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Garp Cephesinde En Şiddetli Muhare eler 
Dün Yeniden Başlamış Bulunuyor 

Almanlar, netice almak için kuvvetlerine 10 fırka daha ilave ettiler ''Vaziyeti hazıra ,, 
lngiliz tayyareleri, Almanyanın her 
tarafını bombalarla tahrip ettiler 

B. Hikmet Bayurun Konferansı 
Şefimize, hükiimetimize, kendimi 
ze güvenmeliyiz. Ne ifrata, ne de 
tefrite kaçacağız, bunu iyi bilelim 

Amerikadan yeni gelen deniz tayyarelerinin yaptıkları taarruzlar çok 
muvaffakiyetli oldu. Pek çok depolar bombardıman edilerek yakıldı 

Eski Maarif Vekili Manisa saylavı 
B. Hikmet Bayur diln saat 18 de hal
kevinde cvaziyeti hazı ra~ mevzulu 
ve çok alakalı geçen kouferan•ını 
vermiştir. Halkevi salonu tamamiyle 
dolmuştu. Bahçeler, Bahribaba parkı 
ve hoparlör teşkilatının uzandığı bü
tiln noktalarda halk topl anmıştı. Türk Milleti 

Daima uyanık, daima 
hazırdır. 

Ankara, 16 (Telefonla) - Falih 
~ıfkı Atay, buıünlı:ü Ulua ıazeteain
d., yazdıiı baımakalede, fırka ıru
bundaki beyanatı bahia mevzuu ede
r.ık ıöyle diyor: 

cHiç bir macera peıinde olmadıiı
nuzı aık oılı: aöylilyoruz. F alı:at ıunu 
'1.nutmamalıdır ki. maceranın celip 
bizi bulması ihtimal; vardır. 

«Yalçın kayalar, aahillerimizin 
"'"azzam daiları, dar geçiciler, bi
ze büyük bir devletin müdafaa kud
r.ıt ve imkinlarmı vermektedir. Fa -
l.:at bu müdafaayı iatihldrnlarla, ye
n; ıilihlarla karada ve havada ar -
tırmak lizımdw. 

cHer türlü tereddüdden, ıüphe • 
den uzak, manen ve maddeten vata
nı müdafaa iradeoi ile hazır bulun• 
tııamız llzımdır. 

cBu yurdun iki müdafaa kudreti 
-.ardır. Biri milletin kendine hao 
l.:ahramanlıiı ve fedakirlık kudreti· 
dir. lkincia; milletin reisine, hüku -
illetine, meclisine olan itimadıdır. 

•Her memlekette bir beıin<'i kol var 
'- , TUrkiyede de bir altıncı kol var
dır ki bu da Türk milletinin oakin ve 
lelim dütUnceıidir. Yalnız kendi 
e-.Jidlarına olan inanıdır. 

•Batımızdaki reiı Yemen iıyan -
le.l'lndan beri ateı içinde kalmıt, 
tııilletin mukadderatmı takip ederek 
ateı yolundan Çankayaya kadar gel
tııiftir. Harbin iyi.ini de, kötüıünü 
de, iatiklil ıulhünU de görmilıtür. 

cBiz, her tehlike ihtimalleri kar -
tıaında müdafaa kudretlerimize iti -
tııad ediyoruz. 

cAnkaraya kulak veriniz. Ankara 
•izi ne avutur, ne oyalar. Bal gi};i 
le.tlı, zehir gibi acı da oba bütün ha
kikatleri bildirmekten çeki'nmez. 

«Durmadan hazırlanmak, durma\ 
dan kuvvetlenmek lazımdır. Manen 
lıasır olmak ve kuYVetl; olmak li -
lıındır. Her geçen 24 aaatte bir gün 
e,,,,elkinden daha kuvvetli olmak li
lımdır. 

eltiniz batında, ıakinane, durma -
dan çalııınız. • 

---*----
Habeş Milli 
Kuvvetleri 

Ras Tipsin kumandası
na geçiyor 

Tunus, 16 (Radyo) - Kudüsteıı 
ha ber verildiğine göre, Habeşistanın 
~a.bık harbiye nazırı Ras Tips, Habeş 
ltıılli kuvvetlerinin başına geçmek il
here Negü~ün emriyle Habeşistana 

areket etm i~tir. 

~---~*------

Pazarlıksız satış 

Sun'i ais ne§r e den Alma n tankları 
Cenevre, 16 (Radyo) - Almanla- Ruhr ve Rhenaaie de askeri he -

nn, çabuk netice almak için harp e- deflere i•abetler vaki olmuştur. Al-
1en kuvvetlere on beş fırka daha ifa- manyanın cenubi garbisinde Bade 
ve etfkleri söylen iyor. eyaletinde kuvvetli kıtaat tecemmü-

Londra, 16 (A.A) - Hava neza - leri ve harp malzeme depoları üzer. 
reti tebliği : !erine bir hilcum yapılmıştır. Tay -

Müttefik kuvvetleri takviye etmek yarelerimizclen ikisi eksiktir. 
üzere d!ln İngil i z hava kuvvetleri Bu sabah sahil muhafaza teşkila -
bombardıman tayyareleri Seinenin tına mensup tayyareler Bergen rı.ı
cenubundaki harp mıntakası üstüne tımında büyük bir malzeme stoku 
sevked il mişlerdir. Diğer tayyareler tahrip etmişlerdir. 
Neuvechapelle yakınını da Merville Londra, 16 (Radyo) - Garp cep
tayyare meydanındaki düşman tay - hesinde son 24 saat zarfında en şid
yare tece mmil lerine hilcum ederek detli muharebeler yeıiiden başlamış 
ağır zay iat verd irmişlerdir. Bombar - ve halen devam etmektedir. 
dıman tayyarelerimizden dördü dön Lindra, 16 (Radyo) - İngiliz tay 
memişlerd ir. Gece bombardıman yarelerinin Alman hatları gerilerin
tayyarelerimiz Almanya ilzerindeki de, muharebe meydanı üzerindeki 
hilcum l arına devam etmişlerdir. faaliyetleri devam etmekt.edir. 

• 
• 

Almanyanın muhtelif rerler i bom
bardıman ed il miştir . Bu arada Esen
deki çe lik fabrikalarına tam isabet
ler vaki olmuş , şi ddetli infil aklar mil 
şahede edilmiştir. Kolondaki petrol 
depoları yakılmışt ır. 

Ren bölgesinde, cenubi Almanya
yı şimali İtalyaya bağlıyan demir -
yolu bombardıman edilm iştir. 

Aemrikadan yeni ge len bahri tay
yarelerin evve lk i gece Bergene yap
tıkları taa rru z muvaffakiyetle net i
ce l enmiştir. Bir milh immat deposu 
yanmış, alevler bir den etrafı sarmış
tır. Tayya reler bu ışıktan istifade e -
derek çok alçalmışl ar, rıhtım boyun
da ve gerilerdeki depoları bombala
mış l ar , mitra lyöz ateşi de açmışlar-

- Devamı dördüncü aahifede -

Gilzide hatip, dilnya ahvalinin her 
kese ıstırap veren kargaşalığından 
bahisle herkesin bunu dilşündüğil
nil , her milletin kendisine düşecek 
hisseyi araştırdığını ~öyliyerek vazi
yetin tahliline başlamış ve hııliisa -
ten : 

- Bugün memleketimizin efendi
siyiz. B'z, saygı içinde yaşıyoruz. 

Dedikten sonra, Türk adının uir 
şeref o l duğunu, memleketimize her 
bakımdan hiıkim olduğumuzu, mü
temadi bir inkişafa doğru gittiğimizi, 
refah ve ilmranın arttığını, ancak bu- B. Hikmet Bayur 
n~~ h e_r zam.an böyle olup gelmedi- det ve scrvetelrinden his~e alanlar bu 
ğını , hır vakıtler bu memlekette va- _ . . . 
tand aşl arın Tilr k oldukl arı için hor lundugunu h.atırlatarak. .ıs~ıklal s~
gör!l l düğilnil, yabancıların eskiden vaşı ıle kendı memleketıınızın efendı
bir çok işlerimize karı~tılbnı anlattı. si olduğumuzu, :afer~en sonra <:ı-·ı.r
Bu yilzden Tilrklere az para getiren ları yıllara •ıgdırdıgımızı) biltun 
iş l er kaldığını, Osmanlılar devrinde- dilny_a.da Tür~ün _artı_k esir edilem:
ki l>u vaziyetin mütar eke sırasında yecegı kanaatı dogdugunu, bunun hu 
daha d erin l eştiğin i söyled i. BugUn kuka ve fikirlere girdiğini, bizim za-

dünyada ba~ka memleketlerin saa- -Devamı 2 nci Sahifede-

lngiliz destroyerleri 
Dün Akdenizde bir Italyan limanını da bomba

ladılar. Üç de tahtelbahir batırmışlardır 
Kahire, 16 (Radyo) - Milttefik telbahiri de yanmıştır. 

donanma bugün Akdenizin muhtelif ltalya harbe girdiği gündenberi 
mıntakal arınd a en a z üç italyan tah- Afrikada tayyareler tarafından batı
telbahirini muhakka k olarak batır- r ılan iki ve yaralanarak ispanyaya il
mıştır. tica eden d ğer iki tahtelbahir de da-

lngiliz destroyerl erinin bir italyan hil olmak üzere muhakkak olarak 9 
limanın ı bombardımanı sırasın da, li. tahtelbahir kaybetmiştir. 
manda bağlı bulunan iki italyan talı-

Hep Y alaıı Uyduruyorlar 
Japon kıtaatı 

Pan nehrini geçmeğe mttvaffak olmuşlarsa da 

Müttefikler arasında bütün işlerde sıkı istişare 
ve tam anlaşma devam ediyor 

Çinlilerce hezimete uğt~tıldılar 
Londra, 16 (Radyo) - Çung

Kingden bildiriliyor : 
Geçen cuma günil P an nehrini bo

ğucu ga zlar ve topcu himayesinde 
geçmeğe muvaffak ola n j apon lar 
Lang-Yangın 20 kilometre şarkında 
ihata ed ilmişlerdjr. Dilşmanın vazi
yeti fevkalade vahimdir. Çinliler , 

maksadiyle bin asker feda etmişler
dir. 

