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Dunkerk Kahramanları Cepheye Gidiyorlar 
Fransız ordusu, Almanlara mühiın zayiat verdirmekte devam ediyor Kanada hükiimeli 

Kumanda heyetleri, veni harekat 
mühim kararlar alacak 

• • 
ıçın 

Büyük hazırlıklar yapıyor. Başvekil Makenzi 
King'in Lebruna gönderdiği telgraf 

ettiği her türlü yardımı, vüsu dahi -
!inde ifaya devam edeceğini, büt!in 
Kanadalıların, vaziyeti açık~a gör.
mekte olduklarını, iktı•adi bütün 
kuv\·etlerin faaliyete geçirilmiş bu -
lunduğunu, Fransanın hareketinin, 
dünyanın her tarafındaki hürriyet 
taraftarları tarafından takdir edil -
eliğin; bildirmiştir. 

Lonclra, 15 (Radyo) - Parisin Al
man kuvvetleri tarafından işgali kar
şısında Fransa ve Britanyanın her ta
rafında sarsılmaz bir azim ve birlik 
göze çarpmaktadır. Kanada, cenubi 
Afrika, AvuHturalya ve yeni Zelanda 
hükumetleri, Fransaya evvelce yap -
mağı vadettikleri ve yaptıkları yar
~ıma devam edecekleri Fransız baş
vekili B. Reynoya bildirmişlerdir, 

Sivillerin, yollarda askeri harekatı zorlaştıracak derecede 
kalabalık ye. pmamaları için geniş tedbirler alındı Britanya imparatorluğunun dün -

yanın her tarafındaki insan ve mal
~eme kaynakları, Fran•aya yardım 
çin hazırdır. Kanada başvekili Ma -

kenzi King, Kanada hükumeti na -
mına Re~·noya göndardiği telgraf -
ta, Britanyaya ve Fransaya taahhüt 

Cenubi Afrika hükumeti adına 
general Smak da Afrikanın, hürriyel 
müdafaası için •on adamına kadar 
harbe hazır bulunduğunu, Amerika
lıların. bu büyük mücadelede her fe
dakarlığı yapan Fransız milletinin 
•ğır ~·ükünü hafifletmek icin çalıs -
' ıklarım beyan etmiştir. 

Londra, 15 (Radyo) - Röyter A
Jansınııı Fransada bulunan İngiliz 
lıtımhnda heyeti nezdindeki muhabiri 
Fransız ve İngiliz yüksek kumanda 
heyetlerin'n, düşmana karşı alınacak 
tedbirleri müzakere etmek üzere bu
gün toplandıklarını bildiriyor. 

VazİY'et değ\şm,iş görünmektedir. 
Büyük ehemmiyeti haiz stratejik ka
rarlarııı alınmış olduğu ve 24 saat i
çinde belki de mühim hadiseler görü
leceği bildirilmektedir. Hiç bir ye rde 
halk arasında ümitsizlik eseri görül
ınemiştir . 

1 

-----~:ll<l------

Fransız Kabinesi 

" . ı:ur, 15 (Radyo) - Düşmanın taz-
yıkı devam ediyor. ı 

transtı ordusu, Almanlara bil· : 
ıiFuU 

'.-""'.:ı..!l 
MU&' 

Lebrunun ri9asetinde toplanmış 
4 sa;;ıf müzakeret..:e bu:unmuşfur 

Yük hyiat verdirmek suretiyle baş- ' 
kumandanlığın planı dahilinde mu
vaffakıyetle yeni mevziler almakta . 
dır . 
. Tuu~15 (A.A.)-Fransızk~ı.--------------~~----=~~~~~==~~--~~~-~--~ 
ınllndanlığı işgal altında bulunan 
ınıntakalar halkının muhaceretinin 
askeri harekatı haleldar edeceğinder 
~ransız hükumetini haberdar etmiş
tir. 

mayı kararlaştırmıştıl' , 
Tur, 15 (Radyo) - Hükumet 

Bunun Uzerine dahiliye nezareti ba 
z_ı yerlerde sivillerin yollarda seyrü
seferini menetmek için tedbirler aJ. 

merkezi, buradan Bordoya nakledil
miştir. 

Münferid sulh 
.H.alnrluini Amerika

daki beşinci kol uydurdu 
Londra, 15 (Radyo) - Selahiyet. 

tar makamlar Fransanın münferid 
sulh derpiş ettiğine dair olan şayia-
ların tamamen yalan ı•e kat'iyyen 
esastan ari olduğunu bildir _ 
mişJerdir. Bu şayialar, Ameri-
k~da ~Ucud bulmuş gibi -
dır, Amerıkan gazeteleri bunlara 
dair şayiaların Londra m~nşeli ol -
d~ğunu göstermişlerdir. Yapılan tah 
lukat, bu haberin Alman radyosu ta
rafından yapılmış olduğunu meyda _ 
ııa çıkarmıştır. 

Yugoslavya sefiri 
/timadnamesini kral 
Karola takdim etti 

BU kreş, 15 (Radyo) - Rador a
jansı bildiriyor: 

Kral Karo!, bugün Yugoslavyaııın 
yeni bOyUk elçisini merasimle kabul 
etmiştir. Elçi, itimadnamesini tak -
dim etmiş, bir nutuk söyliyerek ve iki 
millet arasındaki büyük ve ananevi 
dostluk politikası ile teşrik; mesaiyi 
tebarüz ettirerek demiştir ki: 

- Dünyanın, geçirmekte olduğu 
bu nazik saatlerde her iki hükumet, 
'ulı. ve sükun için el ele vermiş bu
lunuyor. Romen _ Yugoslav teşriki 
mesaisi, bugün Balkan antantı he -
defler; dahilinde en büyük inkişaf 
sahasını bulmuştur. Her iki hükume
tin bu teşriki mesaisi komşularivle 
iyi ve dost geçinmek esasına milste
niddir. İki büyük kraliyetin hissleri 
Avrupa cenubi Şarki milletlerini~ 
dostluğuna matuf bulunmaktadır. 
Bu dostluk, en kuvvetli bir rehber -
dir. 

Romanya kralı da haratli sözlerle 
nutka cevap vermiştir. 

"'\ 
Bugünkü konferansı 

kaçırmayınız 
lluıün aaat on aekizde eaki Maa

rif Vekili Bay Hikmet Baydur ta
rafından Halkevi aalonunda (Vazi· 
ıl.eti hazira) mevz,.lu çok mühim 
hir konferana ve,.'lecektir. 

l,ondra, 15 (A.A) - Fransız hü -
kuıneti yeni merkezine yerleşinceye ı· ngı"ltere, Fransa 
kadar askeri vaziyet hakkında ma-
lumat alınamıyacağı tahmin edil -
mektedir. Sefirlerini Kabul 

Londra, 15 (Radyo) - Son gün -
!erek 1:enubi !ngiltere limanların - Limon fiatlerinde Buyurdular Rusya - Litvanya 
dan Fransaya gemilerle mühim kuv- JhtikaAr yapanlar tespit 
vetler sevkedilmektedir. Ecnebi ga- Ankara, 15 (A.A.) - Reisicum-
zeteciler, bu kuvvetlerin pek fazla d.ld• İ İ d -ı d e ı l hur smet nönü ün öge 2n sonra J'htı·laA I-ı sona erdı·. Rusya, Lı'tvanga Ja ı·stedı·g~ı· olduklarına şahiddirler . Bunların bir saat on altıda Fransız büyük elçisi ! ' Uı 
kısmı Dunkerk cehennemjni yaşa - İstanbul, 15 (Telefonla) - Limon B. Massigliyi ve 17 de İngiltere bii- kadar asker bulundurabı.lecek 
mış kahramanlardır. Bunlar düşman fiyatlarında ihtikar yapanlar tesbit yük elçisi Sir Hugne Knatchbull Hu- . .• . . . . 
la tekrar karşılaşacakları için bil - edilmiştir. Bunların, dokuz liraya gesseni kabul buyurmuşlardır. Bu Mo~kova, ~5 <.~.A._) -: Moskovaı Sovyetler bırlıgı ıle aktedılmış u .. n 
)'tik memnuniyet içindedirler. mal olan bir sandık limonu 23 lira - mülakatlar esnasında Hariciye Vek·- radyosu bugun ogle_ uzerı S?vyet ." yardım paktını barız bır surette ıak 

- Yaşa! Sesleri arasında gri renk- ya sattıkları tesbit olunmuştur. Ya - . .. .. _ Lıtvanya anlaşmazlıgıııın tasfıyc edıl zetmiştir. 
\ere boyanmış gemilerle Fransaya kında muhakemelerine başlanacak- lı Şukru Saraçoglu da hazır bulun - dildiğine dair bir resmi tebliğ neşret- Başkaca Sovyet hükumeti Litrnıı-
hareket eden bu kuvvetler, çok mü- tır. muştur. miştir: vıının sabık dahiliye nazırı general 

M l l h d dl d 
Bu ta-fiye son günler zarfında Skuoas ile polis müdürü Povalili.ıin 

ısır - ta Ya U U a rl n a Moskovada vukua gelen görüşmeler tevkif edilip mahk2meye verilmesini 
esası üzerinden elde edilmiştir. veni bir Litvanya hükumeti kur·ıl -

Bu resmi tebliğde ezcümle şöyle masını ve· yardım paktı mucibince 
denmektedir: lüzumu kadar Sovyet askerinin Lit-
_!..itvanya evvela Le ton ya ve Es ton- vany r.ya g•eçirilme•ini istemiş bulu

başlamış ve İtalyanların ya ile Sovyet _ Litvanya yardım pak· 
tına muhalif bir askeri anlaşma im· 
zalamak suretiyle geçen sonbaharda 

nuyordu. 

Dün şiddetli muharebeler 
Litvanya ayni zamanda Litvaııya

daki Sovyet garnizonları askerler:
nin kaçırılması gibi hadi>elere ,~J,.._ 

,-------------, biyet veren tahriklere nihayet verl'Ce 

Londra, 15 (Radyo) - Mısırda- etmişlerdir. Bir askeri kışla ve bir 52 milyon dolara mal olacak hava i!'ine dair teminat ita etmelidir. 
ki Britanya askeri makamları tara- tayyare meydanında bulu~an bii,ük merkezlerinin inşasına başlanmı~ ol- Başvekilimiz Resmi tebJ:ğin nihayetinde bildiı·q. 

zaptedilmiştir elinden iki kale 

fındaıı neşredilen resmi tebliğde, şi- bir bina, bombalarla tahrıp ed!lm.ış- duğunu bildirmiştir . diğine göre, Sovyet hükumeti hu 
mali Afrikada Mısır - İtalya huclıı- tir. Büyük binaya bomba ısabet edın- Avustralya hükumeti de sekiz miL Yarın beyanatta bulu- şartları bir ü\timatum şeklinde ileri 
dunda cereyan eden şöddetli muha- ce tayyarelere ateş açan tayyare dafi yon ingiliz lirasına baliğ olan bom- kl 

k
. b t t 1 t naca ar oürmüştür. 

rebelerde italyanlaxın elinde ı a aryası sus uru muş ur. bardıman tayyareleri sipariş etmiş-
Kaproza ve Maddelena kalelerinin Nairodi, 15 (A.A.) - Dün Kısma- tir. Bütün dominyonlardan ingiltcre- İstanbul, 15 (Husu;i muhabiri- Bu ültimatunıun mühleti bu •a -
zaptedildiğini bildirmiştir. yu tayyare meydanına karşı cenubi .ve ianeler gelmektedir. Her domin- mizden) _ Ankaradan bildirildi- bah 'aat onda bitiyordu. 

