k t del'• 

İııgilterede •maruf bir şır ~ ' bin 
hal -ipariş verilmek şarti)'ll :.ı~riııe 
ton göztaşını Türk ahcıhı~ın .e Jl'l·ştir· 
hazır bulunc.lu:rduğunu ~ıl~ırdeıı a· Örgenç kendi de alınıp bittikten 

cıonra biitüıı Haarizm buyruğumuz Orhan Rahmi GÖKÇE 
nuclapcşte, 14 (A.A.) - Tcleki miş v0 projenin mebusluk sıfatiyıc 

1\lacaristanda bulunan muhtelif e- teklifi gayri kabul addedilmesini is· - Tnnrıya rmanct ol C'nnbey ! Siz 
Hoçcntti aldınızı, Timur 'Meleği öl

T!iz elde edemezsiniz! 
altına girdi. '1'imur Melek de gözden Bütün ifadeler, nıuhit ı.e şartlar-
kayb:;.ldu. dan da kuvvet elarak tesir dair lcri-

lrnlliyetlerin muhtariyeti hakkında temistir. 
Okluhaç fırkasına mensup iki mebus Ait olduğu encümen Telekinin te'k
t ırafıııdan ver:Imi~ olan knııun liı/i- lıfini kal>ul ettiği takdirde zikri gc· 
ha ını ş'cldetle tenkit ctm:ştir. çen ki mebu"un mebuslukları sakit 

Keyfiyet hariciye vekaletıınız 
Jô.kadarlara bildirilmiştir. 

---·*- . 8özJ ... rini sh} ley erek mrrdivenden 
a~a~ı koştu, kayboldu git i. Tam bi
z'mkilE r ~uyun bu '~ka ına g-N·tik
ler' mi it Timur .!e ek te k:ıvığ8 
bindi. 

Biraz vakit sonra öftrendik ki Te- ni genİ§letir ve derinliklerini yapar
mucin han Horasanı almış ve ('elu- lnr. Dün gece, Fransız Ba§vekili Pol 
lettini Hint sınırlarına kadar siirmüş. Rcyno'nun evvela Amerika cumhur
Jiaarizm kahramanı Sent su.ru kena- reisine tıevcih ettiği, daha sonra 
rında kanlı savaşa girişmis ve yalnız kendi milletine yaptığı hitnbı din -
başına kalınca. zırhiyle, pusatlariy- )erken, keskin ve zehirden cok acı 
le 5uya atılarak yüze yüze karşı kı- bir elemin tırnakları ile yüreğimizin 
yıyn geçmiş. Temucin han Dorbay , tırmalanıp derin derin sızladığını ve 
Noyan ile kardeşi Hala Noyanı Han- kanadığını duyduk. 

Teleki bu projenin devletin c a!;Jı ve kendileri siyasi hukuktan mahrum 
m n~fiine mugayir çlduğuııu söyle- ohıcaklardır. 

Fuarımıza gelecek fır· 
malar için kolaylık b; 

cııc · 
Fuarımıza i~tirak edecek • ettırak 

İki kn ıdan ya~mur gih; oklar ,·a
~,,.} or. fakat kayıklar zincire 
<loğru vaklaşıyorlardı. Birdenbire 
Timur Melek ayağa kıdktı. iri bnfLn-

ı şim ·ek gibi parladı tndi, su köpfik
lı>ndi, havaya kall--tı. kayıklar yıl
nırım gibi gectiler. Timnr Melek lıiı· 
balta indir:ştc zinciri iki parça etmiş 
ti. Bir pıır~a daha nvakta durdu. Şaş 
kınhklarınclan ok atmak bile akılla
rı"la gelme,·en bizimkilerr. meydnn 

ku,. ı::db' baktı, bir aralık l>Uyle dur
du, altındaki kavıkla ı:;unın iizerin
den al tı. sislere büründü ~itti. Kayık 
:;özden kaybolunca bizimkibrin akıl 
lan başlarına geldi. Alak bnygmhk
tım nvılmıs atına h;ner ,.e ba~ı. kanlı 
ars.nlarln baU'lanrrıış olan Subuktav 

i c hır~h hırslı bnğ'ırırdı. · 

firmaların teşhirden .soıır:ı '8ıuır i· 
memlekete ithal edecekleı ~ z re· 
çin hükumet yüz bin liralı}. ·

1 -A.maova 
~ 

------ rcc~ktir. 

? 
Baldızını kaçıran .·~ız· Ticaret mübadelesi için evve!denberi başhyan ----'·k---

müzakereler sona ermiştir . .. , Al ancakta Saime adunla ~ır 0ğlll 
Ankara, 1•1 (A.A.) - Birkat; ay

dan beri Tiirkiye ile A !manya :ırasın
da bir ticaret nnlaşması akdi zım
nında müzakereler cereyan etmekte 
bulundufru mallımdur.,. 

1stihbRTatımızn nazaran bu kere 
bu müzakereler neticesinde bir ih
zari aıılasmaya vil ul kabil olmus ve 
metinler dün tarafeynce imza edll
mi tir. 

evvelce Alman:ı•aya yapılmış ıparı~. la ııisanianan elektir:kçl Ernııt dU· 
Jel'imizden bir kı::mı ela dahil olmak 22 v·~şında İrfan K·ıya ni!lıL11Jı5ı ·rıl 
Hzcrc memleketimize ithalfıt imka- -rurk~n ba1dızı' 14 ;;1 .. 1;1da" ~erıııl!!· 

b l 
. . . . "1 dl' 

nını ve:en u an aşma çerçevesı ı_çm- .kandırmış. ~1anisaya, oradan anbııl· 
de vnkı olacak emtia mUlıad.elesı bu tanbtrla kaçırmıstır. Suçlu Isl . ıJ\il 
~~usu~ta açılacak muayyen .bır he~~? oda yakalanmıştı;. (Bu hadise d~~ıık 
U7:~r~nd.cn \'C bu h~~apta .bır t;raku- :nfü:;hamızdn istanbul te!lgrafı ol~urJ 
mu .o~~ıyecek ve böylece athalat m~ı- baz isim vanhcılıkları ile ç.ıkntt 
kabılı ıhracatı mUemmen kılacak bır ı · " *----
şekilde cereyan edecektir. • 

~:Sas aı~laşma. ~çin mUzaker~lcre ithalat birlikleri . ıc 0• 
de\ nm edılecektıı. ıı k l 1 ·i t hb ld oJrtıl\ ..ı • 

- Dört nnla ileri! Bu şeytnnı yn
kalamalı, canlı cansız ele geçirmeli
dir. 

Üc bin adam Timur 1\Ieleğin ardın 
dan koştu. Timur yakalanamadı .. 

Rize gelince. Uoçendi almış olrlu
i!'umuz ıcm ısımız bitmisti. Valdt 
ka~·betmeksizin Hanın oğlu C'uci bey 
le Haarizmi ba"mai!a giden orduya 
vetistik. Ru aralık Temucin Hnn. en 
"evgili oj'rlu Toloy ile Horasanı alma.. 

rizm Sultanın ardından saldırdı. Bun Bu sesin matemi atmosferi içinde, 
lar tfl Hint ilinin göbeğine kadar gir- muhayy(lemiz mesafeleri yırttı, mu:z
dil:?r. Yerliğ ald1k ki Kutlıuddin Meh tarip Fransız evladlarınm yanına ka
rnede karşı yiiriiyelim. Tcmucin han. dar gitti ve onların göz yaşlarında, 
bu kere Sultan Mehmed ile adam a- esaret ve işgal görmüıs bir milletin 
kıllı kesişmek istiyordu. Ordu hnş- ferclleri olarak kendi hatıralarımızı 
buğluğunıı Cebe almıştı. Hiç giiclük tazeledi. Tarihin hiç bi!" devrinde biz 
cekmeksizin Herat ve Nişaburu bas- Fraıı::ınya, bu kadar şuurlu ve ihatalı 
tık oradan sultan l\lehmcdi kovarak bir sevgi içinde yakla§mndık. Çünkü 
Mazcndrnnı almağa gittik. EpC'yce görüyoruz ki; Fransanın içinde ya
\ erlerde çarpıştık. Bn sonra Kilan i. şadığı zaınan, bir vakitler bizim de. 
liııe kad11r girdik. Bu kerP de nim geçirdiğimiz kara giinlcrin aynidir. 
maz dive adı çıkmış olan tlal kımıl- Fransız milletinin kahraman, vatan
~anmı bagarnk Sultan Mehrnf'din perver, fedakar ve ölümdt>n yılmı
haznesini tnlıın ettik. Karı"ını çolu- yan bir millet olduğundan da hiç 
ilıınu, çocuğunu götürdük. Sultan şüphemiz yoktur. Biz de bu mcziyet
l\lehmed bunu işitince kederinden öl leri, bu hasletleri nefııinde toplayıp 
dii. Hem de nasıl ölü!'I ! lranda, Tu - ayni §artlar içinde tarihin ebediyet 
ranc'ln hanlık siiren ,Hint, Arap ille- abidelerine yazdırmış bir milletiz. 
rini buyruğu altına alan, Rağdattaki Merdliğin, kahramanlığın ynrattı
hnlifrvi titreten Kutbiirldin vnlnız, ğı şahe&erleı·i, yüreklerimi::dn çılgın 
ldm~e~iz olduğ-u halde Kuzgun deniz alkı§ları ile kar§ılamak bizim şinrı
<Bahri Hazer) kenarında öldü. Öl- mızdır. Biz böyle doğduk, böy!e ya
düi(ü yerde bunu garacak kefeni bil<.> şadıl,, hayat ve ebediyet hakkı olan 
bulunmamış ta kiirkiinc sarıp göm - milletler, bu asil ruh kayne.ij'ını er. 
miisler. - Devam edecek - kek göğiislcrinin i~indc ta~ıynbilcn-

• er ez er s a u a hat. ııtl 
zere şehrimizde manifaturacı t 111 ııl· 
ri sanayicileri, demir ve inş_ttıı ttbeıe· 

Haber verilmeden ba- Romadan ayrılan diğer zemesi itha1at~ııar bil'likıer1 şır gel· 

b 
v. f l rinin derhal kurulma;ıı için ~J1'1 

g a itil>ariyle bir taraftan bir ta
k1m mallarımızın ihracatını temin e
dem ve diğer taraftan Almanyadan 

Bir Beyaz Rusa Kalırsa 

Rusya~: ın Balkan Siya
setindeki Hedefi Nedi ·? 