Çin kumandanlığı, vaziyeti tam i
ti madla müşahede etmektedir. Dil~
manın mahvolacağına muhakkak 
nazariyle bakılmaktadır. 

Londra, 16 (A. A) - Röyterin se
lahiyettar bir menbadan öğrendiğine 
göre : 

Alman ve İtalyan propaganda te
şekküller; milteaddid ve dolambaçlı 
yo llarla müttefik devletlerin karşı -
lıklı itimadın ı •arsmıya matuf olan 
ve İn giliz sivil ve askeri makamları 
arasında bir anlaşamamazlık bulun
ması teşkil eden bir sü rü şayialar or
taya koyarak çok fazla bir faali,'et 

göstermişlerdir. Bu husustaki yalan
lar Alman ve İtalyan radyoları ta -
rafından bir ~ok dillerde tekrar edil
miştir. 

Selahirettar Londra mahfillerinde 
bu akşam bütün dikkat tamamiyle 
a•ıl•ız olan bu şayiaların menşei üze 
rinde toplanmaktadır. Müttefiklerin 
şimdiye kadar olduğu gib; sıkı isti -
şare ve tam anlaşma halinde devam 
ettikleri beyan olunmaktadır. .,_.._---.....00------

Mısır Gazeteleri 
Müttefiklerin ltalyada temin ettikleri muvaffa i· 
yetlerden bahisle heyecanlı makaleler yazıyorlar 

Borda, 16 (Radyo) - Fransanın 
A lmanyadaıı mütareke şartl arını is
tediği hakkında Alman ve ital;an 

kaynaklarından çıkarılan yalan ve nehrin japonlar tarafından kullanı-
uydurma haberleri Fran°a hiikfııııe- lan noktalarını da ele geçirmişlerdir. 
ti resmen tekzip etmişt i r. japonlar, bir köprü başı temin etmek 

Şukengin ilerisinde elden ele ge -
çen Tarfang istirdad edilmiştir. Beş 
yüz japon dümdarı imha edilmiş~ir. 
Çin kuvvetleri ileri harekata devam 
etmektedir. 

Birleşik devletleri 
Müttefiki ere gardım hususundaki gayretlerine 

devam edecektir. Ruzvelt teminat verdi 
<özüne şöyle devanı etmiştir: 

Ka u t d"l d"l" Kahir e, 16 (Radyo) - Mısır gaze- sinin zaptı Mısır milleti arasında he-
nun a l e ı ıyor teleri, t t afyaya karşı müttefiklerin sil yecan uyandırmış. bu civardaki ltal-

1 fstanb ul, 16 (Telefonla) - Pazar ratli hareketlerle kazandıkları za yan müstemlekeleri meselesinin pek 
~k•;7. s~tı~ kanu~un:ın !adili ~a~kın- ferleri ehemmiytle kaydetmektedir - çabuk hallolunacağı kanaatini kuv
a a venı hıı p roıe tanz ı nı edılr.ıı~t;r. ler. Hııdudda daha pek az kuvvetler. vetlendirmi•tir. Bu iki kalede beş 
r·u projeye göre, yapılacak tadilat. le yapılan ufak bir taarruz neticesin İtalyan zabiti ile yüz İtalyan askeri 
/at murakabe komi<,· or.lsrınııı t a li- de Libya müdafaa kalelerinden iki - esir alınmıştır. 

Vaşingtn, 16 ( A.A.) - Amerika madığını ilave eyl em iş ve bu gibi an
birleşik devletleri reisi B. Ruzvelt gajmanları yalmz kongre a labilir de
Fransa ve ingilte re bilyilk elçiler ini miştir. Bu tem'nat bay Reynoya yar
keııcli talepleri üzerine kab ul etmiş- dım talebine cevaben telgrafla bildi· 
tir. Bu ziyaretlerin hed efi hakkında ri l miştlr . Bu telgraf Amerika birleşik 
hiç bir şey söylenmemektedir . devlet ler i reisinin F ransa ve ingilterr 

- Mevcud şartlar içerisinde l.a hıl 
~lan gayreti yapmakla birleşik dev
letler hükumeti geçen haftalar zar -
fında müttefik ordulara tayyareler 
top ve muhtelif r'nste cephane ifüh
;al etmek 'mkanını vermiş olduğunu 
~yni zamanda müttefik hükumetler 
mukavemete devam ettikleri müddet
~· birleşik de\'letler hükumetinin ay
ni istikametteki gayretlerini iki mis
line iblağ edeceğini en enerj ik bir li
'anla tekrarlarım Her geçecek haf
tanın müttefik milletler için mııaz -
ıam levazımın yola çıkacağını söyle. 
menin mltmkün olduğunu zannede
ri m. 

natnamMine uygun o!ac3ktır. 
----·*-- --

Londra halkı 
Kızılhaça teberruda 

bulundu 
Lundra; 16 (Radyo) - Londra 

~al k ı, kızılhaça bug!ln 70 bin lira te-
erru etmiştir. Bu suretle toplanan 

llara bir milyon 71 6 bin İngiliz lirası
nı bulmuştur. tanelerin milhim kısmı 
lı aın ı müstear il e veri l miştir . 

lngiliz Fabrikalarının Faaliyeti 
Geceli gündüzlü mühLnmat yetiştirilmekte devam 

olunuyor. Yeni fabrikalar da faaliyete geçti 

Va~ingtn, 16 (A.A.) - Röyter : büyük elçileri ile görüşmesinden bir 
Fransız ve ingiliz büyük elçileri bay az evve l yollanmıştır. 
Ruzvelt ile yaptıkları konfe r anstan B. Ru zvelt ayni zamanda B. Rey· 
sonra bazı noktaların aydın l atı ldı ğı- noya şunu da bildirmiştir ki Amer;
nı fa kat Amerika birleşik devletleri- ka birleşik devletleri askeri tecavü1 
nin müttefiklere miltemmim bir yar- il p elde edilmiş ara zi f ethi neticele· 
dım hakkın da hiç bi r kara ra v arı l - r in in tanınmıyacağını ve Fr~nsanm 
ınadığın ı b i ldi rmişlerdir . istikla lini ve arazi taınamiyetini ınıv. 
Vaşin gton , 16 (A.A.) - Röyter : vet ile yıkmak hususu11daki her türlü 
Bay Ru zvelt Fransı z la r hürriyetle. teşebbüsl er i muteber saymıyacaktır . 

rinin müdafaasına devam ettikçe A- Vaşington, 16 (A.A.) - Röyter · 
Londra, 16 (Radyo) - Tayyare ve Bugün Londrada 290 bin kişi da- merika birleşik devletlerinin mü tte - Bay Re.vnoya gönderdi;i'i te lg•ııfta 

silah fabrika l arı gece gündüz dur- ha silah altına alınmı~. kış l alara 'ev- fiklere tayyare ve müh immat gön - reisic umhur Bay Ru zvelt Fran sız or. 
madan çalışarak müttefiklere mü - kedilmiştir. dermek için gayretler ini iki misl ine du larının müstev lilere karşı parla!< 
h immat yetiştirmekted i r. Yeniden ku Fransaya gönderilmek üzere mu- çıkaracağı hususunda Fransayı te- bir cesaretle mukavemetleri için A· 
rul makta olan fabrikalardan !.ı'r kıs- azzam bir heyeti seferiye daha ha- miıı etmiştir. B. Ruzvelt bu temin atta merikan millet ve hükumetin'n gittik· 
mı da faal iyete geçebilmişti r. zıl'lanmııktadır. askeri ma hiyette angajman lar bulun- çe artan hayranlığını teyid ederek 

R ~y RuıYPlt bilahare birleşik Anır. 
•ika hiikiımetinin Fransanın tamami· 
vet ve istiklalini kuvvetle yıkmak te-
1ebbü•lerini muteber saymıyacağını 
ölave etmiş \'e söyle demi~tir: 