Diln tayyarelerle Kaproza kale - Afrika hava kuvvetlerinin yapmış ol. yon, ı'ngilterP~e el<len gelen yardım- b k·ı· D R f'k Moskovada bulunan Litvan.\'a ha-
l k 

, ğ'ne göre aşve ı ımiz r. e ı 
sine yapılan taarruzlarda mühim duğu hücumlar esnasında ita yan ış !arı yapmaktadır. Bu paralar, tav.·.va- S d t · .. h · - rici.vo nazırı B. Urbs~s bu •abah <ant · · ay anı, pazar esı gunil arıcı \·a- c , ' 

tahribat ika edilmişti. Bugün italy&n laları, kıtaat tahşidatı üzerıne ısa- reye tahvil edilerek diktatörlere an- ziyet hakkında beyanatta buluna-! dokuzda L'lYanyanın bütün So,·yet 
tayyarelerinin Sulon ve Sagaveşkaya betli endahtlar olmuş ve yangınlar lıyacakları lisanda mukabelede bulu- caktır. şartlarını kabul edeceğini bildirm•s.. 
yaptıklarıtaarruzpekcüzihasarasc çıkm~tır. nn~a~c!a~k~la~r~d~ır~.~---------~~~~~~~~~~~~~~~~~l~iı~··------------~ 
bebiyet vermiştir. İngiliz tayyareleri İtalyan Somalisinin en cenub~ dit- ~ 

lııgiliz tayyarelerinin faaliyeti italyanın Şap denizinde bulunan E- şen mıntakası üzer:nde gene tayyare 
ritre müstemlekesine taarruz ederek meydanında sair binalara isabetler 
buradaki düşman kuvvetlerini, aske- vaki olmuş ve düşmanın tayyare <lafı 
ri binaları, tayyare meydanlarını bom topları tahrip edilmiştir'. Düş~anın 
bardıman etmişlerdir. Cenubi Afri _ şiddetli müdafaa ateşlerıne ragme~ 
ka hükumeti bombardıman tayyPre- cenubi Afrika tayyarelerinden hiç bı- Roma ile Torino bombardıman edilmiş ve 
leri de cenubi Habeşistana taarruz risi hasara uğramamıştır. 

Londra, 15 (Radyo) - lngiliz ve 

İtalyanın vapur 
zayiatı 

Fransız tayyareleri, dün gece cephe 
üzerinde ve gerilerde münkale hat

yakılmıştır mahrukat depoları • 
mayı 

Londra, 15 (Radyo)-Mussolininin 
ani surette harbe girmesinden şim -
diye kadar İtalyan ticaret gemileri
nin zayiatı 217 bin tona yükselmiş 
tir. Britanya kara sularında bulunan 
ve 80 bin tona baliğ olan İtalyan va
purlarından bir kısmı, mürettebatı 
tarafından batırımılştır. 

---~*---

Batırılan Elen vapuru
nun mürettebatı 

larında düşmana mühim taarruzlar Londra, 15 (Radyo) - Dün gece 
yapmış Vp muharebelere iştirak et _ Roma üzerinde uçan müttefik ta.v -
mişlerdir. Sen nehri üzerinde köprü yareleri, şehrin üzerine bir çok be-

yanname ve risaleler atmışlardır. 
başı mevkileri, muvaffakıyetle b1Jm- Bunlarda bilhassa İtalyanın, muzaf
bardıman edilmiş, müttefik kuvvet- fer de olsa, mağlup da olsa aç kala
leri takviye olunmuş, düşmana ağır cağı ve çok büyük zararlar göreceği 
zayiat verdirilmiştir. bildirilmektedir. Romada neşredilen 

Gecelevin Voi'e mıntaka,ıııdaıı tebljğde, tayyarelerden birinin, Ro-
Maı'inov; kadar uzanan sahada ingi-, ma üzerine attığı bir bombanın, bir 
liz tayyareleri askeri hedeflere el~- sefaret binasının ön cephesine tesa
miryol\arına, emtea, petrol ve mü- düf etmiş, cüz'i hasar husule getir
himmat depolarına, Alman kollarına diği bildirilmiştir. Bir ihtiyar hafifce 
bombalar atmışlardır. Mühim kuv- yaralanmıştır. 

fakiyetle yapılmış ve mühim ma\ü -
mat elde edilmiştir. Şarki Libya üze 
rinde yapılan bu uçuşların birinde 
bombardıman tayyareleri Katruza 
üzerine bir çok bombalar atmışlar -
dır. Katruzada iki müdafaa mevkii 
mühim hasara uğramıştır. İtalyan 
doğu Afrikasında Blenheim bombar
dıman tayyareleri Assab şehri üze -
rinde uçmuşlardır. 
Düşman tayyarelerine isabetler 

yapılmıştır . Bu tayyarelerin yanma -
ğa başladıkları görülmüştiır. Han
garlara, kamyon lara 'e diğer molze 
meye muazzam h.ısar yapılmıştır. 

den birisi, alevler içinde dü~ür!il 
müştür. 

Londra, 15 (Radyo) - ltalyan 
tayyareleri, dün Aden üzerine üç a- ır 
kın yapmşılarsa da İngiliz harp tav• 
yareleri tarafmdan tardedilmişler- yıı 
dir. üı; motörlü bir İtalyan bombar
dıman tayyaresinin alevler içinde de gi 
ni?e düştüğü görülmüştür. Bu ta;·vn ~ • 
renin mürettebatından iki kişi kurta. 1, rılarak esir edilmiştir. Diğer bir !tal- ş 
.van tayyares; de ü•süne hareketin 
mümkün olamıyacak derecede cici, im 
di hasara uğratılmıştır. Düşman ta • 
ya relerinden bir grup da cenuptıı ya 
iki küçük şehre karşı akın yapmı's" üh 
da hemen hemen hiç hasar kaydeclı 

Gerek beynelmilel vaziyeti ve ge. 
rekae dünya içinde Türkiyenin ta 
kip ettiii aiyaai yolu etraflıca 'zah 
edecek olan bu konferana, ayni za
manda çok aelahiyetli bir sima tara. Madricl, 15 (A.A) - Finisterc bur 
fından nrilmeai itibariyle de a rıca nunun açığında meçhu.1 bir t~htelba-

• . , • Y l hır tarafından torpıllenmış olan 
!akalı olacaktır. Karılerım·ze bu 6.300 tonluk Villando Gonlandi is -

vetlerin gizlendiği ormanlarda pn- Torinodaki bombardımanda bir 
gınlar çıkarılmış, infilaklar i~itil - bina içinde patlıyan bir mermi, tak -
miştir. Altı ingiliz tayyaresi üslerine riben on kişinin yaralanmasına se -
dönmemiştir. bebiyet vermiştir. Bazı binalara da 

Londra, 15 (Radyo) -- Kanada i•abetler olmuştur . 
hava nazırı, müttefiklere havacı ye- Kahire, 15 (A.A) - İngiliz ha _ 
tiş~irm2k için çalışıldığını. yakında va kuvvetleri umumi karargahının 
şimdiye kadar dünyada görülmemi~ bildirdiğine göre, İngiliz hava kuv
müthi~ bir hava kuvvetinin harekete vetlerinin faaliyeti dün de devam el.
geçtiği görüleceğini beyan etmi~ ve miştjr. Bir çok keşif uçuşları muvaf-

Tur 15 (Radyo) - Fransız deniz 
tayyare filoları, Vened.k civarını, 
mayin mahrukat depolarını bom -
bardıman etmişlerdir. Endüstri mer
kezleri, demiryolları tahrip olun -
muştur. 

memiştir. e~ 
EvHlki gün bir tek düşman tay ·a 1 il 

resi ~!alta adası üzerine mütemadi iln 
ven akınlar yapmıştır. Atılan bombıı 
'ıardan ik; asker ölmüş, bir asker dı 
rnralanmı ·tır. Hasarat hafiftir. 

konferanatan iatifade etmelerin' mindekj Yunan vap~r~ '?ürette~a~ın 
tavaiye eyleriz. dan sag kalan 20 kışı hır tahlısıye 
~ sandalı ile Muros Bores limanına çı

karılmıştır. 

Londra. 15 (Radyo) -Dün Adene 
taarruz eden İtalyan tayyarelerin -

· - Devamı dördüncü sahifede -
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•---- Yazan: M. AYHAN ---·• AKDENİZ }" . d k ld v~ ~amuk vaz~yetı1ı~ulli 
-2!l2- ahlahızlığın, fesahatin birer timsali Orhan Rahmi GÖKÇE ıyetı mey ana çı arı ı lzmır pıyasasında fncır rn~ rı da 

Re<uhı Ekrem dernm ediyordu .. idiler. Yenj din; bütün bunları yı • Biraz tarih okumuş ve bunları ka· kalmamıştır. Kalabilen mik.•··
13 

.. ve 
i~lamiyetırı içtimai, ahlfıki, '1hhi düs. kn-ordu. fasının içinde muayyen bazı fikirlere Nevyork, 15 (A.A) - Röyter bildi murları diplomatik muvaffakiyetten Tarım satış kooperatifleri bırl ~ <a· 
turlarında anlatıyardu: ·Resulü Ek remin hutbesiyle; ku - ve neticelere bağlamış her insan bi- rivor: · istifade ederek propaganda faal iye- bazı firmalar, kilosu 4,5 kuruşta ' 

- İçki satmak yasaktır. E,;kisi gi- reyşilerle islam muhacirleri arasın- lir ki, dünya çocuklarının çok eski. ·. "evyork polisine Nevyorktaki tinde bulunmaktadırlar. Eski faşist .tın almaktadırlar. "bin 
lı; kan cluvaları takip etmiyeceğiz. claki mühim bir hadise de halledil· den tanıdığı Akdeniz, medeniyetle. İtalyan baş konsolosluğunu propa - birliğinin yerine kaim olan üç teşek- Piya•adaki üzüm stoku H - 10 

Unııtmayınız, böyle davalar ayakları mis oluyordu. O da şu idi: rin kuruluşunda ve kıtaların müna. ğanda faaliyetinde bulunmakla il-

1 

külün faşist doktrinini· yaymağa ;;a - on .kad8crdır. , • , pa· 
mırı a'.tındadır Kısas yoktur, karde~ İslamlar Mekkcyi terkedince ku - sebatında oynadığı rol kadar, ayni ham eden bir muhtıra tevdi edilmiş. lıştıkları muhakkaktır. Bu teşekkül- Şımdiye kadar 18 bın ba1~ 3 

.. ninı 
gibi sevi,;ecPksiniz. E•ki mal \'e S<'r ·cı·siler bunların evinini, mallarını zamanda büyük menfaatlerin biribi- tir. Bu muhtır'.' ile Nevyork polisine 1 ıer bu.nlara müzah~ret ed~n ve ü - nuk ihraç. edilm.iş, rekolten n m~hlıik 
ı »t davalarını ıla ayni lı!ikme talıi tu 7.1;p.letmişlerdi. l\fekkeli müsl!lman - rine çarptığı çok eski bir sahadır. lüzumu takdırınde tevkıfatta lıulun- 1 zerlerınde kontrol ıcra eylıyen Nev- kısmı yerlı fabrıkalarımızda ıst. Al· 
tuyorum, lar ise şimdi kendi topraklarına av - En eski medeniyetlerin şarkılarını mak talimatı verilmektedir. Bu muh york ltalyan baş konsolosundan al - edilmiştir. Stok 17 bin balyadıı · ıu . 