Cihan harbinde Sıvastopol miis-ı yetinin Rusya bakımından arttığını, 
tahkem mevki kumandanlığında bu- halbuki başka bir devlet, elinde 
lunan Rus çarlığı mira)aylarından (Türkiye elinde) bulunan iki boğa
(yani beyaz Ruslardan) Lukovski zın kolayca kapatılabileceğini, 1912 
Yolonski Mihal, Macarca Pe~ti Hir- Türk - italyan harbinde 'l'iirkiyenin 
lap gazetesinde Sovyet Rusyamn boğazları kapatmasb'le Rusyanın 
Balkan politikasını kendine göre i- milyonlarca zarar gördüğünü, Rus
zah etmiştir. (Bu adam. 1stanbulu İŞ- yanın bunu düşiinerek bugiinkü va
gal teşebbüsünde bulunan Rus kuv- ziyetten istifade ile gCiya boğazlar 
vctlerinde de vazife almıştı.) meselesini halle calıştığını, bunun 

Makale muharriri bugiinkü harpte için de Balkanlarda nüfuz ve sem
Rusyanın isminin gittikçe alaka ile pati tesisi cihetine gittiğini, boğaz
anıldığını, Rusyanın Balkanlar üz.e- ]arda hiç olmazsa kontrQL tesis et -
rinde İslav ittihadı güdemiyeceğini, mck arzusunda bulunduğunu, fakat 
bunun modasının geçtiğini, bunu ge- bunun pek kolay olamıyacağını, tn
çenlerde Sovyct Rusyanın bile tek- rihte ele görüldüğü vcçhile. boğazlar 
zip etliğini, emperyalizm veya dün- hakimiyeti mevzuubahs olunca bii
ya ihtfü1li gibi sebepler de mevzuu- tüıı büyük devletlerin başlarını kal
bahis olamıyacağını, bu ~iynsette as- dıracaklarmı, binaenaleyh bugiinkU 
keri ve iktısadi sebepler bulunduğu- gayretten de pek fazla ümide kapıl
nu. büyük bir ziraat memleketi olan mamak lfö~ım geldiğini yazmaktadır. 
Ru yanın rekabet sahasında muvaf- Tekrar edelim ki, bunu yazan, şimdi
fakıyet için, ucuza nakil noktasın- ki Sov~•et idaresinin düşmanı olan 
dan, '"U yoJlnrına muhtac bulunduğu- bir beyaz Rus zabitidir. 
mı, bu yiizden Karadenizin ehemmi-

=-<IO-

Fransadaki an"tifasist!er 
...:: 

Fransız orduszı ile ganyana harbetmek üzere 
gönüllii alayı teşkil ettiler 

Tur, 14 (Radyo) - Frnnsada bu- bir beynnname neşretmiş ve hüı-riyet 
lunmnktn olan yüz binlerce nntifa- için çarpışan medeni ve misafirperver 
ı:.ist italyan, general Santo Garibııl- Fransanm zaferi icin eli silah tutan
dinin kumandasında bir gönüllii ala- ların hemen silah<~ srırılmalarını bil-
yı teşkil eylemi lerdir. clirm'ştir. 

General, Fransaclaki italyanlara 

Mısır sefiri Heyetimiz geliyor 

Romadan 

fırı/an ir .1 unan vapuru mütte ik konso osları miştir. el'ek' 

)Ja<lrid. l<l (A.A.) - Pazartesi Roma, 14 (.A.A.) _Polonya, l:loL Bu suretle evvelce kurula~/ıci :t· 

lerdir. Fransız Basvekilinin tarihi 

ıakşamı Tihi ter burnu açıklarınun 1 J,rnda ve :Norveçin sefaret ve konso- c;e yeni kurulacaklarla fz;rnır :ac:ı1'· 
habC'r veı ilm.eden hrpillenen Y~~'aıı 

1
10 .. ıukim ı erkan ,.e memurini diin ak- halat lı 'r!ikleri adedi beşe çı 

do Govlandrıs Yunan vapuru muret- şanı husu i trenlerle Romaclan ayrıl- tıt-. 
titreten sesi, mü&tevİinin zafer yay
garalarını bir nnda ayak altına nldı 
ve küremizin en de!'in, en uzak r.ok-

tebalından sağ kalan yirmi ki~' ~un-'mışlardır. -----~· sı 
tiyaeo De Galicinda kara~"\ ~ıkmış~ 1

1 A~ ni tr!!nlerle gazeteciler ve vazi- Dairelerde yaz çahŞ':"'cıer· 
tır. f )nri it bariyle italvada ikamet et- if' 

Bunların ekserisi yaralıdır. Torpil- melde olan diğer ze~·at ta RomayJ Bugünden itibaren ı·esıni d:·ıecc1'· tolarına kadar yayıldı. 
Bu seste, yaralı, vahşetin hücumu

na ueramış bir millet konuşmuyordu. 
Amerika, hatta ve sadece insanlık ba 
kımındnn bile olsa bu feryada kulak 
vermeğe, rolilnü oynamağn mecbur
dur. Henı de geç kalmamak §artiy
le .. Gittikçe büyüyen bu meş'um fe
laket düğümü birım evvel kesilmek 
iktı:za eder. Çünki.i artık Frnnsa ve
ya Avrupa değil, inı;a.nlığın :ıa.adcti, 
şeref, medeniyet ve hakları mcvzuu
bahiatir. 

lcııme hfidic;c .. e"-inden beri aç bul nıı ı' e k etmişlerdir. ~c ~·az mesai "aatlnrı tatbik.c. 
1

5Bb:ıh 
vo"lardı. ---* tır. Çalışma ~matları şöyledır· 10 .. 

8 - 12, öğleden ..,0nra 14,5 - l ' 
" . BE~~ T . . 1 KALP SEKTESİNDEN ÖLMÜŞ 
•. ~ene~enın A~ı aga . n~h_ıye-;ındel 1znıire bnğlı Ralçovıı kövilnün Ka * ...- • 

lfa ıp og~u .n. ~:ızımın ıhtıla: suç~r:: 1 ha oluk mevkiinde Armurtİıı bnhçe - Vali Ankarava gitti 11• 

dan şchrımız ~~gırcez:~ .n,1 ~hkP~~e~ıı~-I c;:ncir bekcilik eden muhacir Ahmetl · .. rı )ttl:-
cle muhak:m~.:.ı .so~ı.a ıı.11ş, bcıa.ı~ı- 1 adıncln alt mı~ ya ·lnrıııda bir adam öl Vali B. Etem Aykut, 1..ıugll ıdcct'~' 
ne karar , €'rılmıştıı. . Tl'JÜ<;, hatfüenin kalµ 8 ,,kt esinden vu- si bazı işleri için Ankarnra g 

; tıw Rl'ld i{i te bit edilmiı:.tir. bir hafta kadar kalacaktır. ----*------

Orhan Rahmi GÖKCE 
----

ZABITADA 
~·-·-·-·-·- ·--- ....... SLiJ4H!'J 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
1 ~ 30 program 

Burnundan yaralamış: 13,35 Ajans 
M 'mar Kemaleddin caddesinde 

l\lehmed oğlu Hüseyin Tataş, Sadık 
oğlu Şükrüyü bıçakla yüziiııden ve 
burııunclaıı ağır surette ~aralamış \'e 

rn,GO Muzik (alaturka) 
14,l 5 Halk türküleri 
14,30 Miizik: Riyaseti cumhur lıaıı_ 

yakayı ele vermiştir. UU 5 
Hakaretten doğan hadise: l S.00 
Celal Bayar bulvarındn İzmirli 18,IJ5 

Rcı;rıd Akçolak, Kütnhyalı Mehmed 18,30 
Emine (çakal) diye hakaret etmiş, ı ~l.00 
o dl\_ bağ bu damağa mahsus makas- 19,15 
in Reşadı göğsünden ynrnlnmıştlr. 19.45 

Hırsızlık: 20,00 
Kahramanlar mahallesinde gc1r - 20,20 

son Mehmed 26 yaşında Münevver 20,30 
Kurtçuların evine girip bazı eşya çnl 20.50 
mıştır. 21,20 

Kafayı tübüleyince: 22,20 
Karşıyakacla 1682 inci s..ıknktn İlı- 22.30 

r:ıh ·m oğlu Kadri dilsiz oğlu sarhoş 22,50 

dosu 
"'Hizik (Caz ban Pi.) 
Program 
Müzik: (Pl.) 
!ıiiizik: caz orkestrası 
Konuşma 
Müzik (alaturka) · 
Ajans haberleri 
Müzik: (alaturka; 
Mi.izik: Halk türküleri 
Konuşma (gUnüıı mesclclcl'i) 
Muzik: divan ve ..;cmailer 
liizik: küçük orkestra 

Serbest saat 
Ajans haberleri 
Konuşma (ecnebi diller( le · 
ynlmz kı;:n dalga ııost:ısiyle) olar:ı k marangoz Ali Y Psilada::n bı

çak çekmiş ve 9 yaı:;ında Mustafaya 
da taş atarak ayağından ·yanılrın -
nrn~ma sebebivet vermistir. 

22,50 Cuzbamd (Pl.) yalnız uzun 
<lalga ilp 

23,25/2:1,30 Yarınki program. 

A 

a 
Askeri oı·ta okuluna talebe 

alınıyor 
1 - Konya ukeri orta okulunun her üç aınıfına da önümüzdeki 

eylulün birinci günü ba~lıyacak 940 - 941 dera yılı için talebe alına • 
caktır. 

-Yarınki konfe-
ransı bekleyiniz 

Eski maarif ve1dlimiz ve mnJliı-a 
mcbu.;u 13. Hikmet ,Baydur tarafın
dr.n ~arın (vaziyeti hazıra) mevzu
u üzerinde saat 18 de halkevinde v..e-
1 ilecek olan konferansı mutlaka din
leviniz . 

-Giinün htıdiseleri icindc, .salfihi);ct 
tar hir ağızdan rlinliyeceğimiz bu 
kon feraııs, hepimiz için rnuhakl·ak 
ki uliıkıılı. <'Ok fan'!nlı olacaktır. 

~ .. - - ;;... . -

Ne çirkin şeyler? . de 
h' ·eıcıll 

nergamanın Kozak na ı~ d ~ıı· 
Yukarı Cuma köyünde M ehrrıe ıı JÔ 
sa, ayni köyde Sül~ymanın k~ıtlııtc 
yaşında D!irdaneyi zorla kııÇ {il' 
istemişt·r. Kız, kurtulup ka.ç~1ts1<il' 
kat l\lelırned Masa kendisını ıstı'· 
ile bıçakla ağır :-:uı·ette yaralııJl'I 
Suçlu tutulmuştur. 