- Devamı dördüncü aahifede -

n 
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CALiP BAHTtYAR -88-

<ls!anlıui mebusu !zmir Parti Müfettişi• 

Artık önümüze k:m e duramaz ol.' na cıktık. Ben, bir ~ok kapılardan 
ra tu. 61 ' yılında Kafkas ile Bul-ı ge'çt m, meydana geldim. 
ı;'lrl r mt'l?l eke tini ı pteftık . 6 ı 9 da ., hir, yortuda idi. Bütün e !er 
i • t>lka meyt1snıııda an'ı bir kav- bayraklarla donanmıs, başlıca rad
na tl İ<. -'fo kofları tepeledik. Bu de ipek halı ile dö~eıımiş ve müoli · 
1( lku av, ~ı lıin 1 ~ c ... l'lene geçı.;~· ge. man Frenk ahali de evler boyunca di 
ııe kimsen ' hı• rınt1• ıı rı' maz. nu zilmislerdi. Ben Mogol başbuğu t.: 1u 
kavı: dnn 'onra lı t'"n Yap~:'k 11' honıı{ elçisi olduğum iç'ıı beyliğinıe 
nıyr• ğ'u~ıuz altın i •l. Ka,g,ıları gör~ Akaya girerdim. \ltıında h2.ka. 
h: d 1•• rııh~t rahRt Karcıkurıım il nın ahırlarJ.JJdan çekme· duru beygir 
ler t' 1'1ik. T •mn:iıı. hn•ı orad:ı ko oldıı;l'u ~ibi üzerime Çin dibasından 
nakla '?. t. I11zi nla~- 1 ?rl:l, dernekls1·. bir clb1t.e giymi~ ve onun ü~tünc de 
le hr 1 c'..ı. G23 ı.ıne "ıle II~n il ·•rrgedan deris'nden •ırh geçirmiş· 
T:ıııı.•r ,.e 'J';!ı te •• " · iiriirl·Jk. :::\r tim. Bundan ba,ka da göğsünıd~ yıl. 
eyi im ki o S' untla Tcnıu- dızlı payza vardı. Kalka savaşında 
<İl' h n bu dti van ıı·,ıa,.c ısma>·la- Ru<lar başbuii:u S ni lediıı elinden 
clı, ~e 1 irımtı7 dlya,. iir ı:ı. bir ha>·rak alınıştım. Bu .\·arar'ığım 

Ilen, ccııa,e ala)ında bulıınJu;ıı. üzerine Tenıucin hanın yarlığı ile Ce
lfa'1111,. ez ol<'~•· YPv•ı-. K'Jot;i,,;ıı be Noyıın payra.zı keudi eliyle öğsii 
rliizm'iş olduğ• el• t.ı!'ı clinlPdik. lıe.· me takını tı. 
'lii'!i> aiTla·'1;ılc. Tcmı iıı'ıı hüyük 0 ·, Şehrin okakbrında yilrtirkeıı ö
lu Cııci bey, yo 1rla ı Boi:ıı.rc ı a~hıığ ııüınde iki danılfu, iki borucu g'di· 
c'ı.h;ı ik• •rne önce iilmU lercl . Q. ·oı· ve 'IogollarMı divan lıavaııru ça. 
11un ic·n l\Io~öllar tıılıtına O'<tay, lıy<ır!arclı. Ardımdan gelr•n Kotak i~e 
•onra ela 123 'frenk ,·ıl ııua ))r.;·ül Batu hıı.ııın hana vermi~ oldıığu ak 
o·ıu r:,oyok gentı.'r:eıı. Ga.rul.;un lıu;· kuyruklıı tuğu taşırdı ki ben bu tui(u 
rıığu altında kalır1> o'an '.!averaf'ne Leyegınç muharebeHinde kendi elinı
hiı·rle bir vakit elı;lendim. Sonra Cu- le Karakovya Le"ihtan Duka'ı Han
cin· oğ' .. Kı çak •c'İ•.'.lhı Batu ha· riyi öldUrdüğüm vakit kazanmıştım. 
nın yanına ırittim. Cebe de tilmcn ba• Su•ora gelince, o da bayrağımı götü
Jıkla Batu hnnın bayrağına hizmet rürdil . Bu bayrak ta Ceben'n bayı-a
ederdi. ğı olup gök üstüne benim armalarını 

Daha sonra, Mo•kova ba·kını, Leh, olan altın toğan. işlemeli idi. At oğ
:'ıfacar kavgaları çıktı. Ceben'n :va. !anlarımın elbiseleri de ağır idi. İpek 
vuzca bir kavgadan Mnra Almanları kaftan. savatlı zırh, zırhlarının üze· 
darıı:ıadağınık ettiO:i Liyeginç kavıı;a- •inde de bunca Henelik yar~rlıklar ilr 
•ın a bulıındum. Bıı kavgadan ~onrn 1cazandıkları gümtiş payrazları ışı\. 
Freııkleri ne elim'z ılfınn "lmıstık. dardı. 

K "RA r:özuı :ı:rı;;r: tı;o.r · - Devam edecek -
124 Frenk nlın 'a Mogol hanı vr· 

J"arak~ram hakanı?:m :zni olmabı- f u:ı.ra 
zın v 0 r v zünrle bi· köpek havb~·a. 

*--
gelecek1ere mec-

" . .,,...2 ... ctı Bu :1-qlrlrı natuhan. Rurvı?rl~k1 
Frrnk'··•c Bs<'clacl h:ıl'fc•İne, l\fıoıı· 
~ttltı. ""1na P1çiler rönderin hıın}arrllTI 
1 ~c toplanmrcıın1 buv•ı•·ı:]11. Rıı ~s} ba-
11a 1 ::ımarladılnr. Be·1 ele artık iy~rlı:-n 

ivi kocamı~ olan can rolıl -~!arım Kn. 
taç ile ~1,.nru vanın•• o!rl;m. Margoz 
ile vedala•tıM vola rl" •üld'iın . 

.~lak, l\Iacaristand~ vurulmuş. 
kavn;a mHdanıııd~ kalm·stı. '.ilah· 
mııd Yalvaca gelince, o da roktan bu 
rliinyadan fÖ"müstü. Ya,·nı:; yava~ 
ho'l valnı• k \l11•0·.·rl•1~1 Kimbi!Ir bu 
v Jla~ lıelki •ıra hrna ı·~l'r.. ' 
• Yolculn<'.umu koıa,·lıkla bitirdim .. 
• 'er«re vardın>·a he:·kes h rııınızın a
dını '•it'" i~itmez titromeğe ba~hrrlı . 

Temuc;n hanı" •iiya•• çıkmıstı: 
Cin denizinclt> Kornl ve N'emi0 rl'ya. 

canı vıze 

İzmir fuarına yabancı memleket. 
!erden iştirak veya z'yaret kasdiyle 
gelecek kimselere fuarın açılma ta
rih;nden 15 gün evvel başlamak ve 
kapanma tarihinden 15 gün sonraya 
kadar devam etmek üzere ikamPt 
lıakkı bahşedecek şekilde meccani 
vize ver:ımesi Vekiller Heyetince ka
rnrla•tırılmış ve bu karar, şehrimiz· 
deki alakadarlara tebliğ edilmişt;r. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
rın (Almanya l yıldızı çon·e•'nin kıı- 12.30 Program 
rarlık. rlonuk ovabrınrlan. nurlu. 12.35 Ajans 
nnrlak Hint. Arabi' •n, Sıır:yeye l<a. 12.50 Müzik: Muhtelif şarkılar (Pi) 
dar nier iller var~a Kan kurum 'ıeyi- 13 20, 14.00 1\H;zik: Haf:f müzik 
ne Türkl 0 r lıonın elieı·di. (Pl.) 

Rü'ün Kafkas !'eVrPlerindeki doyar 18.00 program , • 
l~n vezd'kten •o'lr· Fro'1klerin l.a)·a 18.05 müzik: Kon~erlo (PJ.) 
r1•dikleri Lszk•) ·ı lil"'<ın•t"ı eristim 18.30 müzik: Radyo caz orkestragı 
~ .. r. •ı l•ü!'ln A svn iJleriııin alı• veri• (Şef: İbrahim Özgür) 
veriılir !eer:deni ..ı·yarlarclan. ha har. 19.10 müzik: (Alatul'ka) 
inek, .1'hp getir'.rle,·: Venoclik. Cene- 19.45 ajans haberleri 
,.i7. VP lıa<'rn tar,.f alı" · tıkcıları clo 20.00 müzik: Halk türküleri 
rrelirler, hunlar• alırlar. 20.10 miizik (Alaturka) 

Ben, "'em'yP b'ndir.ı ''e niirt <.;Pııcle 20.30 konusma (umumi terbiye) 
Akaye "'Cı iiııı. k<ı ır.a ,·e• h·i korun- 20.45 müzik: Fasıl heyeti. 
nııı• büyük. giizP! b'r ıreıı'tir ıımma 21.10 konu ma (fen tabiat bilgi!er:ı 
re kadar O} il ('jnin ') tılll •PhirJeı"ne. 21.30 konser takdimi 
"ell'erkant. Rubarnya. l\fo' ·ova,•n Müzik: Rad. o orkestrası. 
lıizim ba,ı'l, ba~tan k•a yakıp :•ağ. 22.30 "jans haberleri, 
ma cttiğ.mi~ o yuca k :rumlarına ben. 22.50 müzik: Cazband (Pi.) 
zemez. Aka:va varır vanrnz, limanın 23.25, 23.30 yarınki program ve ka
•ol _,·ak.ı•ındaki patrik kale<i yanı- panış 

NA POLİ 
lt.ılyada apolı kör,' "' : ·inde, cok güzel bir tabiat ortasında, Vp. 

züv :•ıınar dııfıırın 1 cd' mil katla" garbında bir şehirdi!'. Buraya çok 
•e~·yah "'eliı-. R'lha •n c;vardaki İsehi:ı ve Kapri adaları çok ~irindir. 
'elı;r, :;en·. bir ~ımfiteatr şeldinde acılır. Seyyahların bir lösmı Kap

ri a'1a ın•n ılık havrı 'ndan ''tifade etmeı{e gelirler. Napolide tarihi 
ese•·ler çoktur. Binı·• ssa hapi,hanesi dikkate şayandır. Şehrin eski 
kısmı, <arktaki bir cırtla tarihi kiliseler binalar ve yeni fabrikalarla 
dolııdur. 