Kurenıler. hayret ,çfnde idi: '.!et etmişlerdi. Binaenaleyh; bu em- dinlemiş olan Akdeniz sahillerini tınıda şöyle denilmektedir: dıklan talimat üzerine har.eket et - 'llanya ile yapılan yeni ticaret .. "ıii!ll 
Jluyrluklarına inanamıyorlardı , val istirdad edilebilirdi. Fakat Resu- düşününüz: Bu parçalarda ayrı ayrı cYapılan takibat sunu isbat etmiş m"ktedir. '<avelesi ile Almanyaya tütün. ~tir· 

flu kadar ~iddetlc hücum ettikleri , lü Ekr~m; milletlerin , hatta ayrı ayrı dinlerin tir ki, İtalyan baş konsolosluğu me- ncir ve fındık ihraç edilebilece 
deviriıı ,ı·akmak ve öldürmek iein - l\lal. kan davaları ayağımın al- . "h" b" . d B'" A ı 1 r ' bırer tarı ı ve ırer e&erı var ır. U· VCI.ar Ve atıcı a 
t'.alı<tıkları Peygamberle onun dini tıııdadır. Artık onlar bitmiştir. tün dünya yolları, asırlarca bu de. Fı"at mura•,..abe Bunlar ne rezalet ' LA. 
mtiessesesi; en büvük bir adalet e. Di:;erek bu pürüzü de bizzat orta- nizlerden geçmiştir ve bu deniz öyle ; BUGÜN SENELiK BAYRAl'A 
>aslarını tarsin ediyordu. dan kaldırmıştı. Hutbe bitince, Haz- bir geçittir ki, göğsünde taşıdığı Kemerde Kançeşme mevkiindc RINI KUTLULUYORLAl\etı· 

Resulü Ekremin hutbe>indeki en ret Muhammed, mtiezzin Bilal Halıe- ehemmiyeti Süveyş kanalının açıl. komisyon U Yaşar oğlu Zekeı"ya, 17 ya.~ında E" tzm'r avcılar ve atıcılar cerno. bll" 
ca~lı noktalardan biri; insanlar a • ~:ye baktı: ması ;le son mertebeye çıkarmıt ve mine ile kırda gezinirken Mehınep nin s.enelik av ve atış bayrıırnı. ıııı· 
rasında te'i" ettiib musavat ve ada- - Ezanı okuyunuz! yirminci asrın bir yığın kavgasında Dün işe başladı oğlu Ba•ri, Hasan oğlu Aziz ve Ha- ll'Ün Bucanın Tahta köyünde l ~\ er· 
let'i. Yani sınıf tehikkilerini karni - Hazret Bilal. Kabenin damına ~ık. başlı batına bir rol oynamak vaziye- lil oğlu l\fehmed önlerine çıkmış, 7.e- caktır. Vilayet, belediye ve par.1~t;r. en kaldırıyordu. tı ve gür sesiyle bağırdı: tine gelmiştir. Avrupanın etekleri ile Muhtelif vil:lyetlerim:zde olduğu keriyayı dövmil~. kadını alıp dağa kanı, bu bayrama davet edı lrn, 

Meselfi. bir zenginle bir fakir! ay. - Allahı ekber, Allahı ekber!.. Afrikanın kumlu kafası ve Asyanın gibi il-mirde de teşkil edilen fiat mil- götürmüşlerdir. Suçlular tutulmuş · Bir terfi 
n· kıymette tutarken yen; emirlerle Resulü Ekrem; kendilerinden bu sol omuzu bu denize dayanıyor. rakıılıe komisyonu işe başlamıştır. tur. ' ' 
zenginin fakire yardımını bildiriyor- kadar fenalık gördüğü dü~maıılarını Dünya ticaretinin tekneleri, asırlar. Komisyon, val'.nin riyasetinde mıııta. * Hidayet oğlu Nevzad adınd" İzmir üçüncü sınıf emniyet ııı!I~:~ 
du. Tea\·ün esaslarını kuruvor ve affetmi:;tl. ca bu denizin tirşe sularında dolaş. ka ticuret ve nııntaka iktisad mtidiir- biri, İkiçeşmelik caddesinde 40!1 ind tişlerinden Bay Emrullah Karad1

>
11

,a• 
-.·•r,·etı' tesmı·ı edı'.ı·nrdıı. "anı·. bıı - Fakat onlar; o dakikada mllslii- k b d il b .. ··k ı · ı t· t • · oda· ı umu ·okakta Alı' kızı ~o v·asınd" dul le f · d k' ff k t' •e c • ı mış ve re a et t'n en en uyu erıy e ıcare 'e ~anayı " · · " • " ' · vazi esın e ı mu va a ıye ı v ıtt•ll 
g!ln halk tabakalarından mühim hir man olmu~ değillerdi. Yalnız hayat- mücadele unsurunu bir çok milletle- mi katibi, belediye mifme"ili, b"r 'llanııı duvarına gece merd!Yen da · katj dolay1"iyle ikfnej sıı11f mıtfe 
kısmını kendi yoluna s!lrUkleyeıı ga. ları bajhşlanmıştı. Rcsul!I Ekrem ; re buradan alıp götürmütlerdir. fabrikatör ve bit ithalatçı tacirder vacıp iceriye girm's, kadını r.orln ~e terfi ettirilmiştir. , 61~~ yenin en mUhlm e~aş]Rrını kuruyor- bunda da büyüklük göstermiş ve on- Akdeniz fU vaziyet; ile -ayıp söy- tMekkill etmiştir. kirletml~. neticede yakalanarav Çok kıymetli bir zabıta şefı tr~· 
du. ları; islAm olmak bahasına kurtul· \emesi • bakıgları herkesi teshir eden Komisyonun hangi e. ya ve madde ~dliyeve verilmiştir. Bay Emrullaht biz de takdir ve 

Cahillyet devrinde agiller, mUte - mak kaydiyle takyit etmemişti, ve ııilır.elliği bir çoklarının bakıtları- nin f'atlarını tesbit edeceği hakkın· •
1 

Torbalının n
1 
oğancılar köyün- •ik ederiz. d't 

gallibeler, zorbalar, reisler, dinsiz nı bulandıran bir fettanı andırmak· do bugünlerde emir beklenmektedir de brahim Avcı. zmir birinci sulta. F b l d. ' 1 
sehler ve saireler hfıkimdi. Bunlar -Devam edecek- tadır. Almanya çizmelerini aürilkle- Sirkülerler birbirini tak'ben verile · -ıive mahalles"nde oturan Arif kız• uarım!Z e e ıyeuıl1 tı· ---··---00------- ye ıürükleye ona inmek iıtiyor. !tal- cek ve komisyonun te•bit edeceği fi- 1 fi '"••ında Kadriye Glilhantekini ka Fuarın şehlr meclisi kararı il~~I'· 

H ıl d hl• .., • ya, onu tamamen kendisine malet • vatlar ilan olunacaktır. Fazlaya 'atı 0 •ırdıl!ı icin köv muhtarı tarafın<\ar mir belediyesine devredildiği şaY. ·er· 

O ':'.!in anın te ıgı mek ihtirası içinde kıvranıyor. Bat- vapanlar cezalandırılacaktır. Kont· i•ndarmaya tesli meclilmiştir. rı üzerine Ticaret Vekaleti, .'jJalr e· 
r1, ka bazı milletlerin de hu denize ha • roı ilo vanılacaktır. İlk ..nekteplerde vaziyet ten mah1tnat istem"şti, Çünkü ıU~~)I"· 

karak hayal kurduklarından şüphe y ı· }} ıasen İzmir belediyesinin· ıııııl ~,;-Elçi J erin çekilmesi nasıl oldu? etmiyelim. er 1 ma ar pazarının Her yıl maarif idaresince 7 bin ilk Vilayet, fuarın ötedenberi_bir J<~:pı• 
Avruoada siyasi entrikler çevrilir- yerinde bir teşel: bü 'Ü 'llekteo şehadetnamesi tasdik edilir· •e tarafından idare edildiğini ve. ~".,e 

lcPn. Akdeniz rlainıa hesao dahilin- , • 'rnn. bu vıl biitün köv okulları da be• '.li 'se doğrudan doğr~ya beled•l' Tour,, 15 (A.A.) - Hollandanın 
Fransa nezdindeki elçil ği ~u tebliğ' 
nesretmiştir: 

İtalya H ollandaya harp iliın Pt -
memis olmakla beraber italya hüku
meti Hollandanın Almanya i;" hali 
harpte bulunması clolayısiyle Roma -
claki Hollanda elçisinin memleket' 
terk etmesini talep eylemi~tir. 

S. S. Rusyanın 
bir izahı 

Rusya hiç bir vaidde 
bulunmadı 

Bunun üzerine Hollandanın Rom~ 
olçisi perşembe günü Romadan hare. 
ket etmi"tir. Hollanda hükfımeti de 
kra'içe Vilhelm"nanın nezdincleki ita' 
van elçisi ile Hollanda Hindistaııııı
daki İtalyan konsoloslarından mem
leketi terk etmelerini talep eylemiş
tir. 

Yunanistanda 
tedbirler • 

yenı 

Vesika usulü ihdas edildi 

Atina, 15 (A.A.) - Başvekil Me
taksas yeni vaziyet dolayısiyle hiikıi
metin ekmek, şeker, kahve, makar-

)!oskova, 15 (A.A.) - Amerika- na, pirinç ve kuru se.bze için vesika 
ııın "Cnitet re<:< Ajansı, iskandinav - usulü ihdas etmek mecburiyetinde 
~"' menalıiine atfederek, Sovyetlerin kaldığını bildirmiştir. 
isveçin taıırruza uğradığı takdirde Et istihliıkinin de azaltilması icap 
yarclım edeceğini vadett'ğine dair ha- edecektir. Elcktirikle reklamlar )"ap. 
berler yazmaktadır. mak memnundur. Trenlerin, vapul'-

Tas Ajansı, bu şayiaların katiyen tarın ve otobü<lerin seferleri ele azal
ı ,;a<ı olmadığını beyan etmeğe me • .ılacaktır. 

zundur. İ '\' • l ki' Seliıhiyettar Sovyel mahfellerinde ngı iZ ÇOCU arının na 1 
~ovyetlerin ıımumi~·e lle vaitler da- için hazırlık 
gıtmakla meşgul olmadıkları beyan 
edilmektedir. 

Fransız hükumet , . 
mer .. ·ezı 

Bordoya nakledildi 
Londra, 15 (Radyo) - Amerika. 

da kolombiya radyoıunun verdiği 
maliımata göre Fransız hükô.met 
merkezi Bordo şehrine nakledilmi, . 
tir. 

Londra, 15 (A.A.) - Sıhhive ne
zaretinin parlamento sekreteri avam 
kamarasında beyanatta bulunarak 
İngiliz çocuklarının Kanadaya, Avus 
tralyaya ve Amerikaya tahliyesi için 
bir plan hazırlanmakta olduğunu bil
dirmiştir. 

Plan mucibince 300 bin çocuk tah
liye edilecektir. 

Tanca işgali 
İspanyanın teminatı 

Litvanya kabinesi Tanca, 15 (A.A.) - Röytcr bildi-
tiyor: 

niçin değişti İ<panyol makamlarının Tancadaki 
Katıııa<, 15 (A.A.) -Litvanya baş İngiliz başkonsolosuna vermiş oldıık

vekili B. Nerkyesin ist:fa;ı üzerine !arı muhtırada İspanyol kıtalarnıııı 
enternasyonal mıntakayı, bu mıııtayeni kabine:·ti geniş h:r e~a~ üzerin-

i k . , ı · . .. d , kanın tam bitaraflı{ııııı garanti için ren urm<1ga ,ıt\an~,ı or u,uııun sa- . 
1 

t . b 1 1 ki b · 
b k lı k d ı B t 'k· ışga e mış u uncu arı ve u ışga-

ı as ·uman anı genera as ı ·ıg 1. t . 1 kk t h. tt 
• d ·ı · t• ın amamrv e mu va a ma ıye c 

memur e ı mı~ ır. ld · b'ld: ·ı ı t a· 
General Bast kis bundan bir kar 0 ugu 1 ırı me' e ır. 

gün evvel ihtiyattan muvazzafa nak- Romanya - Almanya ara-
.edilerek harbiye mektebi müdürlü- d t' t • } ' 
ğ!lne tayin olunmuştu. sın a ıcare lŞ erı 

Kabine değişme i bundan bir kaç Bükreş, 15 (A.A.) Bugünkü 
gün evvel dahiliye nazırının istifası klering anlaşması mucibince yapıla
J!'İbi Sovyetlerin 15 mayıs tarihli no- cak Romen ihracat, kıymetinin tedi
t·ı.ı ile münasehat halinde vaziyet'n yesini garanti etmek maksadiyle Al
vehimleşme~i ile sıkı surette alaka- manya sanıldığına göre Romanya mil 
dardır. li banka,ına b:r milyar !eylik altın 