Bu da başkası .
1

• 
· · 1ıc~11 

Ödemişin cumhuriyet mah:l d•\ıd~ 
de Hü::,cyin Hançerli, ,Ayşe 14 ıı(ltlıı 
dul bir kadının ev~ne girerek ~ Jilıı· 
zorla kirletmeğc teşelıhi.is etnııŞt ,.,.. 
kavemet görünce kaçmış, fakll 
kalanmışlır. / 

11 A 

~an -
Gedikli er baş hazır!ama orta 
okullarına talebe aiınıyor 

l - Kayseride Gedikli erbaş hazırlama orta okulunun t;· 2, 3 ••11af 
larına, Kırıkkalede ıan'at gedikli erbat hazırlama orta okulu ile Arı"r 
rarnda musiki gedikli erbat hazırlama orta okıılunun yalnız 1 sırııfl•' 
rına önümüzdeki eylulde batlıyac4k olan 940. 941 ders yılı için taleb' 
alınacaktır · 

2 - t."tekli talebelerin Türk ırkından olması, kendi•iiiin ve ail•,; 
n:n kötü hal ve töhret sahibi oİmamaıı, sıhhi muayenede nğlam çıkll'l .. 
ıı ve yapılacak seçme sınavında kazanmau ıarltır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına almacak talebenin 1• f 
hl\ddi 

Sınıf Yat 
-.-

Gedikli Orta 1 14:17 
1! yola çıktı 

Tur, 14 (Radyo) - Kahireden ha 
ber veriliyor: 

İtalyanın bura sefiri bugün bura
dan hareket etmiştir. Mısırın Homa 
efiri de Romadan ayrılmıştır. 

• Atina, 14 (A.A.) - Balkan nntan 
tı ekonomik konsey;ndeki Türk ht:ye
ti reisi B. Hasan Saka Belgraddan 
buraya gelmiştir. 

BugUı1 istarılıula hareket 

:~ - istekli ialebenin Türk ırkından olmaaı, kendisinin ve ailea'.nin 
edecek- köyü hal ve şöhret sahibi almamnsı sıhhi muaynede sağlam çıkması 

ve yapılacak seçme sınavında dn knzanması tarttır. 

Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta ut 16:19 ,,. 

. Olmak • t· 
Bu ya,lara aıt boy ve aiırlık ha<lleri askerlik ıubelerindeki asker• 1 

tir. -----* 3 - Bir 'ene tahsili terk edt:nlcr, vaşım büyültmüş veva kü~ült111üt 

Mıcımn !taJyadaki menafiini Amc_ 
rika sefiri ve İtalyanın bura menafi
ini ele isviçre sefiri koruyacaklardır. 

GELENLER, GİDENLR olanlaı-, kendi okullarının sınıf geçme &mavlarında ipka veya bütünleme 
Partimiz müfettişi İstanbul mebu- ye kalanlar, yaşları, boyları ve ağulıkları talimattaki hadlere uygun 

su B. Galip Bnhtiyar, Muğla valisi olmıyanJar askeri okullara alınmazlar. ___ * ___ _ 
Papanın gazetesi 

B. İbrahim Etem Ankaradan şehri- 4 - fstek!flerin, ~imdi okudukları okullarda tahsiJlerine devam 
m 'ze gelmişlerdir. İzmir mebusu n. etmekle beraber 10 hazirandan itibaren bulund•tk1arı yerlerdeki asker· 
Mehmed Aldemir dün Bandırma trc- l'k b ı · d d'v ı d"k b ı ı 'l .. ·· · l 1 t b ) •t . t' 1 şu e erın en ıeer my u a u ı rt arı e muracaat yollarını oğren-

Roma, 14 (A.A.) - Ortada d<Tlaş.. 
makta olan şayialara rağmen Obser-

nıy e s an u a gı mış ır. 1 • . b .. d k .. b kA y me ennı ve una gore e aydukn ul a~ıtlarını en geç 30 temmu3 

vntore Rommıo neşriyatını tatil et - MEKTUPÇU İYİLEŞTi 
mi değildir. Bir kaç gündenberi rahatsız bulu-

Papahk makamının gazetesi ber- nan vilayet mektupçusu B. Avni 0-
m~tad dün öğleden sonı a intişar et- ran iyileşmiş, clün vnzif e~ine başla-
mıstir. mıştır. 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bugün Matinelerden itibaren Ucuz yaz fiyatleriyle iki film birden 

3 V A.ts 1 Allahı;Cenneti 
FRANSIZCA SÖZLO ~ ;rORKÇE SÖZLÜ 

Fiyatlar: Koltuk 40- Balkon 30 SALON 25 
SEANSAR: 
3 VALS 2-5.30-9.30 ALLAHIN CENNETi 3.30-7.30 ., ..... , ....................................................................................................... . 
Cumartesi pazar 11 ,30 da ve hafta ara&ı 2 de ucuz halk seandart 

Fivatlar: Koltuk 25. Balkon 20 Salon 15 kuruıtur 

940 tarihine kadar tamarnlnmı~ olmaları lazımdır. 
24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 r, 11 13 16 19 22 25 28 30 

ı stan bul ae--=ıe-dı~)J.,....e-s-iı_ı ___ d!"""'e_n_: ---
1 !>/6/940 Çıırsamba giinü ant 16 tc İstanbul umumi meclisi daimi 

encümen otlfüunda 422,g5S lira 05 kurus keşif bedelli, İstanbul beledi
yesi c:ınırlar• ic·!nde muhtelif yerlerde ynptırılacak agfalt parke ve sair 
cins yoliarın inşaatı kapalı zarf usuliyle eks'ltmeyc konulmustur. ~ı tı
ka vele, eksillme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje ve ketıif hulaı:;asiyle buna müteferri diğer evrak 21 lira 12 kuı uş 
mukabilinde> fon i~leıi müdürlüğünden ver'lecektir. 1 teklilerin bu işe 
benzer iş yaptığına dair vesikalarıııa Minaden ihale tarihinden 8 gün 
evvel t"tanbul belediyesi fen işleri l'.:1üuilrlüğüne müracaatla alacakları 
fen ehryet \'e ~ 10 yılına nit Ticaret oda~ı vcs;kalarile 20644 lira 36 ku
ru.sluk ilk tı:>minat m. kbuz veya mcktuplarile 2490 numaralı kanunun 
tarifatı çevı't"•indr hazırln·acaklnrı teklif mektuplarını ihale giinü 3aat 
14 te kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 4 8 12 15 (1990) 

ııcler ve orta okullar talimatının 71. madde~· özlerine uygun olmaı1 1a· 
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istekli olanlar1n bet sınıflık ilk okuh• 
bitirmİ§ olmaları şarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıfl•t• 
terfi ettiklerine dair tahsil ve:1:ka11 veya ıahadetiıame göatereceklerdit• 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terle 
etmİf olanlar ve evvelce gedı:kliden veya askeri okullardan çıkarılan1•t 
alınmazlar. 

6 - Kayseriae gedikli erbaı hazırlama orta oklilanun her 3 .,..r 
fı ile Kırıkkalede sanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. aınıflat1111 

köylü istekir, Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. amıfırı• 
muskiye hevesli •ehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları haı:z istekliler 10 hazirandan itibaren bd' 
lun<lukları yerin askerlik şubeaine müracaat ederek diğer kaydU kablll 
tar!ları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. 

2425262829303114681113161922252830 

Akhisar belediyesinden: 
Beleıliyenıiz elektrik fabrikasının bir yıllık ihtiyacı olan 4924,50 ı:· 

l'a bedeli keşifli ve 657 ton linyit kömürü alınacağına dair evvelce ya· 
pılan ilana rağmen istekli çıkmadığından 27 haziran 940 perşerrıbC 
gi.lnü saat 15 şe kadar bir ay içincle ç1kacak ve liiyıki had bl!dcl teklif 
edecek talibine pazarlık suretiyle ihale olunacaktır. İhaleye iştirak e· 
cleceklerin yüzde 7,5 teminat parasiyle Akhisar belediyesine mürac•· 
atları lüzumu ilan olunur. 2 6 11 15 2028 
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15 Haziran 1940 CUMARTESi (ANADOLU) 
.;~.~ .. : .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~.~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. ~ .. -.. -.. -.-.. ~ .. = .. = .. = .. ~ .. -.. -.. -.. ·-.. -.. -,-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.-.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.. -.~~~~~~;:::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::;-~~-;-~~-::---:-~~-;~-;~~;---::;:~~-:~~-:-~~~-SAHiFE 3 
liznn·r Leı'aziın .An~ir -,·ğ i:anlarıi l~D_E_V_L_E_T_D_E_~_'ı!_R_Y.;;.O_LL_A_,.R;...;I.;;..N.;;.D.;;..A;.;..N;.._.. I lstanhul defterdarlığından: 
- • 715 k Beyoğlunda Ku ledibinde Şahkulu mahalle,iniıı küçük ı·e bü«ük hen-

···i;;;;i·;··i;:;;;;;;:·~;;;;;r,ii11~:i~~··~y;;;~ .. k;;";;;:~;~·~~-:ıd~~·: ................. -.... : ıvı em ur a _· ın a ca dek eski karanfil yeni ilk belediye sokağında eski 29,31 yeni 25, 27' 

l - Gümüşsunı a>keri ha-tııhancsi ilıti.\·acı icin 45 b:n kilo ko • 1 _ ll·?Yic: rkın:ryollı.rı istasyen sınıfında itilihdam edilmek üzere 19., 5~. 30, 32 sayıları alıın eı·velce e\• ve mı:tbaa ralen altında beş 
yun eti kapRlı zarf u ·uliiyle eksiltmeye konulmustur. müsabaka ile orta mektep rnezuıılarmdan hareket memur namz~di dukkanı olan üç katlı on beş odalı karg:r ~partman 22970 lira muham-

2 - Muhammen bedeli 21600 l;radır. · ve askcrliklet"ni ,·aıınıış lise mczunlarınrlan işletme ve hareket menıu- men bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle b lmüzavede satılacaktı~. 
3 ·- lik fem"ııc,tı 1620 lradır. rıı staji~·cri alınacaktır. Satış bedeli nakit veya ikinci tertip mübadil tasfiye vesika<iyle de-

4 -- Münnka"a•ı 2!1-6-()40 günü >'nat on birdedir. 2 _ Miisabalrncııı l.azaıınıı oıla mektep mezunlarına 60, lise mezurı- faten ödenecektir. Müzayede 4 temmuz 940 per~embc günü saat 011 

5 Şartname i her i~ günü is"anl;ulcla komutanlık satın alma ko- !arına 74 lirn iic rd verileccktiı. beşle milli emliik müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda açılH • 
ıniRyonunda görül.?bi~ir. 3 ·- :\lü-ıtdlakn imtihanı ı·f;e rrıezunları için 28 hnziran cuma ve ortn caktır. 