~•rtın garbınrhki • ":ıı;o]j sıktır, otelleri ve villaları mükelleftir. Na· 
poı;,1° son asırıla ıılıfu•u c0k artmış, fakir mahalleler adeta cina:vet 
yu•·a•• haline ırelmi" ı gg3 de miithiş bir kolera ile binlerce zayiat 
vermie. bazı kı. •mhr kökiinden ortadan kalkmı tır. Bunların yerinde 
yen;, modern mahaJlele1· kur!ılmuştur. 

Nnpoli bugün müt,:ııen-i fabrikaları, muntazam limanı ve tidar'c!ti ile 
m~sbur bir m;h·cn niifuslu bir sehirdir. 

İpekli, pamııl.;lu, yfi•ılii l;umaslıırla cam, mercan, eldiven, tütiin, zey
tin, •ahıın li\vama. f za ırihi muhtelif masnuatiyle tanınmıştır. Maa
mafih c;varındn •ebz 1 ıahçeleri, bostanlar vardır. 

Şehirda pek ~ok müze ve fr·atro vardır. Bilhassa San Karlo operası 
meş!>urdur. Kil;>e .' (1272) den kalmadır. 
N~noH eski bi•· Yıınan sehri idi. Yunanlılar buraya (Yeni şehir - Ne

apoli•\ derlerdi. ı::ehir elden ele, bu me~·anda Napolyonuıı idare,ine 
de ıreçti. Fakat m ~'ıur İtalyan ihtilii lci•i ve idarecisi şehri nihayet 
İtal:·aya bağl"dı. 

'."apuli bir a•ıı· kadar Kamorra denilen ha;·dudların elinde titremiş
tir. Bu cete 191? d" d 1'ıtılır.ıstır 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
BUGÜ~-Ucuz yaz fiyatl.,,riyle iki film bird;~ 

3 VALS Allahın Cenneti 
FRANSIZCA SÖZLÜ TÜRKÇE SÖZLÜ 

Fiyatlar: Koltuk 40- Balkon 30 SALON 25 
SEANSAR: 
3 VALS 2-5.30---9.30 ALLAHIN CENNETi 3.30-7.30 

(ANADOLU) l l tıazıran J ~u razarte•ı ............: 

'' Vaziy ti hazıra,, 

Yerc'ler :ra
sındaki fark 

ı [ş ®ll'iı t ır©ı ~I 
-Baştarafı ı ııci Sahifede-· ~ bozm a çalıştığını . bu suretle faı· Ü b•ı k Si 

fer:m zden sonra hiit1n müstcım.lekc- la t le t vermcdl:l, fazla '.11as~af tom o 1 aza 
!erde istiklfıl harekc,!cl'inin a~Uı~ı- y~p~aclan muvaffak olmak cıhdıne bir 
nı yani Avrupalılaşma hareketı hlz., g;lt ı, hatta kralları ble keııdı ta- Seydiköy yoluııda 
d~ tamam olduktan sonra başka yer- rafına çevird ğini söyledi va dedi ki· • 
!erde de ayni hareketin ba~ladığ'ını • Birlik her şeyden önce, şahsi ilıtiyar öldiı 
anlattı. Bunu müteakııı Avrupacı:. menfaatten, ihtirastan üstün bir 8eV-

Orhan Rahmi GÖKÇE müsnvi milletler fikdnin canlandığı- ;ııd doğar. Bu sevgiye jyi bağlan-

ağlar 
etice 
ur. Franaızlarla lngilizlerden bahset- n. fakat bilahare kuvvet bakımından mak lrızımdır. Memnuniyetle görü. 

miyeceğiz. Onların bir çok ahvalde, 1 

( uüyiik milletler) f kı<nin ortııyu ,·o ruz ki, halkımızda her duyg nun . tında 

adeta .'."üşterek dene~~k va~ıfları bu- j çıktığın ı ve kuvvetli bir iki devletin üstünde. bu duygu vardır._ Bunda.ıı son 
lundugunu herkes bılır. Bız kısaca, sarkıntı lıklara giri~tiklerini, lıunlar 'a hükumete v baştakılere guven
diğer müttefiklerin <l'.alya ;--e Al ·.tarafından işgal edilen memleketler- me" gdic. Bu güvenin en büyük a
manyanm) millet halınde~ı va.r:Iı~ "id' h~r bakımdan nıilstemlekel<·re rı;cı ve amili gene Türk.tarihidir. Biz
larının, he.yat ~ar~ısındakı ~uyuk 'sbetle daha ileri ve 8ert Jıaro\rnt e· dek. c ;her hıç bır mıllette yo uır 
kar kter ayrılıg.~na ~okunacagı~. 1 d ld'ğini, lıunun s bebinin, istilaya Bunu daima aklımızd'.' tutmal.ıyız. 

Almanya bugu~ hır ~-~rp verıyor j ~r.y,ın memleket halkına miistcvli- füı yakın mazimiz bizım .. her _mıllet
ve bu h~te. t.akıp. e.tt~gı metod ' 11 ın daha yük ·ek va kudretli bir mil- len üstün 6lduğuıuuzu gosteru'.> 
Alman mılletının fı2ıkı, sosyal ve! ' .t olduğunu anlatmak e~a,ında lıu- Hatip bundan sonra, harplerden 
ruhi kurulu~u~a ta~amen uygun · .unduğunu izah e ti. Hatibin bundan bahisle bilhassa umumi harpte Çıı. 
?.ur. S_ı~h~tlı! ıtaath, ç~lışk.an, ener· oı.raki fikirleri ~öyle hulfı-a ~dile- nakkale müdafaasında, aded faik· 

V ili\yet tııri tik y il ~ı ı, difer 
çalışan Reji jeneralj do şııııpı;jaP. 
di i !ihe dislerinden 111_.. le ser 

523 numaralı hususi otomo~ılıY lir • 
Jiköy i ik etinden İzmıre ~~ki • 
k • ol Uzer· de bulunan ve joŞ. 
nindeki kamyona doğru an~zı~ir a • 
mağa başlı,yan 45 Y'lşların d ıııca · 
dama çarpmıl!hr, Zav!\)ı a ~8 ge • 
~ız, otomc·bile çarptıktan son arak 
riye dü-şmüş, başı bir taşa çar:ıedil· 
ağır suret:tıe yaralanmış .ve ·ııtıil~ • 
diği ı;nl ket !ut e'>llld.?_. e ya
tür. 'Ca ki ata ''e ha s yeıı fikan 
pılan keşfe göre, mühentlis. 1"~ 11 ge • 
kaza;·a mani olmak için e_Iın : 010bill 
len h r şeyi yapmış, hatta ot urJJ1iıı. 
oivaı ki ir hend ğe . dilŞ ö!tP· 
kendis; de tehlike g irmışt~r. dil•· 
zavallının hüviyeti €Uln tesbıt d~ 1 pıek 
memiştir. Tahkikata devaııı ," faletle 
tedir. Mühendis M. Pikan, Ke 
serbest bırııkllmışt.ıı-. 

Jik, dısıplınlı, asker bır mıllet olan bT . vetine rağmen Türk askerinin lııç 
Almanya, kenc!iai.n~ tel~i1! edilen y~~ 1 ır • ·u ·r zan1an ge;iye atılamadığıııı, bi 
ni fikirle~, ~endısıne. ~ı7llt>n .. genış - Artık her şey, fatihin, mü;tev. nacnnleyh bizim hiç bir zaman ba . 
h t d k dısıne dunyada linin ihti.vacına, arzu~una ve kanunu .... . ~ya aıresı, en . ku miP~t•erle kıyas edilemiyecegimı-
Alma.nya~ın h".k ve zaferınden ba~- n:ı L>aglıdır. İstila görmüş memleket zi. Hikliil harbine de ~o ağır ~art· 
ka hıç bır teyın J<ırmeti o~m,.?ıgı halkı, onun i~tediğj kadar, onun i.-.te- ıar altında ba~Jadığımız halde, mil· 
h~~kmd!' verı~en Hıtler terb vesıyle d:ği eekilde çalısır. Dolayı~'yle A\'· !etimizin c'han harbini kazananlara 
muten"•.~P ,ekıl. çarı:ıtıyor. Cephe- rııpada hir <g riye gitme> hareketi kar•ı ko.vduğuııu milleti iz'n diğer 
!erde mu.tematlıyen erıyor, ç_e~~5al- i•'Slnmı~tır. Bu taha~kümün dibinde hiı· htHusiyetinin Atatlirk gibi bor .ah 
madan, lakırdı etn>"d'"n ve ıııttıgı vo- ku vet vaı·dır. Tarıhı kar•~tırırnak. . t' .... , d f 1 t b'l ek old. u 