----·* tevdi eylemiştir. Altın tayyare ile 

de bir mev7u olarak yanmıştır. Bun Nazilli b.a•ına fabrı.k'.1" mamula · ınıf;ı yükseltildiği icin bu miktarın 'darc olunacağını bildirmiştir. 
dan sonra da ayn; şekilde yMıyacak- tının her turlu spekul".syondan. \'e 10 b'n" k:ıdar vükseleceği anlasıl . Iıı• 
tır. Cünkü üc kıta aruındaki mevkii ınutavassıtlarırı yapabıleceklerı tc- 11ııktadır. . . • İhraç mahsµUeri lisan s 
ve tki gecidi il" AkdPniz, tarihin sırden tamamen masuıı bulunma:.;ı ve • • 1' 
neli ve ebP.di bir ihtilaf mevzuu ol- yerli mallarımızın eskisi gibi, ııiyao;a. '<"ar" burunda hı r cınayef rını birlikler verece 
mağa mahkum veya layıktır. Simdi da nazım vaziyetini muhafaza etme· Karaburun kazasının Denizgiren İzmir kahve ithalatçılar bi;Iigİ, ~'. 
bu <lenizin kucağ•nda, sPmasınd~, şu Hİ hükumetçe arzu edilen mühim i<- nahiye•inde Parlak köyünde :\feh - besinin teşkili içi nyarın birJiJ<]eı 
V -. bu sahilinde har'> ilahı Marsın !erden b"ridir. Bunun için de lıazı teş- d • l Al' B ki · k" ı · ı k " me og u ı ozu u, aynı oyl e nasında bir içt ma yapı aca tır, •ar' 
gölgesi dola.oıyor>a, bunu c;ok ıı:örmi- kil•it ve tedbirlere ihtiyaç görülmü~- :\1ehmed oğlu Hü;ey n Kırlıyı. evi - İhraç mahsulletimizin Jisıı.~;'~p 
velim. Cünkü yukarıd .. söylediğimiz tür. nin pcnçeresinden girerek ve çifte tlı bugünde)! itibaren T "caret VeJ<.ııJçfıJl' 
~ib;, Akdeniz, uğrunda a•ıklarının Yerli mallar pazarları müessesc>i frği ile ateş ederek öldürmü~tllr'. Ka- ce değil, ihracat birlikleri tar:ı 
bı~ak bıçağa v .. gırtlak ınrtlai<a ı<e · müdürü B. Ahmed Özbakır ve mu ha. ti! tutulmuştur. · dan verilecektir, emir gelmi~\if· 
lebilecekleri dilber v" füsunkar bir sebccisi B. Kemal Esad Ya-a lıtı mev-
kadından h;c .ıe farklı deı<ildir. zu üzerinde icabeden tetkikleri ve Erzurum geld , gitti Yerinde bir · tamiııı a· 

Orhan Rahmi GÖKÇE hazırlıkları yapmak üzere İstanbul- Erzurum vapuru, dün sabah Mer _ Pasif korunmalarda alarm yaPP;" * dan tayyare ile şehrimize gelmiş, bu- s'n hattından limanımıza gelmiş ve ğa, fabrika, sınai ve resmi müe_s;e~ıı• 
VAZiFELERiN! YA.PAMIYAN radan da Nazilli basma fabrikasına istanbula hareket etmiştir. V:apur !erde kullanmağa elve?şli olduıı1ulir> MUHTARLAR gitmişlerdir. yolda Rodos adası açıklarından ge- !aşılan, yerli malzeme ıle ve bır :,.ı 

Vilayetimiz dahilinde cekirii"e RB. Ahmed ve Kemal icap eden çerek gelmiştir. Ayni hat üzerindeki genci tarafından imal ·edilen cş08~ı· 
eıktığını ziraat daire,ine zamanında teşkilat, hazırladıktan sonra dün İz- Çanakkale vapuru da bugün limanı- düdüklerinin tercih olunması ~.eıııl' 
haber \"ermiyen iki köy muhtarı, ce- mir yoliyle ve tayyare ile İstanbula mıza gelecektir. Bu hatta başka va- !etlerden şehrimizdeki aliikadaı 
zalandırılm1'tır. dönmüşlerdir. purumuz yoktur. bildirilmiştir. 

---* SABA TAYIN y APTICI --~ -- - -,--ir-ıı_a_lı"_:v_e_i_ı.-.in_c_i_h_u_k_u_k_h_a·-1<_.' .ıı-
BERGAMA ELEKTRICI Sabatay adında bir musevl Na - GAYRI MENKUL MALLARIN .,... a w 

Berırama bele<li,·esinc aid elek. mazgiih mcvki:ndeki evini ve bir ına- AÇIK ARTIRMA /DANI ği.;den: t' 
trik tesi<atındaki lıazı nobanların ğazasını CHkisine nisbetle yüksek üc- • . ... lzmirde oturan Mehmed kızı , 
ikmali ;çin nafıa vekiil~tinden bildi- retle kiraya verdiğinden mim korun. Menemen mahkeme başkatıplıgıı:ı- mile, tarafından kocası Sait ;ığ1U • 
rilmistir. Nok>anlık bilhas'n akldi . ma kanunu hükümleri dairesinde den: ı h' ı b da~· 

hk k l ·ı · zai a ey ıne açı an oşanma .~ 
müli'ıtör ve parotoner tesisatlarında - ma emeye sev ec 1 m ştir, Açık arttırma ile paraya çevrile- nın tebligatı ikametgahı ol~ad" 
dır, HARMAN YANDI cek gayri menkulün ne olduğ~: dan ilaoen icrasına karar verile .. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12.30 Program 
J 2.;ı5 Ajans haberleri 
12.50 )füzik: (Alaturka) 
13.!lO :lfüzik: Küçük orke,tra 
18.00 Program 
18.05 :\Hizik: Karışık program (Pi.) 
18.50 )Iiizik: Radyo caz orkestra"' 
19.25 Kinusma 
19.45 Ajans haberleri 
20.00Miizik 

Foça kazasında Koçali mevkiinde muhakemesi 28-6-940 cuma gün'' 
bo's,nak Adem karı 0.·ı Fatmanın '·akla Bir bap hane. ıı· ·' v bırakılmış olduğundan müddeill · 
harmanı yanık bir sigara yüzündl'n Gayri menkulün bulunduğu mevki, Sez.ainin muayyen ·günde saat ıO' 
yanmış, harmanla beraber civardııki mahallesi, sokağı Num.rı\sı: asaleten veya vekaleten mahkeııı1~ 5 bin metr~ karelik saha üzerinde Menemenin gaybi mahallesinde tür- hazır bulunması aksi takdirde a 
üç ton pırnar çalısı yanmıstır. İ hinde gıya" kararı ver'leceg"i ııu~· 

TAPUDA TAYiNLER be namı diğeri smail ef. sokak (5) ., 
taj numaralı hane. tebliğ makamına kaim olııiak üı 

Vilayet grup tapu sicil müdürlü - keyfiyet ilan olunur. ,. 
ğünde yeni ihdas edilen 35 lira ma- Takdir olunan kıymet: 500 liradır. 
aşlı fen memurluğuna B. Hulüsj Er- Arttırmanın yapılacağı yer, gün, 
kut terfian, Aydın sicil mu hafızlığın- saat: Menemen mahkeme başkitabe
da ihdas edilen 25 lira maaşlı fen tinde birinci artırma 18-7-940 tari -
memurluğuna İzmir kadastro fen hinde saat 11 de yüzde 75 ini bulmaz 
memuru B. Lütfü Arabacıoğlu nak-
len tayin edilmişlerdir. sa 1.8-940 tarih. ayni S. 

GARAJ SANTRAL 1 - İşbu gayri menkulün arttır-
Belediyece inşa ettirilen garaj ma şartnamesi 28-6-940 tarihinden 

________ _;..,_,.•/ 

ZAYi 
İzmir baro,undan aldığım 26 i> 

sayılı avukat katiplik vesikamı. ~I 
ettim. Yenisini alacağımdan eskı'1 

hükmü kalmadığını ilan eylerini· 

santral binasının 70,000 liralık kıs- itibaren No. ile Menemen 
(Sadi mıııın muvakkat kabul heyetine na -

fıa vekaletince İzmir nafıa müdürü mahkeme başkatipliğinin muayyen 
20.35 :IIüzik: Halk türküleri 

İzmir avukatlarından Şevki 131 

Liver katibi Nuri Özgülen\ 
2248 

Yaver Ataman) 
20A5 K<ınu<ma (TarihtPn .>ıahifeler) 
21 .00 illüzik (Alaturka) 
21.45 l\lüzik: Oda muziği (Pi.) 
22.:rn A ianş haberleri 
22.45 A.ians spor •ervisi 
2:ı.oo l\lüzik: C'azband (Pi.) 
23.25 23.:ıO Yarınki program 

R. :\1ulıiddin Erkut memur edilmiş. N. da herkesin görebilmesi için açık- , 
tir. tır. tlanda yazılı olanlardan fazla lılar bulunup ta bedel btınlarııı o ı· 

1 

BULGAR VAPURLARI AKDENI- malfımat almak istiyenler, işbu şart- ri meTikul il e temin edilmfş alac''' 
ZE GEÇMIYECEK nameve ve 39.178 dosva numarasivle rının mecmuundan fazlaya çı)urıs·· 

1 

Sofya, 15 (A.A.) - Bulgar deuiz ' · t" · .. • t t J"d.' en çok arttıranın taahhüdü baki ~I 
makamları, Bulgar vapurlarının Ak- memurıye ımıze mu.ra~aa _e .me ı ır. mak üzere arttırma oır beş gün dş 
denizde seyrini menetmiştir. 2 - Arttırmaya 'ştırak ıçın yuka- . . . . .. .. . ,$ 

rıda yazılı kıymetin yüzde 7,5 nisb.e- temdıd ve on beşıncı gunu aynı: . 
tinde pey veya milli bir bankanın te- le yapılacak arttırmada, bedelı . 
minat mektubu tevdi edilec.ıktir. tış ist'yenin alacağına . rüch11nı ııl 
(124) diğer alacaklıların o gayri men1< 111 

Cihan Harbinden Parçalar 

3 - İpotek sahibi alacaklılarla di. le temin edilmiş alacakları mecııı~~ 
ğer a!iikadarların ve 'rtifak hakkı sa dan fazlaya çıkmak şartiyle, en 1 
hiplerinin gayri menkul üzerindeki artırana ihale edilir. 

GiDEN VALiLER Bükrese gelmis bulunmaktadır. 
MUCLA VALiSi * Fran'1z as1<erlerinin :\farn - S"n cephesinde mukabil bir taarruzla 

Vnl'miz B. Etem Avkut dün An. BiR FAŞiST MECMUASI Almanları sekiz kilometre "er!;·e attıklarını okuyunca gene cihan har-

haklarını hususiyle faiz ve masra- 6 - Ga)•ri menkul kend:;;ine i~', 
fa dair olan iddialarını işbu ilan tar'.- olunan kim;;e derhal veya vefl 
hinden itibaren yirmi gün içinde e\'· mühlet içinde parayı v·ermezse i~ 1 

rakı mü,biteleriyle birlikte memur·- kara~ı fesholunarak kendisinden 
1 

y·et'mize bildirmeleri icap ·eder. Ak- vel en yüksek teklifte bulunan ıd"" 
si halde hakları tapu siciliyle sabit ol arzetmiş olduğu bedelle alnıaifa rı 
madıkça satış bedelin in paylaşma. olursa ona, ·razı olmaz veya b.ulı 
sın elan hariç kalırlar. • mazsa· hemen · on !>eş gün müdd 

kara.ra. •~hrimizrle b~lunan :\fuğla Londra, 15 (A.A) - Osvald il.fos- bini hatırladık. 
vali<i R. İbrahim Etem rle Muğlaya leyin idare ettiği haftalık faşist mec 1916 sene-i idL Bu sene Fransa ''e müttefikleri için ele hiç iyi bir şe
gitmişlerdir. Valimiz. vilıi~·et büdce. muası muharrirlerin ekserisinin ha- k,lde başlamamıştı. Şubat ayıııc\a Alman veliahdı, Alman hududuna 
sinin tasdik• işi üzerinde de duracak- pishanecle bulunmasından dola{? rakın \'erdun müstahkem mevkiine kar~, şiddetli bir taarruza geç.ti. 
t r. neşriyatına nihayet vermiştir. Verdun Fransa müdafaasının anahtarı makamında idi. Bu istihkamlar 

ELHAMRA 
Bugün Matinelerden itibaren 

-1-

3 VALS 

SiNEMASINDA 
düştüğü takdirde Fransız cephesiıüı yarılması ihtimali vardı. Bazı is
tihkamlar, Almanlar tarafından zaptedilmişti. O vakit Fransız muka-

U f" ti · ı "k" n b" d vemeti kesafet peyda etti. Ve çetin b'r dıvar halini aldı. Almanlar 500 

A h 
-c Bunun üzerine Frangız ve İngiliz kuvvetleri, Parisiıı şimali ~arkisin· lla ın enneti de Som nehri üzerinden tııarnıza geçtiler. O vakte kadar işit ilmemiş !

cuz yaz ıya erıy ~ ı 1 m ır en bin kişi feda eltiler, fakat Verclunu alamadılar. 

m:ktarda bir top kullanarak lıir miktar ilerler gibi oldular. Peronne 
FRANSIZCA SÖZLÜ TÜRKÇE SÖZLÜ ve Albert gibi bir iki yer aldılar. Senenin ~onuna doğru Alman hattın-

Fiyatlar: Koltuk 40- Balkon 30 SALON 25 da dokuz kilometrelik bir yarık vücude getirdiler ve Almanların garp-
SEANSAR: taki vaziyetlerini tehLkeye düsürdülcr. Fa1<at bu muvaffakıyeti 800 bin 
3 VALS 2- 5.30 - 9.30 ALLAHIN CENNETi 3.30-7.30 k h t 1 k l l .............................................................................. , .... ,............................ as ·erin aya ı i e azanl ı ar. 
Cumartesi pazar 11,30 da ve hafta arası 2 de ucuz halk seansları Tarih, simdi aksine olarak i•lemektedir. Almanya Fransız toprak. 