G ~,;t~klikr;n tek'ıi mektupları•ıı '?ı>-6-!HO giinü 8aat ona k•viıır mcklep nczunlan io;in 1 temmuz pazarles; günleri saat 14 te Haydar- Muvakkata ceminatı 1723 I"radır. Teklif zarflarının müzavedenin 
ıstanlıulda Fınriık!ıda komutanlık 'atın ;ılma komis.Y•Jlllllla s· 1 k 1 açılma .>aatından bir .•aat evveline kadar mezku' ı· komı".s;·oıı ı·e·ı.slı"g'ı"ne paşa ıueci, An .«ra, Bı.lıke•ir, Kayser', ~fal at~ a, Adana, Afyon, z. 
vermeleri. 12 15 20 25 · ,, ~evdi edilmesi lazımdır. 15 20 25 30 4746 215!1 

mır ve ı•, r7. urum isletme merkezlerinde yapılacaktır. Müracantlar lı:ı 

lzmir levazım amirliği .atın alma kom'syonundan: i~lrtme müdiirliikıori ı-e ;,tasyon şeflerince kıılıul olunur. 

lstanbul belediyesinden: l - Haydarpa~a a'keri haRtane,in n bir •enelik yetmiş bin kilo 4 - ~'ü;:ılıalia~»ı i~tirnk şeraiti :unlardır. 
•iit ilr 66 bin kilo rnö:uı" ihtiı·acı knnalı zarf u,u](i ile elı"ilt- A - Tiirk ılmak Mezbaha et nakliyatı işinde kul !anılmak üzere lüzumu ol:ın 11 

adet iki tonluk L»ıın ve a>lı ;:ilet lıir buçuk tonluk kı<a ınotörlü kam
yon sasesi kaoalı zarf usulivle eks llnıeve konulmustur. 

ıııerc 1<oıı•ıımu--tur. 

2 Eksiltme 29 6-940 günii Raat on ikirleclir. 
3 -. Muhammen bed"1leri ~üt!!n on hin he~ yüz, yoğurdun on altı 

bin lıes ~üz liradır. 
'I Süt ve yof(urt arr' ayrı tal plere de ihale edilelıliir. ilk te. 

minntı süt jtin vedi ~·üz sP.kı::en Y"di Jir:ı 50 kuru~tur. Yoğurt 
için hin 'ki «üz otuz yerli l'ra 50 kııruRlur. 

5 Şartnameler Iıer ırün komutanlık 8~tın ıılma komisyon•ıncla 
görillehilir. 

6 lstekllerin 29.ı;.:9.1f\ günü >laat an tı:re bilar teklif mekhp
larını maklınz karşılığı islanhul Fıııdıl:lıda komutanlık satın 
ulma komi·. onuna vermeleri. 12 15 20 2S 

lzmir leva7.ım amirliği satın alma kom·syonundl'\n: 

l - Haydarpaşa a;keri hastahanesi ihtiy::cı için 92 lıin kil0 ko-
yun e\'ne kapa'ı zarf ıısulii il~ eks'ltmcyc konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 46000 liradır. 

3 - İlk teminatı 3450 liradır. 
5 - Münakasası 28-6-940 günil saat 16 dadır. 
6 - Şartnameoi her iş gilnli i"1:anbulda komutanlık, Ankara ve lz. 

mirde levazım am'rliği satın alma komisyonunda görüle • 
bilir. 

7 - htekllerin tekl:f mektuplarını 28-6-940 gün(! mat on be~e 
kadar istanbulda Fındık!ıda " koınııtanlık rntın alma komi~-
yonuna vermeleri. 12 15 20 25 

İzmir levazım am'rliği satır alma komiayonundan: 

l - tzmir müstahkem mevki merkez birlikler'nin kupalı zarf l"'l 
lü ;le ek~·ıtmede bulunr.n 33300 k'.la ,aıleyui(ı il;tiyacma ~->
lip çıkmadığından pazarlıkla satı'! alınncaktır. 

2 Pazarlık 18 haziran !140 sah lftinii s:ıat onda kı•lacla izmir 
levazım amirliği sahı alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı 19291 liradır. · 
4 Teminat muvakkata akçası 2948 liradır. 
5 Şartnameei her gün kom'.syoııda görlile.b lir. 
6 !~tek ilcr ticaret oda•ında knyıth olıluklarına ıl;:ıir vesika gös 

iermek mecburiyetindedirler. 
7 l'azarlığıı iştirak ecler,•kier 24!>0 'ayılı knnuııun iki ve üçün

cü maddelerinde ve ~artnameRinde yazılı vrsJkaları ve 'Lem·
·ıat muvakkataları il6 lıirlikte ihale saatındaıı evvel komis
yona '"Iliiracaatları. 

lzl?"İr levazım aır1°rliği &<\tır alma komisyonundan: 

1 Müstahkem me\•ki tıiıl kleri i\·in muhtelıf miktarlarda )"iiz 
otuz ~ek.z .on erzak paz~rlıkla nakil ettirilecektir. 

2 İsteklıler pazarlık glinü ollrn 17 haziran 940 pazartesi günü 
saat onda kışlada İzmir levazım amirliiii satın alma komi8· 
yoııuııa müracaatları. 

----
f2mir levazım ar.ıo.0r!iği r.'ltın aitr..;\ k~ıniıyonundan: --·----

1 İzm"r müstahkem mevki h'rliklori •c.n ırnzarlıkla 225 Loıı 
buğday öğüttürülecektir . 

2 Pazarlık 17 hazirar. 940 ııa~artesi günü saat oıı altıda kış

lıtda ;zmir levazım umirliği salın alma 1rnmisvonuncla yapıla
caktır. 

3 Tahm:n edilen tutarı 1162 \;ra 50 kurustur. 
4 Teminatı katiye akça'ı 62•1 lira 38 kuruştur. 
5 - Şartnanıe'i her gün kom"syonda !'(Örülebilir. 
6 - İ•lekliler belli gün ve ,;a~tta leminatlariyle lıirlikte komi,yo

ııa müracaatları. 

İzmir levazım arrı. rliği satır. e.lma komisyonundan: 
l - 16330 kilo ,ere yağı alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmes! 18-6-n-ıo 

•alı ıı:ünü •aat o>ı dör•e Toılhanede istanbul levazım amirliği 
"atın alma komi,yonunda yapılacaktır. 

2 Tahm:n bedeli 17963 liradır. 

3 - !Ik teminatı 1347 lir:ı 22 kurustur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görül2bilir. 
5 - İstek!'lerin kanuni ve,ika arı ile belli saatta komisyona gel

meleri. 

Bornova askeri satın a lma komİ,yonundan · 
1 - Ordu hayvanatı ıhtiyacı için 360 ton saman kapalı zarfla mü

nakasaya konmuştur. 
2 - İhalesi 4 temmuz 940 ııer~embe günü <aat on birde yapıla -

caktır. • 
3 Umum tahmin tutarı 5400 lira oluıı ilk teminatı 405 liradır. 
4 ~artnamesi her gün Sökecle askeri satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
5 İsteklilerin 2490 sa.yılı kanunun 2 •e üçüncü maddelerinde 

yazılı vesikalariyle genr bu kanunun lar:fatı dairesinde teklif 
ve teminat mektuplarını ihale saatınclan bir saat evveline 
kadar Sökede askerj satın alma komisyon riyasetine makbuz 
karsrlığrnda vermeleri ilan olunur. 15 20 25 2 2234 

Bornova ııt.akeri aatın alma komisyonundan : 
l Birlik ıhtiyacı için 12 ion patates açık ek<iltme suretiyle mü

nakasaya konmu~tur. 
2 İhalesi 4 temmumz 940 J)ereşmbe günü saat onda yapıla . 

caktır. 

3 Umum tahmin tutarı 1200 lira olup ilk teminatı 90 liradır. 

4 Şartnamesi her gün Sökede askeri satın alma komisyonunda 
gönilür. 

5 hteklilerin yukarıda bild'rilen vaktinde teminatları ile bir
likte Sökede askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 

15 20 25 2 

Teşkilatlandırma başkontrolör
lüğünden: 

Kahve ve ça)· ;thalatçıları birliğinin ;zmir ı;ubesi kurulacağındım 
hu maddeler ithaliitivle uğraşaniarın 17-6-910 tarihine müsadif pazar

tesi günü saat on beşte dairemizde yapılacak toplantıda hazır bulun-
maları rica olunur. 2235 

D - gtııelıi bir kim~c ile (•\·li olmamak 
C - ~8 vı:;ını lıilirm;ş ve otuzıı ı,:cçmemi' olmak >otuz ~·a• dahil> 
D - Ort:ı mektep mewıılar: için askerliğini raıımamış olanların a;

kerliğ"ni yapına~ına rn az ti:· Rene zaınnn knlmı~ ve li~e mezunları !çin 
ele a•kerl'klcrini ;·~,ııınış olmak 

5 ·- :,l(ı"abal;;Hla nıurnffa k olanların bil fi hare idare doktorları \ara 
fınrlan )":t]lılacak ınu:ıyenetle ,,hM dıırumları demir yolu i'lerincle vazi-
l':ı ,qörme~c· clYei·j~Ji bulunmak. • 

fı - i\liiı;•_caat :~t;ı1al:1r1np bHğlanaeak vrsikala!' ~unlardır. Nüfu~ 
. ii~rlanı trplo1n;..ı \'t'.ya ta:..-diknan1e, n -kl'tlik vc~lkH~ı. poli:-'ten tasd kit 

iyi hııı· lrfııtHlı <;":ek u -ı kafrıdı c\-lj vlanlarııı ~vTrıınıe c!izJanı 6 ade~ 
nsik>t!J 1< futug ııf 

7 - llal.;ı inla nı:.ılümat :ılmak i,ıi;·cnlcrin i;lclme m!idürlükıeri
ne ,·cra '>tn>yon ~:'f liklerine bizzat ml\racaat etmelidirler. 