.. · d k d' · · k t b" " 1 . . 1 b t d 1 ""e ı ~ogsun en ıra a . m . Jun otesın e en unnı or <unç ır "'0!1 ueşt atı asır ıeınr e t1 al·z a cd:~ ..... · ö 1 d' · t · 1 d k" ı'ıf" 
b kl d ... · b" k d , · . y . b' ·ıınu •·ve ı ve cemıye ıc n e 

uçurumun e e ıgını, ır aç a am nemeler oldugunu gör!lrüz. anı ır ~·il . ; . e bu lan dinle emek •• ---*---tarafından tarihin kat'iyyen affet· 'ki millet diğer Avrııpalıl:ın mU,tem. ,'' .erı ı~a;; e rd'il':l . hi~b·r dev-
miyeceği ş.-kilde aldatılmakta oldu- lekn halkı gibi kullnnmak i'tenı[t, fa. '1 et.'1 mba k dzı~kl!'e ıb' nı:aman'dıı Si· s·r ~ . ikracat telı'{ 
ğ d" .. d h b d' k b k . , ti e ıı u a aı ısa r ~ -:J h 

unu U".unme ~n 1ar e ıyord. at u, pe sUrmemış r. fırdan ba•lıyarak böyle eserler yara. Şehrimiz ticaret odası ıııu 1·•raç Buna mukabıl talyan or usuna } : . d p '' 
b k ' Hatip bundan sonra tar'hten Şarl- •ntnmadıgını, sulh ıçınde boğazlar mahsullerimizin !imanımız ~ fk pa· 

a c':~İ;r var ki, harbi kend;ıi iJr.n keı1i ve on dördüncU Lüiyi mi•aı ırös· ''e Ha tav· ~a:-ıalarımızı .hallettiğimizi. vaziyetll\,i gö teren bil' i tatıs 1 

etti~i halde, cephelerin hiç birinde terdi. Daha sonra bize en yakın olan h~nıın aksının ya .~üfsıd _veya. ~11;lan. urlamı~bır. da dıl 
harekete geçemiyor. Bh· kac küçük Napolyonu hatırlatarak onıın .va'nız ",ı ~r tarafından so:vle~ebıle~e~ııı, A· lluna nazaran mayıs. a~ 5ene· 
hava ve deniz hareketinden baska Londra vP İstanbula girınediifııi, di- olü•k zamanındakı buyıllllC te memleketlere 8876,9 ton, 1 sı Jl'l~· 
sanki ayağını kaldırrrağa ü~eniyor: i\'er bütün payitahtlna ~irdiğini an- :.i'.ko~l~Pni~1 .. a~nen_ . ~evam et- si mahsul me.v.:;imi başından 8 toıı u· 
mu' gibi, oldıığu yerde duruyor. kı- l:ıt'ı VP dedi ki: '"'"' , hu ıın ı•lf>rııı~.'~ '~ rf"h.~- yıs 940 sonuna kadar 54482· 1 
mıldamıyor .. ltalyan milletinin ka • - Tarih gösterivor ki. zaman za ,.f'e in,•e ed'1r1'snnı. !\u~~ züm ihraç odi.lmi~r. . j)r~cs 
rakterinden doğ= bu hareket biraz m1p Avrupava talıal>kii•" rercva:ıla .,, • ! 0 1'Pti idnre edenler·n AtııtHHi İncir: Ge en a •a ~it iııci.l' ,ıııışl9ıı· 
daha devam ebe, dürva umumi ef. ı·ı olnııış. fakat h~p ' de }:m'mı0tır. ı ,. ""•' Ye ornn1a berabe" ~~)ıMn· miktal'ı 19'i0ı4 ton,, ı ıoev~ırı ·" ihr.ı· 

1 ' ı ı · h"k" t' · · ·• ·mcından m~yıs ııo.ııuoP ı.r.'1,.. ki.r1• İtalyanın .siyah b!r ni~manhk <:;;rnd.ki hn~·- ket rl:.. nıutlalr l :j~·le ·ı 'r o r.ııor:Jııı·. ,ıı tımf"' ımtz•n 11r~ e• • [' • 
icinde bocaladığ1nı ıı:an.;ııca.k ve bun .. rılaf'aktır. Bundan eTPİn 0];ı1ını., Tr. '1 +nf-·it 1 rn ka~tıö-1nı. vnn! n ma cat ise 30,365 tondur. 34 ı toıt 
da d~ hic ya"''""'~ olmıy"c"ktır. 'ıakkiim davalım , suna' vt \"'il' •e a\·a atılmak istediğini, ne d~ ·eaı- Pamuk: ,M.ayıs a;ı<ıııda !l 0' Byın' 

' t db ' · ı· Jd'"' ;ı ı Jl ık ihrap edilmiştir. Nisıl İtalyan milleti, giirliltüyü ~ever. \rtrlı.'(ı ile mi.ivaz! olnrak ka'abnhğır •r n e ır: azım ge gı an...,a a - "' dll 
Cü,.kü Ro,,,al•l,.~m a'hfad1dır. Fak~t f::z'.ulığınclan doğ·ar. Fak!:.l yavaş ye, P\;•an rekiııdiV;ini, mutlak surette daki ihracat U6,3' toıı idi. a'·ın .' 
bu millet, hakim olmak, b:.r ;,; kendi ,·as bu fikir yıkılmı~tır. Bu aratla 'ıiikum>'timize güvenmek l:izım l!'eld' Diğer rı.ıa ulleıı: Marı~ ieYU~ 
kolları ;ı,. ba&a<>P <Bu e•<>r, katık. (Buna boyun e,:\'mek, bitaraf kalma1< '·'ni, hıik!inıelin milletini kat'Jyycn 1508,S tin ıtalamut, l.'l4ı2.. 7 to~oıı Jl'l': 
sız olarl\k. hi" bi~ kims<>nin yo.rdımı ve kabug" a çekilmek) ~eklinde dü;;.'ir "'rl rmiyeceji'ini. icap ettiği zıırııan yağı, l 288•8 hın W ün, ()(ICI b~gdP'n 

'' . yan ba.I ve kökü 6712 ton 
1 

·e J5 olmı,dnn. bP.nim kuvvetim10 elcf~ P ~ mek de görülmü~tür. Bu harck\lt ·, l • r: tedUirleri şic1detlc alacağı~ f u tı 1 • 1 .. 

dilr.ıistir) denı.-k, v ... .,tıib tazyikle· bu düşünce daima zararlı olmuş!ui'. .ı: a l"•ri sefleril'1iziıı tecrü eden 2568 ton arpa, 221 ton a; ~ 1111 

,_ b ı · b"l k L tt' k t B , · 1 k 1 · . b"t.: d.. k •1 •. k~ ton susa.m, 950 ton tlu:, 32 r: ~a 1 ett1re ı me , rl\ a 11vve ve e;anın ye ece zamanını, .:;:ar~ı ı::t· \"cçınış, u un unvaca ıvmel rı .,, t k"' .... ·11. d'J '&iil' 
cidcJiy,,tin~ ba~kaları"ı inandırm"k raf hesap eder. ('ünkü mil .tev i, ,ıe "uı ed.ilmi~ simala~ olduğ.unu, \epsi. •ye omuru 1 raç e 1 mı ;. 
•~adetinden mahruırdur. Tarih mev zaman kime ~atacağını plfll'~ hol\',. ·ı:ıı ııstünde Milli Şefim'ze g~ene- . * 
t:landa ı:luru•10r, bunun ak•; id..li' edi- mı~tır ve zamanı ~e~ince, ki~, ne ya ~ ile_c~r: · r.ıizi , onu!': ~er sahad.a ~rlıı~ Avcılar b :ı.yrau:ı1 ·ııiıı 
1Pmez. Herf>kQt ic•n mutlakP bir ruh par.sa yapsın, o felakete ugnyaeak- •mtıhanlar yerdıgını, ona, hukı mett- . ıııiyel 1 ,i· 
kuvvet' ı;.zımrlır. Bu kuvvet, tahta tıı-. Bunun da isbatı yakın hadisel er- mize . askeri ricalimize, ken m:ze lz~ır ııvcı ve atıcılar ce 81ıife·,i· 
kılıclı t"'•ekküJl,.,.J,. , bir tekım İ-:IP'>· <l:l'. Bu itibarla hükumetimiz, Türke nrntlak şekilde itimad edebilec~ğim~ <enelı.k bayramı: dUn Buca ~ ıır· \t 
loj: te~a~Pleri ;ıe. t>Utnklarla verile- lıa< olan aklı selim ile, uzağı göı·. zi, maamafih bütün vatandaş'a1'n ·~· n;n Tahtalı .köyünde l'._"P 1 ~:ı d_B~tc 
rne~. O. b;r milletin v .. ~,,.etinde ve mek kabiliyeti ile kiminle, ne şekıldc mimi tenkidlere yer vermeleri, ya- !ayet,. bele~ıye ve par!! er ast d01 ve 
ta-İhi Jrated.,rl'k l!'eJisinr!P ya.ar. anla~maJar yapacağını takdir etmi~- b·ınctlara Önanmamaları, yabaneı rad edtlrıuş)erd.t. s.abahleyın ~ ll a\'CI ~-