Fivatlo.r: Koltuk 25, Balkon 20 Salon ıs kuruttur iaı"'nda kaydettiği her muYaffakıyete kar~ı. insan aklını durduracak 
••••••••••• ••••••••••••••••••••• kadar ağır zayiat vermektedır, 

4 - Gösterilen günde arttırmaya arttırmnya çıkarilıp en çok arttı 
iştirak edenler arttırma şartnamesi • na ihale· edilir. İki ihale arasın~· 
ni okumuş ve lüzumlu malümat al- fark ve- ge~en günler için yüzde 5 
mış ve l;ıunları tamamen kabul etnlij hesap olunacak faiz ve ctrğer z8 

ad ve itibar olunurlar. !ar ayrıca hükme hacet kalına](51 

5 - Tayin edilen zamanda gayri memur~etimizce alıcıdan tahsil 
01 

menkul üç defa bağırıldıktan sonra nur. Madde (1~3). 
en çok arttırana ihale edilir. Ancak 1~ bu bayri menkulün yukıır' 
arttırma bedeli muhammen kıy- gösterilen 18-7-940 tarihinde life 
metin yüzde yetmiş beşini men bnı,kitabeti odasında işbu ,il' 
bulmaz veya satış istiyeııin ve gösterilen artırma şartnamesi 
alacağına rüchanı olan diğer ıılaca.k- jresinde $atılacağı ilan olunur. 
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İzmir levazım amirliği satın alnıa komisyonundan : 

1 - Menemen birlikleri için Renelik ihtiyacrı olan 80 bin kilo sığn· 
ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 

2 Kapnlı r.arf!a ihalesi 25-6-940 salı günü saat onda yapıla -
caktır. 

3 Heps nin tutarı 20 bin ilk teminatı 1500 liradır. 
4 istek! !erin ilk tem'nat makbuz ve mektuplariylc 2190 ,;a . 

yılı kanunun iki ve üçüncü madclelcrincle yazılı vesikalariylc 
.ı.1anisa tümen satın alma komisyonuna müracaatları. 

13 16 20 23 
lzmir levazım &mirliğ i satın a lma k omiiyonunda n : 

1 - Jllani,adaki askeri hastahane•inin (20.000) kilo yoğurt 'hri
)·ac1 açık eksiltme rnretiyle nıiinaka)·a konmuştur. 

2 - ihale~\ 17. hazirar - 940 pazartesi günü saat 10 da .Manisada 
tüm8n salın alma komisyonund,ı yapılacaktır. 

3 - Thmuı edilen tutarı (3000) liradır. 

·1 - Temiırn.t muvakkate akçası (225) l'radır. 

5 - Şartnamesi komisyonda görüldıilir. 
6 - 1steklil8r tıcaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye.. işt:rnk edecekler 2<190 sayılı kanunun iki ve ilcün

cü maddelerinde ve şartname•inde yazılı \'esikalariyle biı"ik
te ih11le sııııtinden evvel komi')·cna müracaatları. 

2 6 10 15 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - Mani~a tüm•n merkez birliklerinin senelik ohtiyacı olan yU4 
b'n kilo ~ığır \'e keçi eti mukıtvcleye bağlan11caktır . 

2 - - Kapıılı ~arfla ihalesi 25-6-940 salı gUnil saat ondadır. 
3 Hepsinin tutarı 25 bin lira olup ilk teminatı 1875 liradır. 
4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar:yıe iha· 
le günü J\Ianisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleı·i. 

12 16 20 24 

lzmir levazım am'rliği satın alma komisyonundan: 
1 - Salihlide bulunan birliklerin senelik htiyacı olan 16 bin kilo 

sığır ve keçi eti mukaveley~ bağlanacaktır. 
2 - Açık eksiltme rnretiyle ihalesi 25-6-940 salı günü saat ondadır 
3 - Heps'nin tutarı 4 bin lira olup ilk teminatı 300 liradır. 
1 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 24!l0 sa

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalari,rlc 
ihale günü l\Ianisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri 

12 16 20 24 

İzmir levazın1 imirl iği ıatın alm a komisyonunda n: 
1 ('anakk; le .\lst. Mv. birlikleri jçin (80) b'n kilo sığır eli ka_ 

palı zarfla satın ı.lınacaktır. 
2 Sıfıır ~tinin hehPr kilosu (27) kunıştan (21600) lira biçil -

m i ştir. 

3 lhaleHi :l-7-940 çarşamba günü saat 11 ele Çanakkale 1'.ht. 
Mv. salın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 İstck!ikr ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -1620-
lira ve ihale kaıııınunıın 2. 3 üncü maddel~riııdeki vesaik ile 
birlıl<t..ı ~omis,dna müracaatları. l 6 21 26 31 

1zmir levazım imirljği satın a lma komisyonundan: 
1 .- İzmir l\Ist. llh'. BlrLkleri için 1,290,000 kilo buğday öğüt -

mesi kapalı ZLlrf usuliyle eksillmeğe konulmuştur. 
2 İhale" 3-Tommuz-940 çarşamba günü saat 16 ela lzmirde kış

lada lzmir levazım amirliği rntın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

'3 Tahmir. <>dilca tutarı -25800- lirad ı r. 

4 - Teminat 111uvakkata akçası _J 9a5- liradır. 

5 - Şartnarcesi her gün komisyondu görülebilir. 

7 

htekli!H ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 
göst.;rme k mecburiyetindedirle r . 
Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalan ve teminat 
teklif mektuplarını ihale saatinden en az bir saat evvel ko . 
misyona vermi~ bulunacaklardır. 16 21 26 1 

İzmir levazım Amirliğ i satın a lma komiıyonundan: 

J 

Adet 

4 
80 

1 

Kamyon dı~ lastik 
Boş benzin ve yağ tenekesi 
Küçül: yazı makinesi 

' 2 

İzmir Mst. Mv. anbannda mevcud yukanda cins ve miktarı ya. 
zı lı üç kalem köhne malzeme pazarlıkla satılacaktır. 
İstekliler pazarlık günü olıııı 17-Haz.-940 pazartesi günü ,aat 
onda kış l aLla izmir levazım amirliği satın alma kimisyonunda 
yapıl-ıcaktır. 

fzmir levazım imirliği satın alma komiıyonundan : 
1 - Komutanlık biı-likleri :<enelik ihtiyacı 'çin -450- bin kilo sığır 

eli kapalı zarf usulü ile eksiltme ile salın alınacaktır. 
2 - Eksiltmesi 4-Temmuz-940 'aat on altıcladır. 

3 - l\fohar.•men bedeli 166500. liradır . 

·1 - İlk teminatı 9575 liradır. 
5 - Rartnanıesi her iş günü Ankara, lzmir levazım amirlikleri ile 

İstanbul komutanlık satın alma komisyonlarında görül ebilir. 
6 - İstek l ilerin teklif mektu plarını be ll i günde iha le saat inden bir 

saat ~vYelin~ kadar 2490 sayılı kanunun isted iğ i vesika lar la 
birlikte Fır.dıklıda komutanlık SA. AL. Komisyonuna makbuz 
karşılığı le~lim etmelidir. 16 20 25 30 

İzmir levazım Amirl iğ i satın alma komiıyonundan: 
1 - İzmir Mtt. i\fv. ce mer.kezde gösterilecek yerde behe r i ( 430) 

lira bedel ke•ifli hep,inin tutarı 860 lira olan iki aded furun 
pazarlı!da t:ı.nir ettirilecektir. 

2 Pazarlık 20-6-940 perşemb2 günü saat 10 da kışlada İzmir le -
vaz ı nı amirl;ğ' satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 Temin~t kal'iye akçası (1 29) liradır. 

4 - Şa rtnam~si ve keşifnamesi her giin komisyonda görülebilir. 
5 - htekliler belli gün ve saatte teminatlariyle birlikte komisyona 

m üraca:ıtları. 16 19 

İzmir levazım imirl iğ i satın alma komisyonundan: 
l - Çanakkale i\f :-t. i\fv. birlikleri için (200) bin kilo , ı ğır eti ka

pa lı zarfla satın alınaraktır . 

2 Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 56 bin lira biçil -
miştir. 

3 - İhalcsı 3-7-!J40 çarşamba giinü "aat 11 de Çanakkale l\fat. Mv. 
satın alma Knmisyonunda yapılacaktır. 

4 lstek!'leri ihaleden bir saat evve l teminat akça l arı olan -4050-
lira \'e ihale kanunun 2. 3. üncü mııddel erinclek i vesaik ile bir-
li k te komisyona müracaat etmeleri. 16 21 26 31 

' J 
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l zmir belediyesinden: ~ 
702 plçka numaralı sevrole marka 

1938 model; iş otomobilinin Ratılma
sı, elektrik mühendisliğindeki ~art

namesi veçhile açık artırmaya ko -

ııulfT!uştur. l\Iuhammen bedeli 1300 
lira muvakkat teminatı 97 lira 50 
kuruştur. Taliplerin teminatı iş ban
kasına yatırarak makbuzlariyle iha
le tarih; olan 17-6-940 pazartesi gü
nü saat 16 da· encümene müracaatla-

Süınerbank 
Paza.rları 

Ye li Ma lar 
Müessesesi 

rı. 

Hehl çukurlan tahliye cihazı ve 

araba~ının satın alınması, yazı işleri 

müdürlüğündeki şartnamesi muci -

Nazilli basma fabrikası mamulatı 
satış ilanı 

!,ince açık eksiltmeğe konulmu~hır. Manifatura t icaretiyle meş gul bulunduklarını mahalli vilayet t icaret odalarından alacakları vesika-
Muhammen bedeli 1800 lira muvak- tarla ishat eden tüccar ve esnafa aşağıda yazılı 

kat teminatı 135 liradır. Taliplerin •s •• b k J • ... ı } 
teminahiş.bankasıı:a.yatırarakmak umer an yer 1 ma ar pazaı~ arı 
buzlarıyle ıhale tarıhı olan 17-6-940 
pazarle•i ı:ünü saat 16 da encümene Merkez, Büro ve şubelerin den ya bizzat veya tahriren mliraca at edenlere satış yapılacaktır. 
müracaatları. 

Otobüslerim'r.e 107 kalem yedek 
parça e.atın alınma~ı, yazı işleri mü
dürliiğiincleki şartnames; veçhile a

çık eksiltm•ğe konulmuştur. Mu -
hamıneıı lı 0 delj 4427 lira muvakkat 
temlırntı 132 l'raclır. Taliplerin le -
minntı ;~ baııl"ıııa yatırarak mak -
buzlııriy'' ihale tarihi olan 17-6-940 
pazıırte ; •;ıııtt '!l'1t ı 6 da encümene 

Salış mıntakaları taksimatı aşağıda 
gösterilmiştir: 

1 : lstımbul, Marmara hav zae ı , Çoruh vilayetine kadar Kara de niz aevahilindeki vilayetler tüccarları 

lstanbuldaki merkezimize 
2: Ankara, lzmir, Adana ve Merşln vilayetleri tUccarları • Mez kıi' Vilayetlerde bulunan şubele-
rimize mUracaat!arı. 