8 - Lt!unlnr li"e ;ıwzunları içln 25 haziran, salı ve orta mektep me
zunlan içiıı de <W haziran cumartesi git nü saat 12 ye kadar kabul 
olumıı-. 9 15 16 22 23 2554-1987 

Mobilyacıların nazarıdikkat:ne 
D. D. Yollar, aeki,.'nci itletme komioyonundan: 

Alsnncak «nbarında bulunan 11340 kilo Aıkletindeki 15 aclecl 1<ara
·ığaç lomru~u açık artırma lle 3-7-9-10 çarsamba qünü mat on be§te 
Ah,nc''kta işle:me lıinasında komisyonumuzca satılacaktır. 

~'Iul-ınmmen bedeli 141,75 liradıı-. lsteklilerin 10,65 liralık M. te. 
!rıiıınt !n~k!Juzlar1 ile muay:ven vnk~tte komi:--;vona g-elmeleri Jiizımdır. 

8arln3mc i i~lc!me kaleminde gi)ı·qlebilir. 15 17 21 25 2229 

lzn1ir ınıntaka ii{t sat miidürlü-

Jl!e~mııun'ın talıı:ıiıı iıetleli 68200 lira ve ilk teminatı 4660 lirad •. 
Şartname 171 kuruş :nııkab:ıir-cle fen i~lcri nıiidürlügündeıı alınacaı<-
tır. · 

l~ale :!7--6-!J40 p~n;ı:mlıe ,;ünü saat 15 te daimi encümende yapıla
~aktır. 

Taliplerin ilk :~ıniııatı ma}:huz veya mektupları 940 yılına ait tica
l'C'~ odası vc~ika!!.1r;yic ~a 1:ifcıt1 kanuniye çeYreRinde hazırhvacaklaıı 

teklif ınektııplarını il?ı,le ;·ıinı. saat 14 de 1rndar daimi encü~ene ver-
meleri. : 2 15 19 24 4817 -21080 

Akhisar belediyes~n2en: 
5984 lira bedeli keşifli Akhisarda hükumet cııdde;inde yaptırılacak 

beton yol inşası itine yapılan llana rağmen istekli çıkmadığından 27 
haziran 940 perşembe gilnü saat 15 şe karlar b'r ay içinde zuhur ede
cek ve haddi layık bedel teklif edecek talibine pazarlıkla ihale edile· 
cektir. 

Bu işe iştirak edeceklerin y!lzdc 7 .5 teminat paraları ve bu gibi işle
ri yaptıklarm:ı dair vesikaları ile birlikte Akhisar belediyesine müra
caat etmeleri iliin olunur. 2 6 11 15 2029 

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

mr.torin 1277 kg. kuru buhar silindii" yağı, 1277 kg. yağlama ,·nvı, 

1725 kg. dizel yağı, 1100 kg. dizel yağlama yağı alıııacağına dair ya
pılan ilana !"ağmen 'stekli çıkmadığından 27 haziran 940 per~em lıe 

v •• d günü sat 15 "e kadar bir ay zarfında zuhur edecek ve haddi liiyık be-gu t'! en: del teklif edecek olana ihale edilecektir. 
llain·mize :rn lira ücretle Lir of\ı<cı alınacaktır. \ Keşif beden 8016.91 liradır. 1haleye iştirak edeceklerin yüzde 7,5 
Yazı makincsı,ıle yazmasını bilenlı·r trrcih olunacaktır. İsteklilerin teminat paralar, ile Akhisar beled "ye"ine müracaatları !uzumu ilan o-

th:ireY'' mürncaatları', 14 15 16 2205 lunur. 2 6 11 15 2027 

lsfanbııl Sıhhi /1 (Üesse~eler arttırma ve eksiltme 1 ~zmirc:~:ıi~:~::~:'.enelik 7000 

K·a mi s.gon una~ !"n •• kilo inek sütü satın ahnma•ı işi yazı 
<.4: işleri müdürlüğündeki .5artnamesi 

Cinsi 

Ekmek 
Francoia 
KHranıan eti 
Dnğlıç eli 
Kuzu eti 
Sığır eti 
Süt 
K~.,c y t·ğurdu 

Kilo yoğurdu 
Mutlıah yumnrtası 
(~ünlük yumurta 

Saıle yağı 

Zeytin:; ağı 
Zeytin 
Zeytın 

Yeşii ~ahun 

Tereyağı 

T<u~·u k:~~·n~ı 

Kllru f;ı~ulya çalı 
l(uru f:ısulya horoz 
Nuhul 
Pirnç 
Prinç 
Y2şil mercimek 

Azı 

705000 
31000 
82500 
61000 

8900 
68000 

159000 
10500 
14000 

280000 
190000 

29500 
18200 

5000 
5250 

24400 
11550 

4250 
2300 

25000 
13400 
25300 
35000 
48200 

1400 

Çoğu .ll-lıı. fiat 
Kıı. ~a. 

87'.!000 J.;!o 10 25 
44500 kilo 15 
99000 kilo 55 
85000 kilo 58 
1500v kilo 54 
89000 kilo 40 

187000 kilo 12 
16000 adet 5 
18500 kilo 18 

380000 arlet 2 
255000 adet 4 50 

38200 kilo 130 
25000 kilo 62 

7500 kilo 22 
7300 kilo 28 

32500 kilo 
17850 kilo 

5300 kilo 

37 
26 
125 
90 :l350 kilo 

30000 kilo 26 
16700 kilo 28 
32000 kilo 20 
45000 kilo 30 
64000 kilo 32 

2000 kilo 22 
Kırmızı mercimek 11050 16400 kilo 18 
Kuru üziim 12100 15900 kilo 25 
Kuru barbunya 18600 24600 kilo 20 
Kuru ı;oğan 35500 4!\000 kilo 7 
Patates (battal) 40000 50000 kilo 8 
Patates (kaba) 48000 61000 kilo 9 
Bulgur 42500 48500 kilo 14 
Soda 19300 24500 kilo 6 
Domates salçne ı 2550 3900 kilo 28 
Tuz 25500 31000 kilo 6 
Toz şeker 64400 82000 kilo 37 
Kesme şeker 4000 6000 kilo 40 
Makarna unlu 20000 25000 kilo 21 
Makarna irmikli 7500 10800 kilo 26 
Şehriye unlu 15000 20000 kilo 21 
Şehriye irmikli 2000 3000 kilo 26 
Pirinç unu 5150 6550 kilo 25 
Un 21300 29100 kilo 18 
Kuskus 700 850 kilo 26 
irmik 900 1450 kilo 2;; 
Beyaz peynir 8250 11200 kilo 45 
Kaşar peynri 4200 5100 kilo 80 

:\L teminat 
Li. Ku. 
7'.?04 13 

> 

11058 75 
> 

• 
1992 75 

• 
1430 63 

3724 50 
2689 50 

• 
• 
• 
> 

534 38 
6921 76 

> 

• 
• 

• 
> 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

2155 50 

• 
1551 53 

• 
• 
• 
> 

Şartname şekli 

Bedeli 
Eksiltme tarihi 

480 
> 

738 

> 

• 
133 

> 

• 
• 
• 

249 
180 

> 
> 
> 

> 

• 
462 

• 
• 
> 

• 
• 
• 
> 

> 

• 
> 

• 
• 
• 

163 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
> 

Kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15 
Kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15 
kapalı 26-6-940 çarşamha saat 15,30 
kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15,30 
kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15,30 
kapalı 26-6-940 çarşamba saat 15,~0 
kapalı 28-6-940 cuma saat 15 
kapalı 28-6-940 cuma saat 15 
kapalı 28-6-940 cuma öaat 15 
kapalı 28-6-940 cuma saat 15,30 
kapalı 28-6-940 cuma saat 15,30 
kapalı 3-7 .940 çarşamba 15 
kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
kapalı 3-7-940 çarşamba 8aat 15.30 
knpalı 3-7-!140 çarşamba saat 15.30 
kapalı 3-7-940 çarşamba saat 15.30 
kapalı :l-7-940çarşamba saat 16 
kapalı 5-7-940 cuma saat 15 

• 
• 
• 
• 
> 
> 
> 
> 

• 
• 
• 
• 
> 

• 
• 

kapalı 

kapalı 

kapalı 

" .. 
" 
" 
" .. 

• • • 
> • • 
• > 

• • • 
• > • 
> • • 

> • 
• • • 
• • > 

• • • 
• • > 

• • • 
• • > 

• • 
> > • 
• • • 

5-7-940 cuma saat 16 
5-7-940 cuma saat 16 
10-7-940 çarşamba saat 15 

.. • • .. • • 
" • 
" • 
" • • 
" • > 

> > ,, " > > 
702 > kapalı 10-7.!>40 carşamba 'aat 15.30 
» • kapalı J 0·7-!l40 çarşamba saat 15.30 

.! baptaki ~artnamcleri ve ııiimuncleri veçhile eksiltme)·e ko-Sıhhi m(ie"e•elerin 19-10 mali ::ılı ihtiy:•çları 
nulmuştur. 

l - Ek,iltme Cağaloğlunda Rıh hat ve içtimai muavenet müdürlüğü binasııır\a toplanan koınisyvncla ya-

pılacaktır. 

2- Eksiltmenin şekli, gün ve rn atleri, muhammen fiat, muvakkat s:aranti miktarları karşılarında gös
terilmiştir. 

3 - Kapalı zarfla yapılacak ek <iltmcler için ihale saatinden bir .aat evvel i~tekliler teklifi havi ve ağzı 
mühürlü zarflarını makbuz mukabilinde komisyina vermeleri lazımdır. Mektuplarda teklif olunan 
fiatlerin hem yazı hem de rakamla ynılması kanuni mecburi yettir. 

4 - İstekliler umum müesse"ele rın Liitim ihtl~·açla rı veya bir miii~' sesenin bir ~artname dahilinde bulu
nan bütün ihtiyaçları için teklifte bulunacaklardır. 

5 - İstekliler 1940 yılı ticaret o elası vcsikasiyle 2490 'ayılı kanunda y:ızıh vesikalar ve muvakkat gaı·an-
li makbuz veya banka mek tuplarmı kapalı zarfların içerisine koymaları Iiizımdır. 15 25 2134 

veçhil~ 24-6-940 pazartesi günü sa
at 16 y;ı uzatılmıştır. )fuhammen bc
deii 700 lira muvakkat teminatı 5'.! 
lira 50 kuruştur. Talpilerin teminatı 
öğleden evvel iş bankasına yatıra

rak makbuzlariyle encümene müra
caatları. 

2 - Çocuk yuvasına senelik 2520 
kilo koyun eti ve 1800 adet dalak sa
tın alınmosı işi yazı işleri müdürlü
ğündeki şartnamesi veçhile 24-6-!140 
pazartesi günü 'aat 16 ya uzatılmış
tır. )fohammen bedeli 900 lira mu
vakkat teminatı 67 lira 50 kuruştur. 
Tal'plcrin teminatı öğleden evvel iş 

bankaşına yatırarak makbuzlariyle 
encümene müracaatları. 