Bun!' malik olruyan millet, hu • fö·. Bu \lir ki~a~et es.eı·i_dir. Bunu, ken- ;-_oların ncşr)'a~ına kulak _asm~.Jla_lar• başlıyan bı,r sur.ek_teı:ı sonr l8~tı ~'.e. 
dudlardı> emer. en•esinde müttefiki. d.mize ve hukumetımıze, başımızda- lazım geldııçını, maamafıh Tııtkıye. ııtıcılar, Tahtalı koyiln toı:ı 'tilJl'l~c· 
nin tazvik ve kAmçı'lnı duyuncaya kilere güvenebilmekliğimiz için söy. de beşinci kolun faaliyet g-O:ıt(\l'emi- halline gelmiş _davuUar dM11;ıe. lde 
kada~ l!if atıp kitara, mandolin ca · Jiyorum. Doğru olan şey, kabuğa çe- veceğini, milletin hiç bir zamap ;ve.- ,zurn.alıı,r çıılmaıra b;ı_şı ";ııı.ış, 8 iÇ'~~,. 
lar .. ltalye ~av<'t varın öbür gün har- kilmek, bitaraf olmak değil, kat'i n'.lmeğ' aklına koymaması, dıdmu me_ği fevkalac\e. n_eş~ı bır_ha~.tir· .". 
be girer.,., van: hu., vM'"'""" ı- .. ı. ' dlıir almaktır . Biz de böyle yaptık. <aferden emin olması icap cttiğjn; an ve davqtlilerle bırl ıkt~ yınal'·nıillı ~-
kı~>r•ıı. ,.min ol>ılım ki. Hitler. Mus · Hatip bundan sonra, bu kuvvetin )attı ve: ve atıcılık oyunlar., ya,Pılroış, ;O~~ 
rnlinivi 1>.Zuruna C""f"ırm tekd'r et- milli b•rlikten, milli tesanüdden doğ- - Biz ne yaparsak yaıı)il'.ını, buı '"unlar o~n~nmış ve hayranı, ç 
mi•. Alman erkilrn harb'yesi B~en • duğunu anlattı, millet efradı arasın- f1HlCe{a olmıyacaktır ve bu mutlaka zel geçmıştır. / 
"''"de:. ;c.,,;v,. P,irmi•tir. da ki sevginin diğer memleketlerde yapılması icap eden seyd'r btı hu- ~ . ---; deO ,,. 

Orhan Rahmi GÖKÇE olduğu gibi zorla değil, aşk ve güven su~ta 'Milli Şefe ve hükumet~ inan- dtı Tiirk!Uği.in muazaam iıtiatıl 
üze rine doğduğunu, bizde kücük si- mnlnnz. Vatanın afoi v-e sel,'lmt'\ti min olunur. . ti! 
yas! ihtiras olmadığını, fat'h milletle. iciıı b'r hareket yaptığımız vakit. ya. Yaşasın Tildôye CumhurıYe .• 

"Bir mcrikan vapuru 
Q'eldi 

rin daima bu birliği bozmak, o mem- ııi Milli Refimiz ve hükumetimiz ·1ıu. Yıısaııııt llfilJj Şefimiz ı.. · .~ı ,. 
lekette fesad cevirmek, fikirleri dn- ııu y;ıutığı v~kit, siz de. . Yasasııı Türkliiiün mua~~ r· 
ğıtmak i'tediklerini, bu1?ünkü mo- - Evet, bundan ba~kası y~pıla- <ikb.ali!.• . ,p, e,, 

Amerikan bandıralı Lczchande dern va,ıtalarla (Bqşinci kol) denilen ;naz dı, Güzide hatip bugün Man·~llll h''~ ı 
vapuru, dün lim<ınımızn .ı<elmi~tir. lıJ kuvvetin daha kolay çafıştıf'.ını, Divecebiııiz .. Bu imanla. ;ıl'el'ek te.'li gi!n Be.-gamııya gidcaek• ıı~' 1 

Amerika icin mühim n1'ktarda tütün onun müşterek sevgiyi. hükumete. •ulhda, ~erek harpte mutlaka mu. Aydın. "e Nazilli lto!ıferaıısJlıJ'I 
yük ı iyrc e k:.:t::i ı:.:"-------,.--=-"-b"-a ':.;.st::-a:.:.k:.:.il_•:.:.· r.::e_o:..l:,:a:.:.n:.....-:m:'-iı'-'' •:.:l.:..e.:..re_k:.......:.i.:..ti_n_ı a,..d ... ı....:.v.:.a_f f_a;_k...;o_la:c.c:..ııc:ğ.:.ı:.:.z:.....v.::e _h:.;.e:..ı ... · ..:.s:.:.e ::..v:c.iıı~fi:c.s.:.ti::;ı· n:.:.·...;;.oo=ec:.e:.:k:..ti::;.,:...·---:;------

A s k eri fabrikalar Istanbul satın 
a. ma Komisyonun an : 

Ereğli ve 7.onguldaktan Bakıı·köye ()300 ton levamarin kömürü
nün taşıttırılma•ı kapalı zarfla 2 temuz 940 salı günü saat 14 te istan
buld:ı Salı pazarında askeri fabrikalar yollamasındaki satın alma ko
mfayonunda ihale edilecektir. Beher tonuna thmin edilen fiat JS kuruş 
tur. İsteklilerin ilk tem'natı olan 1360,13 liranın mal sandığı makbuzu 
veya banJ.::ı teminat mektubu ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncli 
maddelerindeki vesaiki h~vi zarflarını ayni gün saat 13 çe kadar ver
meleri şartname her gün komisyonda görülebilir. 

16 22 26 1 2230 

Jsfan·bul beled. ·~ıesir. den: 
Filorya plajları yeni yapılan gı<ziııo ve müştemilatı da dahil olduğu 

hnlde iki en~ miiddet!e k;•nya ,·erilmck üzere kapalı zarf usulü ile ar
tırmaya konulmuştur. 

Senelik kira muh:ımmcni 230CO lira Ye ilk teminatı 3·150 liradır. Şart 
name 115 kuruş mukabilinde belediye emHlk miidürliiğünden alına

caktır. 

İhale 20-Vl-940 perşembe günü saat 15 te daimi encümende yapıla. 
caktır. 

Taliplerin ilk teminat makbuz \'eya mektupları V40 yılına :ıit ticaret 
odası vesika!an ve sartnameoi muc ·bince ibrazı lazım ge 1en diğer ve
~aikle 2490 numaralı kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları tek 
lif mektuplarını ihale günü saat· 14 de kadar daimi encümene verme-
leri lazımdır. 5 9 13 17 4623-2076 

Aydın vilayeti daimi encüme -
ninde-: 
Aydın vilayeti Husu'i muhasebesin'.n ihtiyacı olan 1~00 cilt makbuz 

eksiltme suretile salın alınacaktır. 
Makbuzlar elli beyaz evrak agil ve elli •arı renk kopyası olmak üze

re beher varnkta 4 mai<buz bulunmak üzere tertip edilmiştir. Ve iha· 
le tarihinden bir ay zarfında teslim edilecektir. 

l\Iuhamnırn bedel; 55 kuruştur. 
Taliplerin 20/6 / MO tarihl ı perşembe günü saat 15 le Vilayet daimi 

encümenine müracaatları ilan olunur. 4 8 12 16 (2047) 

Mobilyacıların atine 
D. D. Yolları sekia'nci işletme komi~ypuu~cı..n: ı'a' 

Ah.ancak anbarında bulunan 11340 kilo sıkletindeki 15 aded ıca,ıe 
•ğı;\~ tomruğu açık artırma 'le 3-7-9'40 çarsamba günil mat on bt> 
ılbancııkta işletme binasında komisyonumuzca satılacaktır. ıe· 

::ıruhaınnıen be<leli 141,75 liradır . lstekliJerin 10,ııı; IJ.ı;aJık J\{. dıl· 
minat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri ıazın1 

Şartname<i i~letme kaleminde görülebilir. 15 17 21 l!5 2:,:!. 

~·M;~"emen Belediye riyasetinden: 
l 

1 - Belediyeye a;t tenvirat daiı·esiııiu bir senelik jhtiyıcı olan 
bin kilo mazot 2000 kilo ince makine yağı 1000 kilo kalıtı 1~.:. 
kine yağı 2000 kilo beyaz gaz 500 kilo benzin ve 100 kilO ~I· 
tüpünün mübayaası 15 gün müddetle açık eksiltmeye k00 

2 
muştur. . dl 
Eksiltme işi 28-6-940 cuma günü saat 15 te belediye dııiresın 
icra kılınacaktır. 

3 - Bu işin muhammen kıymeti 3000 liradır. Bu işe ait şartııa~;: 
bedelsiz olarak muhasebeden alınabilir. Talip olanların tııY O' 

edilen gün ve saatte belediye encümenine müracaatları iı.f.0 

lunur. 2289 

~--~------------------~----~~------------------~=-·' lzmir mıntaka ikt. sat müdürlil 
ğiinden: 

Dairemize 30 lira ücretle bir odacı alınacaktır. 