Kokluca a•rl mezarlığın dere ta -
rafına duvar yapılması ve tel çekil
mesi işi, fen işleri miidilr!Uğündeki 

keşif ve şartnamesi veçhile açık ek
siltmeğe konulmuştur. Keşif bedeli 
1787 lira 60 kuruş muvakkat temi -

ratı 13·1 lira 7 kuruştur. T aliplerin 
tem;ı:~h iş bankasına y·atırarak iha
le tarihi olan 17-6-940 pazartes; gü
nü •aat lfl da encümene müracaat -

3: Yukarıda yazılı vilayetlerden gayri mahallerdeki tüccarlar -Nazilli fabrikası nezdindeki __ _,;,,;_;.., _ _;..,_.,;;,..,;;;;,;;..;."'-,;,,.,;.-~~....ı 

bürosuna müracaa t edecek !erdir. 
4: Nazilli satı§ büromuza yapılacak ıiparitler h bankası va sıtasiyle ted iye şartlı ;,ıarak da 

gönderilebilir 
Al&k,adar lar müeıseıemiz merkeziyle, büro ve ıubelerine ya bizza t gelmek veya m e ktupla m ü -

racaat e tmek suretiyle mat hu §erait ve sipariş teklif varakaları mızı ta lep edebilecekler i g ih; ayni 
tekild-;, sipari•lerin i de yapabilirler. 

!arı. 31 5 11 16 

Malların fabrikada sandıkla tes
lim metro fiatı şunlardır 

----- - -------
Zayi 

Cinsi 
Yazlık basma 

928 s:•ne,incle Mani»ı kırk dörclürı
cii pi)-:ıde alayından aldığım terhi 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini alaca 
ğımc1an e'kiH nin hükmü olmadığıııı 

iliiıı ederim. 

Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve pijamalık basma 
Hasse 22 numara 

Fiati 
29,20 kuruş 
30,20 " 
36,25 " 
29,20 

Akh'sar Beyoba köyü Ali oğlu 
Rifat Akyol 316 

1 DEVLET DEIVı•RYOLLARINDAN 1 
......;..;;~.;...__,;..,_,,_.....__~--

Memur a{ınacak 
1 - llı~l'iet deıııiryol!ı.•ı ;,ta,yon sınıfında i~tihdam edilmek üzere 

müsabaka ile orta mektep ı"ezı.nlarındaıı hareket memur namzedi 
ve a'kerliklcr,ni y.qrnıış lise meznnlarından işletme ve hareket memu
ru swjiyeri alınacaktır. 

2 - ~1iisabakacla l:azaııiııı orta mektep mezunlarına 60, lise mezun
larına 7J lira licret verilccekfü. 

3 ·- l\lth.;abaka !ıntihant r~p ınezuı\ları i~ in 28 haziran cuma ve orta 
mektep mezunları i~in ı temmuz pazartes; günleri saat 14 te Haydar
paşa Sirkeci, Ankara, fü.JıkPsir, Kayseri, l\Talat)·a, Adana, Afyon, İz
mir ve F.rzurum j~!etıııe merkezlerinde yapılacaklıl'. Jllüracaııtıar r:.ı 
işletme mücliirliik'eri ı·e ;;tasyon ~eflerince kabul olunur. 

4 - l\Tüsııbakaya i§tirak şeraiti şunlardır. 
A - Türk Jlmak 
D - Ecnebi bir kim,;e ile eYli olmamak 
C - !8 ya'1n' l itirmiş \'e o•uzu .l!'eçmemiH olmak •otuz yaş clah:ı. 
D - Orta mektep ıne7.unlıırı için askerliğini yapmamış olanlarııı ao

kerliğini yapnıa .... ına en az bi!" sene ZHmaıı kaln11~ YC lh~e n1ezunları :çü1 
de askerliklerin; ~·rıpmış olmnh. 

,; ·- l\Jü,aLaka<la muvaffak olanların bilahare iclare doktorları tara 
fıııclan yapılacak nıua~.'enecle şıhhi durumları demir yolu işl~rinde vazi
fa görmrd\'c elvei'i~li lıultınmak. 

G - i\lürncaat ;,urlalarına bağlanacak vesikalar şunlardır. Nüfus 
~iizdanı liiploına \'Cya tasdikname, askerlik vesikası, polisten tascl k!i 
iyi huy kagıclı ç;rek aşı kağıdı evli olanların e\·lenme cüzdanı 6 adet 
,.~,ikıJık fotoı:rııf 

7 - Daha fazla malumat almak b~iycnlerin işletme müdürlükl~r;
ne veya istasyon şeflikl•)rine hizzat müracaat etmelidirler. 

8 - İstidalar lise :ıwzuıılan için 25 haziran, salı ve orta mektep me
zunları için de 29 haziran cumartesi günii saat 12 ye k:ıdar kabul 
olunıır. !l 15 16 22 23 2554-1987 

İzmir levazım imirliği satın alm a komisyonu ndan : 
1 -Çanakkale. :\fst. l\1v. birlikleri için (60) bin kilo sığır eti kapalı 

zarfla satın alınacaktır . 

2 Sığır etinin beher k ilosu (26) kuruştan (15600) lira biçil -
miştir. 

3 İh ıı l es ı 2-7-!l40 salı günü saat 16 da Çanakkale l\1st. l\Iv. satın 
alma kowisyoııunda yapılacaktır. 

4 isteklilerin ihaleden bir saat evvel tem.nal akçaları olan 117() 
lirayı ve ih,de kanunun 2 . :3. iiıısii macldelerindeki \'esaik ile 
birlikte komi,yona mürataatları. 16 21 26 30 

İzmir levazım imir]iğ i satın a lma komiıyonundan: 

1 - Çanakkale ,\bt. i\Iv. birlikleri için (200000) kilo 81ğır eti ka. 
palı 'arll~ rnt·n alınacaktır. 

2 - Sığır etinin beher kilosu (28- kuru~lan -56000) lira biçilmi~t ir . 

:; !halesi 3·7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale '.lfst. :'ıh . 

i'\atın aJır,a komh';yonunda yapılacaki.Ir. 
1 lsteklıler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -·1050-

li ra ve iha le kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki vesaik ile bir-
likte ~omisyona müracaatları. 16 21 26 1 

Bornova tüme n satın alma komiayonun d an : 

1 70 ton kuru ot 17 haziran !!40 pazartc'i günü saat oıı birdP 
pazarlık suretiyle ~atın alınacaktır. 

2 Umum tahmin tutar1 27:30 lira olup ilk teminatı 205 liradır. 
:3 Vermeğe talip olanların Lı!dirilen rnktnde teminatlal'İy!e 

birlikle Bornovada a"keri •a 1 ııı alma kom'syonuna gelme eri 
iliin olunur. 14 15 221!) 

lzmir 
-

Defterdarlığından: 
Satış No. :\1uhammcıı B. 

Lira K. 

700 (i\1emduhiye Hacıbey mahallesi l\Iumcu sokak 7 20 
(485 ada, 27 parsel ı;ayılı 5 1 aj!ı 6.J '.11. '.il. ar. 
(sanın 3/4 hissesi 

701 (Dolaphkuyu mahallesi kayabaşı sokak .172 75 00 

702 

703 

704 

705 

706 

(ada 17 parsel sayılı 618, 6 tajlı .12 l\1. l\I, arsa .. 
( Tamaşa lık Hacıali sokak 1572 ada 4·1 parnel 49 00 
(sayı lı 88 taj numaralı 70 metre murnbbaı arsa 
(Bal lıkuyu kale bayırı sokak 1623 ada 12 40 00 
(parse l sayı lı 25 1 taj no. lu 143.75 metre nıu-
( rabbaı arsa .. 
( İmariye ma hal lesi Hacıali cadde;i 1657 ada 120 00 
(6 parsel sayı lı bila numaralı hane. 
(:11'rali mahallesi topan hoca sokak 1579 ada 600 00 
(16 parsel sayılı 63 iaj No. lu 27,50 metre mu-
(rabbaı hane .. 
(Hasan hoca mahallesi yollıecle.-teni bichıyd 2000 00 

(hanında 343 ada 46 parsel sayılı 8:1-1 eski, 45 
(taj ııo . lu oda ve depo. 

1707 

708 

(Birinci gaz iler l\f. Sinekli cad. yeni 128 k:ıııu 87 '10 
(No. lu 960 M. murabbaı arsa .. 
(Ba l lıkuyu mahallesi ferhat sokağı 1617 ada 80 00 

! (-13 parsel sayılı 32 1 34 taj ııo. Ju hane .. 
ı 70!l (:rnncü sultaniye 111. Yamalı çıkmazı sokağı 60 15 

(69 ada 26 parsel sayılı 11-1 iaj No. Ju 240,50 
(i\L M. arsa .. 1 

1710 

711 

(:\Iirali i\f. topan hoca sokak 157!l ada 15 par- ı.ı 00 
(sel sayılı 65 taj No. lu 45 metre muralıbaı arsa 
(Kadr ye mahallesi Aşureci sokağı üç bara- 75 00 
(kayı havi 49 ve 51 taj numaralı 49!) metre nıu-
(rabbaı arsa .. 

İcar No. 

62 İkinci kordon Tuzhane sokak 20 taj ııo. lu dükkan 36 00 
63 Birinci Aziziye gerenlik sokak 23 no. lu ev 24 00 
64 Topaltı kireçlikaya sokak 307 No. 1 ı ev 30 00 
65 Şehid'er A ltın sokak 25-31 No. lu ev 80 00 
66 Tuzcu mahallesi ik içeşmel k 75!l uncu sokak l!l2 00 

1, 3, 5 tajlı ev 
Yukarıda yazı lı emvalin mülkiyetleri ve (5) llarçıı em\'alin bir •C

nclik icarı peşin para ile açık arttırma usuliyle 16-6-!J1() lar:hinden it'
baren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuştur. haleleri 2-7-!J.tO ta

rihine müsadif salı günü saat 14 de milli emlak müdürlüğünde yapıla
caktır. 

Taliplerin muhammen bedelleri üzer'ııclcıı yüzcle 7,3 depozito akı:c
•i yatırarak mezkur günde mili; emlıik miidiirlüğünde müteşekkıl "a
tı~ komisyon un a müracaat l aıı ilan olunur. 16 30 22;J~ 

-inhisarlar tütün fabri kası müdür
lüğünden: 

Fabr;kamız ;~ç i lo!rnııtr.s 1 bir sene müddetle 27-6-!J40 -;ıer~enıbe gQ. 
nü saat 14 de talıb:ne •ha le edilecektir. 

İsteklilerin 8:Hlnam~y; ı:•ınnek üzere la"i gunlerinden lıa~ka h~r 
gün falırika levazımına. 

İ ha l e günü 60 l.rn tlepı.ır.ılariyle birl;kte komisyv," n-•ırac·~tınrı 
l !. 16 20 218 1 

-



• 
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SAHiFE 4 (ANADOLU) 16 Haziran 1940 PAZAR -

Fransız donanması, ltalyan sevahilini yaktı 
Cenova Önünde de Şiddetli Bir Deniz Harbi Oldu 

ltalyanlar, bir Fransız torpitosunun battığını iddia ediyorlar. Fransız donanmasının bombardımanından 
Italyanın sahil şehirleri büyük zararlara uğramıştır. Italyanlardan ölenler ve yaralananlar vardır 

Kahire, 15 (A.A) - Dün akşam 
neşredilen deniz tebliğinde şöyle de
nilmektedir: 

Müttefik donanma cüzütamları 
harbin bidayetindenberi açık deniz
dedir. Müttefik donanma seyrisefa -
ini himaye maksadiyle Akdenizde 
mayinleri tarama ve düşman gemile
rin; tahrip etme faaliyetinde bulun -
maktadır. Hiç bir düşman gemisine 

rastlanmamış olduğu sanılmaktadır. 
İngiliz hava kuvvetlerine mensup 

tayyareler salı günü Tobruk limanı
nı bombardıman ederken bu civarda 
harekette bulunan İngiliz deniz cü
zütamları sahil bataryalarına karşı 
faaliyete geçmiştir. Bu hareket -esna
sında h;ç bir müttefik gemisine her 
hangi bir zarar olmamıştır. 