3 - Çocuk yuva~ına ı;enelik 9000 
kilo birinci nevi ekmek satın alınma. 
:-ıı i~i ~:azı ü;leri n1üdürlüğündeki ~art 
namcc: nçhi!e 24-6-940 pazarte>i 
günii saat 16 ya uzatılmıştır. ~Iuham 
men lıedeli 900 Lra muvakkat temi· 
natı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı öğleden evvel iş bankasına 

yatırarak makbuzlariyle encümene 
müracaatları. 

1 - 29-5-()40 tarih ve 3840 numa
ralı 2395 ve 2729 sayılı kanunların 
tadili hakkında kanun. 

2 - 29-5-9·10 tarih ve 3841 num:ı
ralı bazı madd2lerden istihlak vergi
si alınması hakkındaki 2731 sayılı 

kanunun lıazı hükümlerini değiştiren 
kanun. 

3 - 2(l ·5-!l40 tarih ve 3842 numa • 
ralı muayyen tarifeli vesaiti nakliye 

ile seyahat eden yolculardan alına
cak nakliyat re,mi hakkındaki ·172 
rnyılı kanunu tadil eden kanun be
lediye ilan tahtaı;ına asılmıştır. llan 
olunur . 

lzmir llllİyc ikinci hukuk hakimli. 
ğinden: 

hmirdo oturan Abbas oğlu !<mail 
Zol'lıı tı•rafııırlan karısı Varide nnmı 
tligeri :'.'folaııt'na aleyhine a~ılan lıo

şaıımn d:ın•:n ı ıriiteclair tebligat 
bulıınm;.rlığıııdan bahsiyle tebliğ-si;: 

ger; çeuilmiş old ığunclan mahkeme 
bu baptaki kbligatın ilanen icrası

na Ye muhakemrsinin 28-6-940 cuma 
gününe tal ikine karar verilmiş old.:· 
ğundan mücldeialeyhanın muayycıı 

muhakeme günü şaat 10 da a alcten 
yeya vekiıleten mahkemede hazır bu 
lunma•ı ak<i takdirde aleyhinde gı

yap kararı verileceği hususu tebliğ 
makamına kaim olmak üzere keyfi. 
y~t iliuı olunur. 

i· 
n 
a 

• 
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Milöno Şehri Şiddetle Bombardıman Edildl 
SAHiFE 4 

alt-üst ettiler lngiliz tayyareleri, ltalyan 
Milano şehrine ~arşı yapılan mütem_a_d_i_h_iı_. c_u_m_l_a_r_n_e_t-ic_e_s_in_d_e--şe_h_r-in-s-iv_i_l -h-a-lk_t_a_n_t_a_h_li-ye_s_i_ne mecbur. kaldılar· 

askeri üslerini 
ltalyan tayyareleri de Iskenderiye ile diğer bazı şehirlere bir kaç bomba attılar . ;,.. 

İskenderiye, 14 (Radyo) - İtal- !erdir. yareleri bugün cenubi Fransa Uzcrin- sadere edilmiştir. Bu vapurlaclan bi- berlere göre, cenubi Afrika seyyar e.tmişlerdir. Mü~im hasar ik~ e:•: •· 
yan tayyareleri, bugün buraya gel - l\lilanoya yapılan mütemadi hü- de uçmuştur. Bazı yerlerde alarm risi italyan tebaasının italyaya iade sahra kwv\'etlerinden bir kıs~ı bu tır., ttaly:~n dafı toJ?larınııı şıd l~riflil1 
mişler ve limana bir kaç bomba aL cumlar, panik tevlid etmiş ve netice- verilmiştir. Dafi topların şiddetli a. olunması için serbest bırakılmıştır. mıntakadaki Britanya orduları ılc teş teşıne ragmen Afrıka tayya~ 
mışlarsa da netice elde edememişler- de şehir tahliye edilmiştir. teşj karşısında tayyareler geri çekil- Filhakika hilkumet italyanların riki mesai etmişlerdir. hepsi de üslerine dönınüşlerdı.~: ı11-
dir. Lonclra, 14 (Radyo) - Berndcn miştir. Sivil halktan bir kaç yaralı Maltada kalmasını arzu etmemekte- İtalyan tayya~eleri bugün. Berl~rx Tum!~· 14 <.Radyo) - .tngı ~~nuflll 

Alarm, 25 dakika silrmüştür. gelen haberlere göre, ingiliz tayya- vardır. dir. ya taarruz etmışlerse de bır netıce yarclerı, Adıs-Ab.aba ıstas)·byad• 
İtalyan tayyarelerinin hücumu, )1ı relerinin italya şehirleri iizerine yap- )falta, 14 (A.A.) - Dün )lalt:ı ü- Aden, 14 (Radyo) - İtalya hava elde edememişlerdir. bombardıman etmışler ve Lıt bOlll 

sır hilkfimeti nezdinde infial husule tıkları akınlar kcırku ve heyecan ya- zerine üçil öğleden ev\·el ve ikiRi tlğ- kuvvetlerinin taarruzu neticesinde Lonclra, 14 (Radyo) - Cenul.ıi Forkaproza istihkamların~ atı leJllİf" 
getirmiştir. ratmıştır. Bir çok fabrikalar, bina- leden sonı-a olmak ilzerc beş hava iki ingiliz askeri ölmti~tt.ir. Zarar faz- Afrika tayyareleri bugün İtalyan so- balar atarak. bunları tahrıp eY 

Londra, 14 (Radyo) - İJıgiliz tay lar tahrip edilmiştir. İtalyan halkı, hücumu yapılmıştır. la değildir. Buzı binalar yıkılmıştı r. malisin'cleki Cismuyayı bombardıman lerdir. 
yarcleri, bugün italyanın askeri li s- kadın, ~rkck. çocuk. Nozbura gölü Harp kaçağ1 kontrolü dolayısiyle Bir italyan bombardıman tayyareııi - aarıo------
lerini ve biiyiik fabrikaları ile :\tilfı.- Mthillerine kaçmağa başlamı~lardır. harbin ilanından evvel Maltaya geli- düşürülmüştür. 
noyu şiddetle bombardıman etmiş- Tur, 1<J (Radyo) - ftalyan ta.v- rilmiş olan dört italyan vapuru mü - Londra, 14 (Radyo) - Gelen ha- lngiltere hükU.meti 

A merİkanzn Ankara sefiri Fransadaki Türk talebesi 
Tiirk milletinin terakkilerine hayran olduğunu 

8 
k 

1 
• J z.J • • ... ,, k •1 . 1 Bu karanlık gecelerin parlak bir 

. .. . ' aş onso osumuzuan narıcıye re a etıne ge en 
AmErıkanın muttefıklereyardım edece~ini söyledi telgrafta talebenin isimleri bildiriliyor sabahı olacağı muhakkaktır .• l.1-

. Ankara, 14 (Telefonla) - Ame- kün olan yardımı yapacaktır. Bizler d kı f ır rıknnın Ank~.ra b~ylik elçis.i Sir .fo- terakkinizi hayranlıkla takip ecliyo- Pari~. 14 (A.A.) -Başkonsolosu - lu, Güreli, Çopuroğlu, Bengisu, Ku- Londnı, 14 (A.A.) - Röyter bil-ıtide çökecek muhtelif şekil e eri•· 
kau~a}:ı bugun zıyaret ettım, bana ruz. Amerika, TUrkiy.enin kuv\·etli muz Ce\'det Dülgerden Fransadaki la.r, Aybar, Rifat, Cimboz, Uluça.r, dirivor: ketleri şimdiden takdir e~er tılll declı kı: ve dürüst siyasetini takdir etmekte- talebemiz hakkında Hariciye vekille- Dobra, Burcu, Cemile, Alaiyeli. Büyük Brilanya hükümeti. aşağ!- F~k.~t. ~mini~ ~i, milletlerimıZ :ehe•· 

- « Amerika, müttefiklere müm- clir.> tine gelen telgrafname aynen aşağı- Gene yardım görüp imtihanlarının da ki beyanıı.a~eyi neşretmişt~r: .1 bırht:mı bu. ıçıne ~tı ldığımız il1 er· 
dadır. geç bittiği iddiası ile şimdiye kadar Gerek ingılız \'C Fransız mılletler• nem ı.ıtcşlerı en katı surette t em 

•:111!t•:tJ:l.i4:1)ftiij4:1• 
F ransız~T ebliğl eri 

Paris, 14 (A.A.) 14 tarihli" Fransız ~abah tebliği: 
Pnr:sin iki tarafından diişman tazriki clnha ziyade artmıştır. Bu iler

leyiş dolayısiyle Parisi ,.:etreclen kıtalarımız aldıkları emir üzerine 
Parisin iki tarafına cekilmişlerdir. 

Parisi doğrudan doğruya müdafaadan kaçııımakla fransız kumandan 
lığı şehrin müdafaa edilmesi neticesinde \'Ukua gelecek tahribattan Pa
risi masun bırakmak hedefini gutmüştür. 

Kumandanlık, Pari=-in tahrip edilmesinin hiç bir mühim stratejik 
netice ile muhik göilterilemiyeceği fikrinde bulunmuştur. 

Geniş Champngne cephesinde cliişman muharebede cenuba doğru 
terakki kaydetmi~tir. Düşmanın en ileri unsurl:ırının Romilly ve Sainl 
Diziere'e doğru teveccüh etmiş olduğu ı;;aııılınaktadır. Çarpışmaları • 
mız ve hnreketler:miz en büyük bir intizam içinde devam etmektedir. 

Tur, 14 (Rdyo) - Fransız karargahının ak~nm resmi tebliği : 
Sahilden Argona kadar bütün cephede harp devam etmektedir. 
Alman taarruzu, bazı noktalarda zavıflamıştır. 
PJan mucibince kıtantımız "geri çekilmekte ve düşmanın taarruzları. 

na şiddetle mukavemet etmektedir. Bazı noktalarda mukabil taarruz
lar yapmakta ve düşmana mühim zayiat verdirmekteyiz. 

Almanların, Sarm şarkında t anklarla yaptıkları hücum piiskürtül
milştilr. 

Hava kuvvetlerimiz, bugiin geniş mikyasta faaliyet göstermiş ve Ma
ycrin kumandasındaki tayyare filomuz, buglin Roma üzerinde uçılrak 
beyannameler atmış ve Venedik limanındaki büyük depoları bom bar
dıman ederek tahrip eylemiş, sahildeki ilslcri yakmıştır. 