1 

Yazı makinesinde yazmasını bilenler tercih olunacaktır. 
daireye müracaatları. 14 15 16 

P. T. T. umum müdürl .. ğ .. 
İdaremize nıihab"ka ıle mi'vezzi ve hat ba~eıs.ı alınaçaktır. 
l\Jü"abaka!ara iş~irak 'çin arnnacak vesikaların nevj ve mahiyeti 

J2c·et P. T. T. merkez miidiirlüklerinden ö"'renilir. 
J 6 il~ 
İmtihanlara vilayet merkezlerinde 10 temmuz 940 çal'.şamba g 

saat 9 da başlanacaktır. .. il' 
Taliplerin evrakı müsbitPierini tamamla)'ıp vilfıyet P. T. T. rııud1 

lüklerine müracaatla isim ,.e 2dredlerini kaydettirmeleri lüzumu 1 

olunur. 12 14 16 2169 
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m,jar, vaa.ım amirliii aatın alma komisyonundan: 
fiktarı C nsi Tahmin tutarı Tem.inat Mv. akçaM 

2 O kilo ··deyağ1 2360 lira H"7 QO 

1250 • Zeytinyağı 525 • 39 38 
00 > Pirinç 1500 > U2 50 

000 • Kuru fasulya 601l • '45 00 
1250 Ku.ru üzüm 176 • 18 13 
2000 • No\ıut 220 • 16 50 
2000 • Zeytin tanesi 400 > 30 00 
2®0 • ahun 620 > 4tı 50 

Münkasanın şekli İhale tarih gün saatı 
Açık eksiltme 28 haı:jran 940 cuma .<ı'linü saat 9 
Açık eksiltme 28 haziran 940 cuma günll saat 9,:ıo 
Açık ek~i1tme 28 haziran 940 cuma giiı;ü saat 10 
Açık ek•iltme 28 haziran 940 cuma gii.uü saat 10,30 
Açık eksiltme 29 haziran 940 cumartesi ırü:nü şaat 9 
Açık ek•iltme 29 haziran 940 cumarteııi günü saat 9,30 
Açık ekRiltme 29 haıiran 940 cumartesi gü.nll saat Hl 
Açık chiltrne 29 haziran 940 cuma.rterJ ı-itnü saat 19.llO 

• 
' 

l - İzm r rlPııiz komutan lığı birliklerinin yukanda cins ve mtkla
ları Yft7.ılı 'ek'.z kalem erz~k ihtivacı sekiz ktta ı<artnaınefiyle 
ayrı ayrı ı<~ık eksiltme suretiyle münaka~aya ltonmıı§tur. 

2 - İhaleleri hizalannda yazılı tarih, gUn ~ırntlarda kı~lada lzrnir 
leva•:m ıt'nJi'ği 'alın alma keml ... yonun'1a yapılJleaktır. 

:1 - $1Lrl• ~_m~!rri hn gtın komı.youda görülııbll"r. 
·i iste.idiler fcnret odıı~ındıı kayıtlı olduldımna dair vesika gll~ 

termek rnııclıuriyctlndodirlcr. 

5 - Ekdiltnıeye iştirak edecekler ;!490 •ayılı kanunun 2, 3 Uncu 
maddelerinde ve eartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birFkte ihale saatından evvel komlsyonıı 
murncaatlaı:ı. 12 17 22 26 

lzmir leva .. m amirliii ıatın alma kom'ıyonundan: 
Miktarı 

5000 Kilo Kesilmiş sığır eti 
4.(}00 Kilo koyun eti 
10-00 Kilo kuzu eti 

• # 

• 
< 

1- lzmir deniz komutaulığı birlikler·nin yukarıda cins ve miktıı
tıırı )·azılı üç kalem et ihtivacı açık cks!ltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

" " 

lhalc'i 27 haziran 940 perşembe ııünü 'aııl onda kı~Jacla h
mir levazım amirli ğiAAtı nalına komisyonunda yapılacaklıı-. 
Tahmin ed len tu1 arı 3500 l;radır. 

4 Teminatı muvakkata akçası 262 lira oO kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - t"teh'iler ticaret odı:sında kayıtlı olduklarına dair vesika gö3-

termek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeye işt"rak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalar1 ile birlikte ihale saatından evvel k&mis,yı>ııa 
müracaatları. 12 17 21 25 

lzmir levazım i.mirliği satın alma komisyonundan: 
Miktarı 

1 - İzmir Mst. Mv. hariç birliklerin yukarıda cins ve mHrtarları 

2 

3 
4 
5 
6 

7 

yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık elEııilt.ıne ~ur~tiyle ıııüna. 

ka~aya konmu5tur. 
İlııılesi 24-haziran-940 pazartesi g.ünli saat 15. de lofi;ada iJımir 
levazım amirliği rntm alma komieyoounaa yapılaeaktır. 
Tahm:ıı edilen tutarı (324) lira 90 kuru'ltur. 
Teminat mu.vakkale :ık.çası (24) l"ra otuz yedi kuruştur. 
Şartnamesi her gün !rnınisyonda görülebilir. 
htekl'ler ticaret cıdasmda kayıdlı olduklarına dair veııika gös
terıuek mecburiyetindedirler. 

- Ek:iltmtYc i.~lirak ~decekler 2490 sayıl 1 kanunun 2, 3 üncü 
nıadcleler:nde 'e ~~(.namesinde yazılı vesikaları ve t~mint>t 

rmıvak.Jc.atalariyle birlikte ihale saatinden evvel 
n•üracaatları. 9 13 17 

lznıir f.evuım anı.irliii ı.atın alma kom'ıyonundan: 

komisynna 
22 

1 - İiilmir deniz kıımııtıınlığı birliklerinin flO bin k'.lo ekmek ihti
yacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konm.1113tur. 

2 İhalesi 27 haziran 940 per~embe i'iinü s11at on altıda kıtlada 
İzmir levazım amirliği satım alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahm:n ~dilen tutarı 6900 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 517 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi 1<o'llisyonda görülebilir. 
6 ı,tekliler tiear~t odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki v~ ü

çilncil maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalaı;ı. tem;
nat ve teklif mektuplarını ihale saatındaıı en az bir saat ev
vel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

l:ınair leva:ııın auürliii ••tın alma lwmiıyonundan: 
Miktarı 

----
!!600 kil<' T. fasulye • 
9600 kilo T. batlıcan 
3840 kilo T. bal?\Ya 
9840 kilo T. kırmızı domates 

960 kilo T. büber 

1 - hmir Mst. Mv. hariç birliklerinin yukarıda cinsi ve miktarl:ı
ıı yazılı beş kalem sebze ihtiyacı açık eksiltme SUTetiyle mü
nakasaya konmuştur. 

2 ihalesi 24-haziran-940 pazartesi günü saat 15,30 da kışlada 
izırir levazım amirliği satın alma koı:nisyonunda yapıla<lllklır. 

3 - Tahmin edilen tutarı (1809) lira 60 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate akçası (135~ lira 7.2 kl1l'llştur. 

5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
& - İstekliler ticaret odasında kayıdlı oldukların-a. daıir vesika gpe· 

t~rmek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şarfr.ameııinde yazılı veııikafarı ve teminat 
muv.akkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
mürıuıaat.ıarı. 9 13 17 22 

1 mir ı-aaun aınirliii aatı• al- om.iayonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki hariç birliklerinin 4500 ton kııra 

n k!iye l k palı zarf usulü ile ekslltrn ye k muftur. 
2 İhalesi 28 hazirıuı 940 cuma günü saat on altıda lzmirde kış

lada · ir levazım amirliii ııatın ima komisyonunda yapı-
lacaktır. • _ , " 

3 - Tahmin eeileıı tutarı 11760 liradır. 

-4 - Teminat muv.a.kkata akçası 1182 liradır. 
li - artnamesi ha- gün komisyonda görülebilir. 
6 lstekli.ler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

&ııtermek meeburiyetinded· 1 r. 
7 ~ Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3üncü 

maddelerinde Ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve temi -
ııat ve tekiif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev
<'el komisyona vermiş bulunacaklardır. 12 17 22 26 

lasıir ı.ıvaznn ıimirJiii ıatın •lnıa komiıyanundan: 
Miktarı 

2400 kilo taze fasulye ' 
2400 kilu bathcan 
960 k;lo taze bamya .... -

284!1 kilo kırmızı domates 
24-0 kilo taze bülıer 

' l lı.nıiı ~f•I. Mv. hariç biı-likler·11in yukarıda cins ve miktar-
1.aı" yazıl, he~ kalem sebze ihtiyacı açık ekııiltıne suretiyle ;nU. 
ıwk.ııAA~·u konmuştur. 

2 lhnlc11i 24-haziran-940 pa;1,arte$i günil saat 14,30 da kışlada 
i.-,ırıir levazım A111irHği ..alıu almıı komisyonunda yapılacaktır. 

ll - Tı•hm:n P<'lilen tııt&1 1319} lira 25 kuru~ur. 
4. Temlııal ıııuvakkate akçaııı 38 lira 95 kur1.~tur. 
il 8r.rtn ıııc•I her gön komisyonda görttk!bt1'r. 
6 ı,tcklfler !lcaret odıısın<la kayıdlı olduklıırınıı da'r vesika g-61· 

teı mek ınecbur!yet!ndedirler. 
7 - F.kslltmeye lştirak edecekler 2490 sıtyılı kanunun 2, S Unr.tl 

r.•addcler:ndo \'C ~artnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkalalar!yle birl!kte ibale saafnden evvel komisyona 
nıilrdCR:ıtları. 9 13 17 22 

iz mir levazım lmirffği ıatıl\ alma komi9)'ona"dan: 
.Miktarı 

Kilo 

210-0 
2109 
840 

2·160 

' ı 

1'aze ta3ulye 
Taze batlıcan 
Taze bamya 
kırmrZl domates 

216 taze büher 

1 İzmil' Mst. Mv. hariç birliklerh1in yukarıda c"ns ve mtktaYl:ırı 
yr.zıh beş kalem sebze ihtiyacı ~ık eksiltsrıe suretiyle müna· 
.ouısaya konmu~tur. 