İngiliz hava kuvvetleri kumandan-

RESMİ HARP TEBLİGLERi 
Fransız Tebliğleri 

Fransada bir mahal 15 ( A.A.) Röyter Ajanşı bildiriyor: 
15 haziran ,arihli Fransız sabah lebrği 
Normandiede muharebe Louviers ve E\'euks mıntakalarının şarkın

da devam etmektedir. 
Paris mıntakasında ordularımız kumanda heyetinin emretmiş oldu

ğu harekatı büyük bir intizamla ikmal etmişlerd r. 
Champagnede Troyes ve. Saint Dizur istikametlerinde düşman taz

yikini daha fazla şiddetlendirmiştir. Pek şiddetli muharebler devam 
etmektedir. 

Lorraine ve Alsacede düşman cephe ve muvasala katlarımız üzerin
de şiddetli bombardımanlarda bulunmuştur. 

Fransada bir mahal, 15 (Radyo) - Akşam resmi cebliği: 
Normandiya ile Par":;in cenubunda askeri vaziyet değişmemiştir. 
Dilşman, cenupta Promili havalisinde Sen nehrini geçmeğe muvaf

fak olmuştur. 
Sendiziye havalisinde düşmanın tazyiki artmıştır. Somunu istihdaf 

eden düşman, Alsasle Reni geçmiş ise de mukavemet hattımızı kırma
ğa muvaffak olamamıştır. 

Fran,ada bir mahal, 15 (A.A.) Fran"1z hava nezaretinin tebliği: 
Hava kuvvetlerimiz muharebe meydanında faaliyefııe devam etmiş

itr. Ağır ve hafif tayyare filolarımız bütün cephe üzerinde yollara, il
tisak noktalarına, münakale hatlarına ve düşman kollarına hücum et
miştir. Zırhlı kollar bombardıman edilmiş ve dağıtılmıştır. Muhare':ıe 

tayyarelerimiz himaye uçuşları yapmış ve muvaffakıyetle bir çok mu. 
harebeler vermiştir. 

Italyan Resmi Tebliği 
ROMA, 15 (A.A.) - İtalyan orduları umumi karargahının tebliği: 
Alp cephesinde hududun öbür tarafında bazı mahallerin işgali su

retiyle derpiş edilen tertibat tekemmül ettirilmiştir. Düşmanın bu ha
rekete mani olmak için yaptığı teşebbü,Jer tardedilmiş ve bir kaç esir 
alınmıştır. 

13 haziranda fecir vakti donanmamıza men,uıı cüzütamlar düş-na
nın kruvazörler ve torpidolarından mürekkep bir filosu ile karşılaş -
mışlardır. Vukua gelen muharebeye bahriyenin sahil müdafaa batar
yaları da iştirak etmişt'r. Calatafini torpiclosu iki büyük muhribe tor
pil isabet ettirerek bunlardan bir;ni batırmıştır. 
Düşman gemileri tarafından atılan mermiler Liguri nehrinin etra -

fında bulunan kasabalara isabet etmiştir. Sivil ahaliden bir kaç .ö>ü ve 
yaralı vardır. 

İtalyan hava kuvvetleri hava ~artlarının fena olmasına rağmen Malta 
nın askeri hedeflerini yeniden müessir surette bombardıman etmişler 
ve düşman üsleri üzerinde bir çok keşif uçuşları yapmışlardır. 

Bir düşman tahtelbahiri deniz tayyareler'miz tarafından batın! -
ınıştır. • 

Şimali italyan Afrikasında düşman bir çok zırhlı unsurlarla Mmr 
hududunun nihayetindeki postalarımıza yeniden taarruzlarda bulun
muştur. Bu taarruzlar hava kuvvetlerimiz'ri müeSRir hareketiyle geri 
püskürtülmüştür. Tayyarelerimiz düşmanı mitralyöz ateşi altına almış 
ve alçaktan uçarak küçük bombalar atmak rnretiyle mahsus neticeler 
elde etmislerdir. 

Tunus arazisi üzerinde hava ke~ifleri büyük bir faaliyetle yapılmıştır. 
Şarki italyan Afrika<ında hududun öbür tarafında bir çok keşif uçuş
ları yapan tayyarelerimiz 13 - 14 haziran gecesi Aden hava ve deniz 
üssü üzerine akınlar yaparak hedeflere mermilerini tam olarak isabet 
ettirmiş ve düşmanın bir avcı tayyaresini düşürmü~tür. 

Tayyarelerimizden biri ü'süne dönmemiştir. 
Öğleden sonra hava kuvvetlerimiz Vag'r hava üssünü bombardıman 

ederek yerde bulunan üç tay;;areyi <ahrip etmişler ve ,esisatı ağır l>a
sarata uğratmışlardır. Bütün tayyarelerimiz dönmüşlerdir. 

12 haziran öğleden sonra v~ 13 haziran ıı-ecesi 'ngilizler mühim ha
sar ika edemeden Goubein kasabası ile A>ap hava meydanını bombar
dıman etmişlerdir. Düşman tavyareleri italyanın merkez ve şimal mın 
takalarında bazı şehirler üzer'ne gece akınları yapmışlardır. 

Alman Tebliği 
Führerin umumı karargahı, 15 (A.A.) - Alman orduları başku -

mandıınlığının tebliği: 

Aşağı Sein ile Meuse arasında diismanın tak:bine devam olunmakta
dır. Bir çok noktalarda düşman teşekkülleri çarııışmadan teslim ol -
muşlardır. Düşmanın son günlerde gözüken yeni teşekkülleri mağlfıp 
olmuş, fırkaların ıı-eri kalan kısımlarından ve acele ioplanmış ihtiyat 
kıtalardan mürekkeptir. Alınan ganaim ,ayılamamıştır. 

Paris, muharebesiz işgal edilmiş ve geçilmiştir. 
1871 de Alman mukadderatının tayin edild ' ği ve lnl9 da Alman ka

ra lekesinin imzalandığı Versay sarayının üzerinde Alman bayrağı dal
galanmaktadır. 

Argonneun cenubunda düşman cenubi şarkiye doğru geri atılmış ve 
ricat istikameti değiştirilmiştir. 

14 haziranda bütün sınıflara mensup hava kuvvetleri Sarre cephesinP 
ve llfa.iino hattına büyük bir hücum yapmı~tır. t,tihkamlara, mürtah
kem noktalara, topçu ve piyade mevzilerine ve kollara bütün gün her 
çapta bombalar atılmıştır. Müh'm topçu kuvvetlerinin miizahareti ile 
hareket eden ordu teşekkülleri J\Iajino hattı mıntakasına girmiş ve mü 
teaddid istihkamları almıştır. Garp S:ıaralben kuvvetli zırhlı mevzii 
işgal edilmiştir. 

Verdun, Metz, Belfort mıntakasında asker tahaşşütlerine, yollarda 
asker hareketler:ne Vp demiryollarına karşı muvaffakıyetli hava hü
cumları yapılmıştır. Bir çok trenler ve bir çok demiryolları tahrip edil
miJıti. 

Fransanın geri kalan kısmında da hava kuvvetlerimiz tayyare mey
danlarına ve rical halinde kıtalara muvaffkıyetli hücumlar yapmıştır. 

14 haziranı 15 hazirana bağlıyan ıı-ece düşman Almanyanın .rrarp ve 
cenubi şarki mıntakalarına mutad hücumlarını yapmış ve gayri askeri 
hedeflere yeniden bombalar atmıştır. 
Düşman kırk tayyare kaybetmi~tir. Bunların on üçü hava muhare

belerinde düşürülmüş 9 zunu ha,·a dafi topları dü~ürmüs ve geri kala
nı da yerde tahrip edilmiştir. 

5 Alman cayyaresi kayıptır. 
13 haziranda' düşmanın tayyare kayıbına on iliırn edilmiş ve 

y;rmi dokuza çıkmıştır. Bizim kayıplarımız da dörtten altıya yüksel -

lığı tarafından neşredilen tebliğde 
bombalar isabet ettiğ; bildirilen İta! 
yan gemiler; 9.000 tonluk San Gior
gio kruvazörü ile iki denizaltı gemi
sidir. Bu Uç gemide de büyük yan -
gınlar çıkarılmıştır. Diğer bir İta! _ 
yan denizaltı gemisine de muvaffa
kiyetle hücum yapılmıştır. Bir kaçı 
Mısır sahilleri açıklarında olmak ü
z-ere bir çok mayin tahrip edilmiş -
lir. 

Bir Hollanda vapuru Akdenizde 
İtalyanlar tarafından batırılmıştır. 
Bu vapurun mürettebatından dört k; 
şi ölmüştür. 

Londra, 15 (Radyo) - Dün gece 
Fransız harp tebliğinde de Fransız 
harp gemilerinin, ltalyan sahillerini 
ve buralardaki bir çok şehirleri, mu. 
vaffakiyetle bombardıman ettikleri, 
sınai müesseselerle bir çok demir
yollarını tahrip eyledikleri bildiri! -
mistir. 

Roma, 15 (Radyo) - İtalyan reS
mi tebliği, Fransız harp gemilerinin 
sahil şehirlerine taarruz edince sa -
h;I bataryalarının ateş açtıklarını , 
Savonna şehri dahil olduğu halde şi 

mali garbi ltalya şehirlerinin bom -
bardıman edildiğini bildirmiştir. 

Cenovanın Fransız harp gemileri 

l talyanların Adriyatik denizinden çıkmağa cesaret edemiy .. n harp 
gem ilerinden Za ra kruvazörü 

tarafından bombardımanında kru - kiş; yaralanmıştır. lmperyada bom -
vazörlerd211 atılan mermilerden üç bardımandan bir kişi ölmüştür. 
kişi ölmüş, 12 kişi de yaralanmıştır. Madrid, 15 (A.A) - İngiliz harp 
Bu civarda diğer bir liman da bom- gemileri tarafından takibediler, 
bardıman edilmiş, 6 kişi ölmüş, 26 bir İtalyan denizaltı gemis; Alge,i -

Ruzvelt cevap verdi 
Sabotajlardan korkulduğu 

gizli tutuluyor. Yeni 
için yardım miktarı 
techizat alındı 

Londra, 15 (Radyo) - Vaşington
dan Taymis gazetesine bildirildiğine 
göre, İtalyanın harbe girmeden ev
vel Ruzveltin söylediği nutukta müt
tefi':lere her türlü harp levazımı ve
rileceği vadedilmiş olduğundan har
biye, hazine ve bahriye nezaretleri 
müttefiklere devredilecek her tiirlii 
malzemenin gizli tutulmasını muva. 
fık görmektedir. Çünkü sabotajlar
dan endişe edilmektedir. 

Kongre ve ayan meclisi, orduya ait 
her türlü harp malzemesinin mütte
fiklere satışı için hükumete seliihi
yet vermeğe hazır olduğu gibi hariç
ten yapılacak her türlil yardım için 
de reisicumhurun müsaadesi çıkmış
tır. 12,5 milyon dolarlık ilk yardımın 
verilmesi Ruzvelt tarafından muva
fık görülmüştür. 

Müttefiklerin Amerikadaki mü ba -
yea komisyonu, yeniden milhim mik
tarda malzeme satın almıştır. 111ütte
fiklere satılan harp malzeme:ıinin 
müh'm bir kısmı, askeri techizat dai
resinden ayrılmıştır. 

Nevyork, 15 (Radyo) - Araların
da umumi harbe iştirak etmiş ve ta. 
nınmış şahsiyetler bulunan bir gurup 
müttefik devletlerine mağlubiyetine 
mani olmak için ancak gelecek :ıene 
vaki olacak bir taarruzdan evvel her 
türlü harp malzemesi verilmesini ve 
Avrupa cephesi için lazım olan her 
nevi tayyar-elerin süratle gönderilme
sini Amerika hükumetinden istemiş
lerdir. 