. Cenubi Afrika tebliği 
Pretorıa. 14 A.A.) - Cenubi Afrika resmi tebliği: 
Dün tayyarelerimiz Ki:"moya mıntakasmda bombardıman hücumları 

yapmışlar ve askeri taha§şiit kamplarına darbeler indirmişlerdir. Dii~
man hava müdafaa topları harekete rreçmistfr. 'l'Hyyarelerimizin hep- i 
üsler;ne dönmüştür. 

Alman Tebliği 
Führerin umumi karargahı, 14 (A.A.) - Alnımı orduları başku -

mandan lığının tebl iği: . 
l\Ianş ile Montmedy civarında l\Iajiııo hattı nra ·ıııclaki biitiin Fran

ııız cephesinin inhidamı fransız kumandanlığının fransa hükümet mer
kezini müdafaa etmek husu~unclnki ilk niyet'ııi akim bırakmıştır. 

Bunun neticesinde Paris açık şehir ilan edilmişti!'. 

Muzaffer Alman kıtaları bu clakikacla Parise girıneklecl'r. 

ltalyan Resmi Tebliği 
Roma, 14 (A.A.) - lta1van orduları umumi karargahmdan: 

3 numaralı leblii?: 
Alp cephesinin bazı noktalnrında kliçiik müfrezelcriıı faaliyeti gö

rillmUştilr. 

Düşmanın God ·s:m geçidini ele geçirmek için yapmış olduğu tcşeb
blis tardeclilmi~tir. 

Merkezi Akdenizde düşman t.ahtelbahirlerinin donanmamızın faa
liyetine mani olmak teşebbüsleri neticesiz kalmıştır. 

İtalyan tay,;areleri faaliyetlerine dcvamederck Tunus mıntnkaımı 
uaki hava hareket üslerini müessir surette bombardıman ctmislcrdir . . 

Higers hareket i.i~süne karşı bir LHarnız yapılnıı!5 Ve pek alçaktan 
bu hava limanındaki tayyareler bonıbarclınıan edilmiştir. 

Provencede kain !<Yence üsslilharekesi ile Tulondaki askeri tesisat 
ta bombardıman edilmi~tir. 

Bir tayyare ü ~üne dönmemiştir. 

Düşmanın hareket üs:-U He arazi i ilzcrindeki ke~if faaliyetlerine 
geniş m :kyasta deYam edilmiştir. 

Şimali italyan Afrika:mıda dlişınanııı tankların nıür.ahareti ile Mı. 
sırla olan hududumuzdaki mevzilere karşı yapmış olduğu taarruzlar tar. 
dedilmiştir. 

Tayyarelerin siiratla müdahaleı:ıi üzerine b 'r kaç tank tahrip eclil
nı 'ş \'e bir miktarı da hasara uğratılmıştır. 

Şarki italyan Afrikasında 11 haziran fecir Yakti Kcııyada cliiş -
man kuvvetleri topçu ateşinin himayesi altında ve bir hava bombardı
manı yapmak suretiyle taarruza geçnıişlerclir. 

Bu hareketler Moinle mıntak:l'ıınclnn gclm'ştiı'. Bu taarruz hRfif 
zayiat ile tardedilmiştir. 

Elimizde kalmı~ olan e~irlcr ara ında bir ingiliz zabiti ile bir İn
giliz zabit vekili vardır. 

Ta~·yarelerm 'z Sudan limanı V{' Adcn tayyare limanını, Moinleıle 
alelacele meydana getirilmiş olan tayyarelerın inmesine mahsus saha
yı bombardıman etmi~tir. 

İki tayyare üslerine donmemişlerdir. 
Düşmanın Eritredeki hava seferleri ehemmiyetsiz hasarata sebe

biyl't vermiştir. 
Bir düşman tayyaresi dftıilrülmii~tür. 

Resmi Ye hmmsi talebeden bugüne gitmiyenler: \'e gerek her iki milletin bütün ruh. liyccelctir. . .. • etine· 
kadar vize pasaport alanlar dokl'an Gürsoy, Özbay, Aytaç, Sayar, Ko- lı.ırı ile merbut bulunclukl<ll'I hürri. F r ansa cuınhurıyet huk1.Ut1 ,d• 
beş kişidir. Büyük elçiliğin talelıeye camemi, Akbay, Hnmamcıoğlu, Ta- yet ve demokrasi hisleri için mukacl- ~~r:ın.sada. iistiinde .raşadığı~ııııfttl<· 
istiyeıı gidebilir tebrği Uzerinc kon- ner, Piri ncioğlu, Tanancı. Diçleli, des bulunan şu Matta Eritanya hükti uzPrıncle, Okyanusların genııt dh•91: 
Solo~ıug· n kd' d ·ı k Barda'-'e"il, Çokcle<rerli, Özgür, Öz- 1 ·a ha ·al· ı·cl·t her ne b.. ısı . . un ı-ı ı •ar ımı ı e çı ı~ " "' " mcti e?.ici bir foikiveti haiz clüı'lm:•ıı- arın \'C)' '\ a ' b'irll 
vizesi alarak haber vererek gidenier türk, Sebuk, Cauci, Valayman, Ne- !ara karşı aman~ız.bir hıll'be gi;·işmiş nn ."hırsa o~sun_ bi~t~ı~ '!'e ıı.8 edert~ 
şunlardır: cip Alaiyeli. bulunan Franl'ız ordularının cesuret en l'On.h.addın_e kadaı. ıı-ı~ı__n.1azararl•rı 

Ergenç Boylu Erhanoğlu, Ulusoy, Bu son ta lebe dahi Parisin malüm \'e knhramanlıkları karşısıııcla Fran- bu ~aı.b~n hu:-;~ıl~~ ~~t ırdıgı •· ,ıc ı;~· 
Budak, lsmen, Atmersoy, Ergil. Ulu- vaziyeti dolayısiyle derhal şehri ter- sa cumhuriyet hükfı mctin bütün lıiir tnınır ıçm elbırlıgı ı le çalışar 1< ieııt 
and, Erkmenol. Yaşa. Urgan, Tiner, ketmek istediklerinden bu sabah biz- t .. ·r 1, .. ·r ~k . .. nuna kadar harbe deva m etnı~ ıı•ll 
Ynlabuk, Batuk, Eskici, Epirdcn, Pe- zat Prefet ile temas ederek nakliye me ~azı e ~rını 1 

a ~.t~.c '
11

• zu~uıı- en knt'i kararımızı ve taahhüdüJll 
. \'a ·ıtası istedim dadıı. Bu oı clularııı g.1) ı etlerı Fı an ı.·. k 1. h t k d' orut· t' 

k nel, Atsan, Gelenbevi, Gömülü, E- :s • . sız ta ·ı'h' ıiıı ş 1 ah'fl . . uıı ere c .ı a e rar e ıy :.·e ı. 
k

. · Bütün \'asıtaların müsadere edil - ı 11 en an 1 8 1 erıne g · I>ı· ... btı harlıe Fraı\~anıı1 eP111'-'we· 
ıcıoğlu. Çorluhan, Dosdoğru. An~en, k d d k tt d n > '' il\• 

Bayjai, Çölgeçcıı, Kan kat, Turgay, miş olması ve ciheti askeriy~ce kul- ı:ece . e:ece : . - ı ~·me .. ar . ır. ~.ı gay temin olununcaya Ye büyilk nı t' 
!anılmakta bulunması haı;ebı'-·lc im- ı et sa:. es~ndedıı. kı, muş.te.ı ek. d.t.ışnıa . fı.kinıı·z büttün bu":.·üklü<Fü iJe •~. 

Azaoğlu. Dernrnn, il Meliha, Armay. " k - t d ı t - "" ~ıs Baraz, Tiner. kan görülmemesi üzerine büyUk el- na <:.~ .. agır ~ayıa \~er. ırı mılj 1 ~·. kalkıncaya kadar devam ede~eııı et 
çilikteki otomobillerden bir dane~ini Ilu~·ıık ~rı~an::a ıktıdaı·.ı clnh:lındf Biz bu harbe zuli.lm gören. es'r,., 

Bunlardan maada \"ardımsız \'CVa kalan taleben in en yakın Ye emin bir buh~naıı htltıın mua\·enetı Franl'ayP ve ırnzi f<'laketinden kurtarıJınC•· 
kon~olosluğa haber ~ermeden daha yere nakli için acilen ve m uvakkaten tem : ~~ etmekte ?evam. ed~cek~ir. Btt kadar cle\'am edeceğiz. 1,~ 
on beş talebenin P arh:i terk ettikler i gönder ilmesini telle ve telefonla is- n u soylerkcn mıllctlerım~z .\'e .ı~ıpar: Riz bu karanlık gecelerin. P~rde1' 
...ahmin edilebilir. ted im. . torluklanmı~ ~r~sındakı ı~ı~ılal kn lıir sabahı olacağına h er vakıtkl~peŞİ 

Gene iane ve iane parasından ve Ankar a, 14 ( A.A.) - Haric ıye \·e ?~I et n~ez bıı:Jığı h~rkese ılan f'tmc· daha ziyade kaniiz. Yarın ın gil tli 
maariften gönderilen paradan tafsi- kal etind en tebliğ edilmiştir : gı de hır vazıfe telakki edi\'oru7.. hugiin beklecliğimizdcn ela ha s~r• 
lat ve miktarı avrıca arzedilecek var Belçikada ki talebemizin Almanrn Milletlerimizin başına )'akın biı· fı- bir ~urefte ufuktan vlikse lccektıt· 
dım ile Paristen. cenuba gidenler ş·~m- yolu ile memleketimize avdet ler in i · 
ıardır = temin için icap eden tedbirlere te\·es- TQS • 

Kalmiklar. O bay, ~~,llal:;,.-:1 edilmiştir. .1 j a J an s l . 
In giliz Kraliçesinin Mesajı .. \lo~kova, 14 (R adyo) - Ta A: nıı karşı Jı~ransız ordusunun göste~t~: 

Kraliçe, dün gece asili.ne sözlerile Fransız J3!lSI, !ran~ada cereyan e~en asken ği muka\'emetiıı har ika olduğunu e1'· 
harekatı uzun uzadıya tahlıl etmekte \'e etmekte ve sıınları ka\·d cylet11 

kadınlarına hitap etti d ir. . i~clir: • · ı· 
Tas, Fransız ordusunun her tarnfta c:Fransız ord uııu a\·a kta dır. ~s t· 