Vaşington, 15 (Radyo) - Dün ga
zeteciler toplantısında cumhurreosi 
Ruzvelt, müttefiklere her türlü yar
dımın azami şekilde yapıldığını teba
rüz ettirmiştir. 

Ruzvelt bir milyar 498 milyon do
larlık yeni harp malzemesi projesi
nin imzalanmış olduğunu Ve hunun 
müttef'klere yardım maksadiyle ka· 
bul edildiğini beyan etmiştir. 

Fransada bir mahal, 15 (A.A) -
B. Reynonun radyoda söylemiş ol

duğu nutkunun dün neşredilmemiş 
olan bir parçasını veriyoruz: 

- Gelecek günlerde her ne olur
sa olsun Fransızlar. milltein mazisi-

nj hatırlıyarak kalkınma gunu ge _ 
!inceye kadar yarıılı vatanın etra • 
fında sıkı bir surette toplanacaklar -
dır. Büyük Amerikan milletinin ha
yatında idealin ne kadar yer aldığı
nı biliyoruz. Nazi Almanyasına karşı 
vaziyet aldığını ilan etmekte bu mil 
Jet daha tereddüt ed-ecek midir? 

Londra, 15 (Radyo) - Amerika 
cumhurreisi Ruzvçlt, Fransız başveki 
li Pol Reynonun mesajına cevap ver
miştir. 

Ruzvelt, bu cevabında diyor ki: 

İngiltere kralı 
Blanşerle Da.briyale 

«Mesaj ınız tetkik olunuyor. 
Fransız milletinin yilksek kahrn 

manlığı, Amerikada hayranlıkla !<ar 
şılanmaktadır. 

Tekrar bildirmek ;sterim ki, tayyu 
re, top ve her türlü harp malzemesi 
göndermek, harbin devamı milddetin 
ce buna devam etmek suretiyle siz
lere faydalı olmak istiyoruz. Bu hu
susta elimizden gelen her şeyi yapa
cağız. 

Amerika, Fransanın barbarlarca 
ezilmesine müsaade etmiyecekfr.> 

Mısır hükumeti 
ltalyaya bir nota verdi 

nişan verdi Roma, 15 (Radyo) - Mısır hüku-
meti, italya hükOmetine bir nota ver-

Londra, 15 (Radyo) - Kral Dun- miştir. Bu notada bilha~sa şöyle cle
kerk Fransız ordusu kuma.ndanlarııı- , nilmektedir: 
dan g.eneral Blanşerle ~m:ral Dabrı. cMmr, ingjiltere ile akdettiği it .. 
yalı nışanla taltıf eylemıştır. ffakla taahhüdlerine riayet ed~rek 

lsviçrede b.akim olan müttefiklerin talep edeceği bütün 
yardımlarda bulunmak üzere k~ncli 

kanaat toprakları üzerindeki her şeyini miit. 

Bern, 15 (Radyo) - Paris şehri
nin açık şehir ilanı suretiyle Fransız 
kuvvetlerinin muntazam geri çekili
şi, İsviçre halkının takdiriyle karşı
lanmıştır. Maamafih bu haber, bü -
tün İsviçrede büyük heyecan uyan -
dırmıştır. Fransız resmi tebliğinde 
Parisi müdafaada stratejik faide ol
madığı hakkındaki kayıd takdir edil
miştir. 

1812 de Moskovanın Ruslar tara
fından terkinden bahseden gaz-ete -
!er, keyfiyetin istilacının zaferine 

tefiki emrine vermiştir. Mısır hüku
meti, aşağıdaki üç noktaya riayet e
dilmed"ği takdirde italya ile harbe 
gireceğini b ildirm iştir. 

1 - İtalyan askerleri, Mısır top
raklarına bir akın teşebbüsünde bu
lunacak olurlarsa, 

2 - İtalya bombardıman tayyare
leri Mısır şehirlerini bombardıman e
derse, 

3 - Mısır askeri üslerine hava a
kınları vapıldığı takdirde .. ____ * ___ _ 

manj olduğçg;~::ir. lngiliz tayyarele-
Lonclra, 15 (Radyo) - Rö;tH rinin faaliyeti 

Ajansı, Avam kamarasının salı gün- 8 t f 1 · 5 h "f d 
kü toplantısında başvek'l Çörçilin a<- - a f ara 1 ncı a 1 e e-
ker! vaziyet hakkında beyanatta bu- Roma, 15 (Radyo) Düşman tay. 
lunacağını bildiri,vor. ÇörçiJ Lordlar yareleri, Cenova_, To~ino, Sanoka, \'e
kamarasında da beyanatta buluna _ nedık ve Roma üzerme gelerek .b?'''" 
caktır balar atmışlardır. Torınoda 14 kışı ul-

. müş ve bazı kimseler de yaralanm1'-

M oJ otof ~ı:~d~:.novada da 1 ölü ,;e üç yaraİı 

Balkan devletleri lngiliz ve Fransız sefir-

Tı. A •• b tl . l€riyle uzun konuştu 

Malta, 15 (A.A) - Evvelisi gün 
bir de düşman tayyare>i 11'.lalta üze
rine mütemadiyen akınlar yapmış -
tir. İki ingiliz askerinin ölümü ile 
bir yaralı asker ve hafif hasar kay -
dedilmiştir. 

ıcarı munase e erı 
llfoskova, 15 (A.A) Tas ajansı 

inkişaf ediyor bildiriyor: 

t Bel- Hariciye halk komiser; Molotof 

rasa iltica etmiştir. ge -
Madrid, 15 (A.A) - Buraya h•

len haberlere göre, Hafif suretten de 
sara uğramış bulunan bir ltalY~ ·ııı•· 
nizaltı g-emisi dün sabah Senta 1 

nına girmiştir. ınM 
Cebelüttarık limanı aç ıklar ge. 

boğazda bir çok müttefik harbP gaı· 
mileri görülmüş ve saat 2 de 0 

da top sesleri işitilmiştir. 
7 

ıoni· 
Madrid, 15 (A.A) - 6.10 )'Ol< 

latoluk Edda ismindeki !talyaı~ ıa· 
vapuru bir İngiliz harp geınisinınnda 
kibi üzerine Kanarya ada lar~şk 
Tenerife sahilinde karaya otu r 
mecburiyetinde kalmıştır. 

8 
a· 

Roma, 15 (Radyo) - Ceo0~rbi · 
çıklarında vuku bulan denız hı a rııat 
nin tafsilatı hakkında şu ma 
verilmiştir: d 111 aıı ~ 

Ceno\'a sahillerini boınbar dördil• 
gelen Fransız torpitosunun b ııı bar· 
Reko körfezi önüne gelerek 0 ıde 
dımana başlııdıklarında, kö~f~örli. 
bullınan Kalakafını kruv.a ~t -
Fransız lorpitolarına iki rorpıl bUJu· 
mıştır. Bunun üzerine, uz~kt• z da' 
nan diğer Fran'1Z gemilerı bır• ı;!d· 
ha yaklaşmışlar ve sevah il i dah\~ş· 
cletli bir surette bombardıınaıı•. 1 da· 
lamışlardır. Kalakafını, iki '.or/:.ırı n · 
ha salmış ve Fransız toı·pıto rala • 
dan birini batırmış, diğerini ya itoıU 
mıştır. Yaralanan düşman tô~Pşıııı$• 
yana yatmak suretiyle ukaZ 8takİll 
d;ğer clilşman gemileri bunu 
eylemiştir. 

----* . 
Parisin teslint1, 

Amerik.ada deritt bıf 
teessür uyandırdı rter 

Vaşinwn, 15 (A.A) - Jto. 
bildiriyor: . 8 1ı1arı 

Parisin silkOtu bütün Anıerı k bU • 
çok müteessir etmiştir. Fakat de ııt 
nun Amerikan siyaseti üzer lııı e nıelC 
gibi bir netice vereceğini söY . 
için vakıt henüz erk-endi~. un bir 

Paris, Amerikalılar içın 1 : ~ 11 şttıf· 
zamandanber; bir kiibe ~ ·n ikiı 1 • 
Paris, bir çok Amerikalılar ıÇI 
ci bir vatandır. 

--- k- --
Kudüsteki Rasi!~ 

Kudüs, 15 (Radyo) - B0j~ıan' 
Habes Rasları, bugiln HabeSarektt 
hareket etmişlerdir. Raslar: .hteıııra f 
etmeden evve l Negüse bıı istik· 
çekerek, Habeşistanın ya~ıııd rd0 ıct•· 
laline kavuşacağından eının ° bS; • 
rını ve bunun iQin milcadeleY.~ ııı eğe 
lamak üz2re vatanlarına . dO dif· 
karar verdiklerini bildi rmışler fi 

. [e . 
Macarlar sevinnııŞ ··i" 

parı, 
Budapeşte, 15 (Radyo) -:-- ıı)·aıı • 

teslimi haberi, burada sevı nç ı a ao • 
dırmı~ ve her taraf bayraklar 
natılmıştır. 

Ameri ~ada 1.:i 

El ' en.er . M· 
Atina, 15 (Radyo) - p.merı lC~illi 

ki Elen tebaası, Yunanist.a1'1~e l<!a: 
mildafaasına sarfedilmek U,Z~erııı:ş 
la yarım milyon drahmi gon 
!erdir. 

Italyada 
Sivil seferberlik 

if0t1. 

ettiler . 1, .. 
B .. ([İll ıt8 fl. ·I 

Roma, 15 (Radyo) - u . tfr. '. 
da sivil seferberlik ilan edil!T1 1 ş ,kele' 
münasebetle halka derhal nt·nıeıi'' 
tevzi edilecek ve askere gı. 8

11 tC' 
kimsesiz aileler'ne bakılması ıÇ• 
birler alınacaktır. J 

Rus - Alman hudıı. 
itila/namesi ,r o ~~ ı 

)foskova, 15 (Radyo) - 1 .~~ııt~ 
randa Alman.va ile Rusya ııı 10ı:l 
bir lıudud iti liifııamesi imzalnl / 
tır. ~ 

stanbul, 15 (Telefonla) - dün Fransız büyük elçisi Bay La -
gradda toplanan Balkan ekonomik bonneu kabul etmiştir. Görüşme bir 
konsey.i müzakerelerinden dönen saatten fazla sürmüştür. Molotof ay
Trabzon, mebusu B. Hasan Sakanın ni gün İngiliz büyük elçisi B. Staf -
riyasetindeki heyetimiz bugün istan- ford Crippsi de kabul etmiştir. Bu 
bula gelmişfr. Ticaret müsteşarı B. görüşme bir saat kadar süı·miiştür. 
Halit Nazmi de beraberdir. 

S O N D· A K i iÇ .. ~·. · 

B. Hasan S&ka, gazetecilere beya- Mısır kabul etti 
na tında demiştir ki: Bern, 15 (A.A.) - İtalyan hü-

- Balkanlarda ticari münasebet- kumetinin müracaati üzerine frde
lerin inkişafı için lüzumlu kararlar ral meclis Mısırdaki italyan me:ıfa
alınmıştır. atlerinin İsviçre tarafından himaye

Heyet, akşam treni ile Ankaraya si i~in Mısır hükumetinin muvafa -
hareket ctm'ştir. katini almıştır. 

miştir. 
N arvik mıntakasında H astad ve Tromsoe son 

harebesiz işgal edil miştir. 

günler zarfında mu -
z 

Rus Askerleri 
Litva.oyanın payıtahtı ile 17 

rini fiien i şgal etti 'er 
k 'l . . . 1 1 . t• ,,.. 1'

11 
Moskova, 15 (Radyo) - Sovyetleı· 

birl:ği ile Litvanya hükumeti arasında 
imzalanan itilafnamenin ahkamına 
tevfikan Sovyetler birl i ği kıtaatı, bu 
gece L itvanyanın bütün askeri mev-

ı ernıı ışga ey emış ır. ·~rt t 
Kaunas, Vilna, So 1 e'· ve ,ıı -~ıı 

b h. t · •• ı , tn" 
eş şe ıre mo ,.._ k t~at ve 

girmiştir. •• ı?.~ 1 