Londra, 14 (Radyo) - İngiliz k ra- kederek e' vler 1'11ı·zden uzakla?tıı1ız. k·~hram" 11ca rarpışt "' f k t Al • tal ~ " 0 ' "' • ıgını Ve a ·a · lfıp o l mıyan \'C büti.i ıı kuv\'et \'C , 

liçesi, bu gece saat 22 de Framıız ka. hu zur namına ne varsa on u f eda et- n~a. ı~l~ı. ~ııı tefcv\'u ku kar.şısrn cla P.a. _ liğiyle ayakta d uran bu ordunıı_! 
dınlarıııa hitaben Fransızca olarak tiniz. Şu anda ne derin bi r elem ir in- rıs ö ı d h d 1 k 1<11 '" b' . v • . ı ~~. ~ mu asara e ı meme ,,ın Luvar nehri önünde Almanlara .. ~ı 

ıı· mesa.ı vermiş ve ezci.lmle şunları de bu lunduğunu zu , ne ler e katlandı- ç.ekı1dıgını Ye Almanların hundan is- büyük bir mü dafaa h att ı ~·a Pf11" ı 
söylemiştir: ğınız ı takdir edi.vorum. Z ira ka lple- t f d d k p · · ı kl · t1111 

\
' . ı a. e e ere arıse gırc i erıni kay- ı ve or ad a nihayete kada r t ut uıı 

- atan içııı, büyük gaye için rim iz beraber çarpıyor, duygul arı- rlett ı kten sonra. 120 Al man fırkası- mu htemeld ir.> 
cephede clöğüşen evladlarınızın, ko- mız ve gayemiz birdir . Kadınlığ ı bu 
calarınızın ve kardeşlerinizin gö.ıter- der ece çet in fedakarlıklara gögüs 

..---' 

Reynonun nul" dikleri bi.iyük kahraman lığı hayran- geren bir millet, asla ölmez. 
lıkla ve dikkatle takip ediyoruz. Birkaç gün evvel Dunkerk kahra. 
Fransız or dusunun ve büyük kuman. manlarını haı;tahanel erde ziyaret e
danlarının cesaret \'e şecaatine hay- derken. yaraları en ağı r ola n lar bi
ranız. Şu anda ne büyük bir ıstırap le c:iyiyiz> diyorlardı. 
içinde bulunduğunuzu yakinen blii- Su anda bOtün tahminim ; millet
yorl\7.. İngiliz kadınları, ıstırabınıza !erimizin, pek yakın bir zamanda 
ortaktır. «iyiyiz• diyebilecek le r i günl er in u. 

İki l'ene e\'vel ziyaret ettiğim ve zak o lmama~ıd ır. 
çok se\'cliğim güzel payitahtınızı ter-

Emekli general Murakabe 
Vehip öldü K • 1 

lstaııbul. 14 (Telefonla)_ Hıırbı' 01DJSY0D 3f} 
umumi kumanclanlarıııdan merhum ! O · • • 
emekli general Esadın biraderi e- tuz vılayette tesıs 
mekli general Vehip burada Yefat / k 
etmi~tir. Genaze merasimle kaldırıl- O unaca 
mıştır. 

Merhum. Habeş harbinde Müslü
man Ras Nasibunun ordularına da 
kumanda etmiş, İtalyanlara ağır za
yiat verdirmiş , kumanda ettiği Ha. 
be~ orduları italyanlara teslim olmı
yarak İngiliz müstemlekelerine iltica 
etmişti. 

Anıerikan şilepleri 
lstanbula geliyor 

htanbul. ı .ı (Telefonla) - Kara
clenize gidecek bir Amerikan şil~bi 
bugün limanımıza gelmiştir. Yolda 
bulunan bir Amerikan şilebi de yarın 
gelecektir. Bu gemiler, yüklerini bo. 
şalttıktan sonra Amerikaya dönecek 
!erdir. 

Açık Göz gazetesi sahibi 
mahkemede 

lstaııhnl, 14 (Telefonla) - Ca
Ellshıktaıı maznun (Açıkgöz) gaze
tesi sahihi İhsan ile muharrir Rıza 
Çavdarlının muhakemelerine bu sa
halı şehrimiz Ağırceza ma hkemesin
de başlanmıştır. Muhakeme gizli o
larak devam etmektedir. 

Macaristandan gazete 
kağıdı geldi 

İstanbul, '14 (Telefon la) - Ma
caristmıdan 86 vagon kitap kağıdı 
gelmiştir. 264 vagon kağıd dah a ge
lecektir. 

Ankara, 14 (Hususi) - İzmir, 
lstanbul, Ankara vilayetler inde bi
rer fiat mur akabe komi~yonu teşkil 
edilmiştir. Bundan başka otuz vila
yetimizde de fiat murakabe komis
yonlari faaliyete geçmişti r. Bu im -
mhwonlara valiler riyaset etmekte-
dir. . 

İzmir, İstanbu l \"e Ankarada birer 
fiat murakabe' biirosu da teskil crlil
miştir. Diğer \'ila.ret larde h~ı işi \'a
lilerin tayin edecekler i memurlar va 
pacaklardır. · 

Ilir malın fiati muan·en sevİ\'edc 
iken. bu maim azal ma.si ve\'a ithali
ne imkan kalmaması ileri ~ürülerek 
fiat arttırı lmac:ı yasak edilmiştir. 
Bu harekette bu lunan lar, mill i ko -
runma kanunları mucibince teczive 
crlilcceklcrd ir. · 

Cenubi A.frika 
Nihai zafere kıymetli 
yardımlarda bulunuyor 

Londra, 14 ( Radyo) - lııgiltrr" 
rlominyonlar nazırı bugün cenubi Af
rika başvekil i Smakza şu mesaj ı gön .. 
dermiştir : 

c:Cenubi Afrika hava ordularının 
faaliyeti impara torlukta memnuni -
yctle karşı lanmıştır. Afrika b:rlikleri
nin hürriyet yolund a harbe iştirake 
karar vermeııi, n ihai zafer e it imadı
mızı b ir kat daha artırmıştır.> 

ltalga 
211 bin tonluk vapur 

kaybetti 
Tunus, H (Radyo) - İtalya, har

be girdiği günden bu akşama kadar 
211 bin ton luk vapur kaybetmiştir. 
Bu vapurla rın çoğu kargo ve petrol 
gemisidir. 

İngiliz v'e I<'ransız don:.uıması, jt al
yan vapurlarını şiddetl e takip et
mektedir. 

Hitler 
Müstemlekelerinden 

başka birşey 
istemiyormuş! 

Berlin, 14 (Radyo) - Hitler. ~ 
mcrika matbuatının miimessill criıı • 
l\alrnl ederek b~yanatta bı.ıluıınıuş
tur. 

Hi1Jcr: Avrnpa i~IHine 1<~.ı·ı.-ıtığ ı ıı. 
dan dolayı Amerikaya şicletlc hi.icıım 
ettikten sonra, Almanyanın, ing-il(e· 
l'l ımparatorluğun11 ortaclaı. kalcln·· 
n1 ak istediği hakkında iddiaları tek
zip etmiş \"C mü~temlekelcrinrlr.ıı 
lrnşka bir !jey istemediğini bildirmiş
t\r. 

----*----
Amerika 

Yabancıları takip ediyor 
~c\'york, 14 (Radyo) - Hiikfı· 

mrt, yalıancılara karşı çok şiddetli 
tcdbirlPr almıştır. Zabıta , ~üphcli <'Ş
h ası taldp \'C tc \·l!ı f etınektP clC\'Unı 
<'ttiği gilıi, telefon muhavereclrini rle 
ko nt ro la haşla mı~tır. 

Fransız gazeteler 
Tolozda intişc r a 

başiadılar 
Toloz. l ı (Haclyo) - matbaaları

n ı buraya nakletmiş olan Paris ga
zalt'leri, bugün intişara başlamışl.•.r

ku v~ Amerikll 
-Batlarafı 1 nci Sahifed.- , . 

ra;-; ' lerin zaferine olan itima dı ııı tl'" 

viye eylemiştir. r -· 
Lond ra. 14 (Radyo) - Röyte 

iansı Vaşingtondan bildi riyor : f ille· 
Reynonun nutku kongre mnh J(llt 

l'i ıı i heyecana düşürmüştü r. fa ıer 
F ransaya karşı sem pati h issede~ıı· 
d e dah il, kendiler inde bir iktldll .,.r· 
lık sezmek ted ir. Müttefi k lere ) ·ıi· 
clım taraftarı olanlar bile, bugün 

1 

·11 harbe taraftar gör0lmüyorl~r~011• 
Ileyaz ~aray erkanından birı ., 

1an söylemiştir: Jıer 
- Müttefik lere münıkun oJıut !!il' 

~eyi gönderiyoru z. Bu . evkb'."! ~it' 
ratlendir i lmiştir. Bunların t0sırı e~· 
cak hir kaç hafta sonra gilriileC 
tir.> .,. 

Loııdra, 14 ( A.A.) -Ameri.ktı ~i1~, 
!eşik devletleri hükumeti miitte .,.5ı 
lcre 80 yeni bombardıman tar~'\. 
gönderilmeı;ine müsaade vermı~\1 ıı· 

!l2 bombardıman tayyareııi .At.',,.., 
liktr YOldacl11· 40 avcı tan·are$I .J ~ . • . , 11 .. 
10 rleııiz tayyare~i cl.e h:ımeıı de 
hareket edecektir. ııı• 

Amerika birl eşik devletleri .ın" ıl· 
san meclisi miittefikler için bır ~t' 
rnr 670 milyon dolarlık harp "'" 1' 
mesi imal edilmesi hakkındak i r' 
mın proje.:;in; bir muhalif reye l<I' 
m ı reyi~ tasvip etmi . .,tir. .11 

nu rakam HUZ\'f'ltin iıysrn nıe.ı 
ne teklif ettiği raknmı 320 n1ı 
dolar geçmektedir. 

----*---
Bastiyanini 

Romaya dönüyor ,ıı 
Lizbon. 1 ı (Radyo) - lta lY~~ıe 

Londra bliyük elçisi Rastiyanl ıııd'" 
sefart>t erknnı ve ita lyaıı tebaasııttı~ 
700 kişi, ingiltere hükumetiıır.e .,.(lıt 
is olunan bir transatlantikle blJ" 

lrnrnya gelmişlerdir. dıl" 
Sefir ve sefaret erkanı burı& 

Romayn gideceklerdir. 

dır. 
Gazete ler; Frunsaıım, nihai zafe- Fran~ız milletinin gösterdiği bit 

re kadar çarpışacağını yazmakta ve .;itayişle tebarüz ettirmekted ir. 