2 lalesi 24-haziran.940 pazartesi günü saat oıı dörtte kışladıı 
izmir levazım ami~li.ği salın alma kemisyoounda yapılacaktır 

3 - Tahmin ctl1len tutarı 391 lira 62 kuruştur. 
4 - 'feminn.t murnkkate <ıkçası (29) lira 88 kuraştur. 
5 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 IstekliLer tic.aret .ıda~md:; kayıdlı olduklarına dair vesika gös

tet·•ek ırıeebuf'yetiıı.dedırler. 
7 Eltailtmeye iJtıirak eeenkler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

ınaıi-d'elttinde ve ~aı-t"l'ıamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkat:ılariy~ birlikte ihıLle saatinden evvel komisyona mil 
ı;a.caa.tları. 9 13 17 22 

lnnw leYazım amirliil' afln alma komiayonaıt<ff.n: 
1 ~ Kırkağaç b "rlil>leri senelik ihtiyacı için 30 bin kilo sığır ve 

k.eçi eti mu kan leye bağlanacaktır. 
2 - ~alı zarfla ihalesi 25-6-940 sah giinü saat onda yapıla 

eaktır. 

2 - Hepsinin tutım 2& bin lira ve ilk teminatı 1500 liradır. 
4 - lııtaklilerin ilk tem'nat makbuz v.e mektuplariyle 2490 sayılı 

kaııwıun ilci ve üçilneil maddelerinde yazılı vesikalariyle Ma
n;.o-a tümen satın alma komisyonuna milracaatları. 

13 17 20 23 

Eşrefpaşa hastahanesi baştabip-
1~ ğinden: 

İzmir E~refpaşa hastahanesi 940 mali senesi ihtiyacı için alınaca.k 
olan 25000 kilo birinci nevi ekmek 6500 kilo koyun eti 4000 kilo silt 
4000 k!l-0 yoğurt 1200 sadeyağı 2700 kilo pirinç 2500 kilo makarna ve 
ll!llO kilo· .ahun 4/ 11/ 9"4& tarihinden itibaren on beş gün mllddetle açı'k 
ekf!iltmeı<e ~ıkarıııru,tır. Taliplerin ~nameieri gtırmek ve alınacaık 

erzak ve s:ıirenin evsafını anlamak ilzere her' gün hastahane heyetı 
Jdaresine müracaatları. Ve ihale gUnil olan 20/6/940 Perşembe günü 
saat 9 dan. 12 ye kadar vilayeti encümenine müracaatları ve ihale gü
nünden bir gün evvel muvakkat telltiıuı.tlarını huswıi huaplar müdür-
!Uğüne yatırmalan itin olunur. 4 8 12 16 (2057) 

Göçmen evleri inşa ettirilecek 
lzmir iskan A.l"iidürlüğünden: 
ı - Vilayet dahilinde kereste«i iuin dairesince verifmek ve sair 

malzeme ve bUtUn işçiliği mütieahhidiUG ait olmak Uzere Urla kazası 
merkezinde 100, Ber~amanın kınılc nahiyesi merkezinde 40, Kınık nahi
yesine merbut Düudarll köyünde 4-0, Zeytlndaif naJıiyesi merkezinde 
.u;, Sıraııcı. !WyüruMı za, ve Dilcili kazası merkezinde 30 göçmen ~·inin 
lıışası 2490, sayılı arllrma ve ekııiltme lmnuntı m\ıe!bim:e 5-6•94-0 tari
hinden. itibar.en 15 gün miiddetle ve kapalı zaTf usultı ile münakasaya 
çıkarılmıştır. 

2 - Yaptırılacak evler 8. N. lu karg:r tiptir. U•lada yapılacak 100 
evin b~ri 599 liııa 48 kuruştan muhammen keşıf bedeli mecmuu 
.ii'994a lil'a ve diwerleriniır beheri 475 lira 78 kuruştan ceman 71842 ll~a 
7.S lcu.co4tur. 

3 -Bu inşaatın umumu birden ihale edileceği gibi ayrı ayrı da ve. 
rilebilir. Ancak gerek umumuna birden gerek bir kaç mevkie talip olan 
luııı yukarıda me\>ki ve adetleri yazıh inşaat yerlerinde yapılacak ev
lerin mecmuu üzer:nden her Y~r" için ayrı ayrı tekliilel'de bulıınmal:ın 
5ıırtt.ır; 

4 - İhale 21-6-940 günü saat 10 da izmir iskan müdürlüğünde :nii
ie§&"ldDl komisyon te.a.tmdan yapılacaktır. 

6 - !~!ilerin yüzde 7,6 dan muvakkat temin atlan ile 2490 sayılı 
"kanun htlRilmlerine göre icap eden veaaik ihale günü muayyen s1111tten 
evvel komisyoır re'sliğine makbuz mukabilinde vel"ileeektir. Post& ile 
gönderilmru;i halinde vukua gelebilecek teehhür nazarı itibare alını
mıyac.aktır. 

6 -lfbu inşaata ait plan ve evrakı saiııesi her gün izmir iskan :nii-
düriüiün@ .. rillebilir. 5 9 13 17 2087 

lzmir Sicili Ticaret Memurlu
ğundan: 
İzmirde birinci kordonda 4 numarııda ticaretle stigal eden (Aziz 

Paker ve §üreklisı) şirket; şeriklerinden Fernaud Brııci~·otinin şirket
ten çekildiğine ve Harold jironun şerik alındığına mütedair mukave
lename ticaret kanununun hükümlerine göre sicilin 2772 numarıısına 
kayt ve te cil edildiği ilan olunur. 

l 
.. 

1: Maka.vele 

İzmir sicilli ticaret memurluğu 
resmi mührü ve 

F. 'fenik imza'I 

Bugün 13-6-940 bin dokuz yüz kırk sene.'! haziran ayının on ttçüncii 
oerşembe günü saat rlokuz buçuk sıralarında lzmirde doktor Hulus! 
bey caddesindP Kardiçalı hanında 15 numaralı daire; mahsusa,ıııcıu 

Türkiye cumhuriveti kanunlarının bahşettiği sclahiyetle vazife gören 
lzmir üçüncü noteri Süreyya Olcaya vekaleten ve vuku bulan talep ve 
dsnt üzerine ben a§ağıda imza•ı mevzu mezkür daire başkatibi mu • 
maileyhten telakki ett;ğim emir ve mezuniyete binaen lzmirde Ata -
türk caddesincle 2 numarada Ç. J. JfRO VE ŞÜREKASI l\IÜES::f;SF.
SINE gittim. Orada hazır ilurı yanıma gelen k•nuni ehliret ve Yasıf
iarı haiz olmakla ~ahadete ehil oldukları görülen. lzmirde Tilkilikte 
Fettah sokağında 39 No. da mukim Mehmet Ali ve Bornovada lhun 
~okaktıı 14 No. da tnttkim Edvin Şarno. Nam şahitlerin tarifleriyle ta
nyyiln eden, ehliyeti kanunlyeyi haiz, ve mahalli mezkürda mukim 
JAK RIŞARD J1RO, HAROLD JİRO (JUN), AZIZ PAKER VE FER
NAND BRACİYOT!DEN sebebi davetlerin; sorduğumda anlatacakları 
veçhile tarafımdan resen blr mukavelenıımenln tanzimini l'tediler. Yu
karıda isim ve adresler! yazılı şahitler yanında müttefikan söze ba~
hyarak rU dalıiUııde bl• mukavele akdettiklerini .;ö;lediler. 

öyle ki: 
M. 1 - İzr.ıir birine! noterliğinin 7464 sayı ve 15 -Te rlni e\·vel -

1936 tarihiyle musrıddak mukavele !le teşekkül eden (AZİZ PEKER 
VE ŞÜREKASI) ıınvanh koJJektif şirket; şürekasından olan FERN AND 
BRACIYOTt, mezkur sirlı:ette hissesini her türlü hukuk ve vecaibivle 
lrirlikte ve aralarında kararlaştırılıp tamamen aldığı 7000' yedi bin 
'rürk lirası bedel ınukabillnde akitlerden (HAROLD JlRO) ya devr 
ve temlik etmiı} ve HAROLD GlRAUD JUN da işbu devrü temliki ka
bul etıniştir. 

M. 2 - MezkCır şirketin diğer şerikleri olan (JAK RİŞARD JİRO) 
ile (AZİZ PAKER) birinci maddede yazılı devrU temlike muvafakat et
mişlerdir. 

Taraflar başka bir deyeceklel'i olmadığını "öylediler ve sözlerini bi. 
tirdiler. Yazılan bu takriri ben yeminli noter vekili bir niisha olarak 
tanzim ettim ve muhteviyatını kendilerine açıkça ve yüksek se,;le oku
dunı ve mealini anlafum. Tamamen rliledikler; ııihi vazıldıii;ını ben;m ve 
şahitlerin yanında tasdik etmeleri li7. eı-'•n bıt nıııka\·Plename altını 
hepimiz imza ettik v~ mühürledik. Bin dokuz yüz kırk senesi Haziran 
ayının on üçüncü perşembe günü. 13-6-940 

Taraflar lmzaları 
Şahitler İmzaları 

Umumi No. 1>69 

T. C. İzmir Üçüncü noteri Siir.eyya 
Olcay resmi mührü ve 
vekili R. Giray imzası. 

Hususi No. 1/67 • 
İşba mukavelename sııretinin dairede saklı 13 ' 6 940 tarih ve (523) 

mıı t mrmaralı aslına uygun ol<luğu ta"dik kılındı. Bin dokuz yüz kırk 
senesi Haziran ayının on dördüncü Cuma günü. 14 ' 6/ 940 

• 
' 

Harç pulları a•lına yapıştırılmıştır . 
30 kuruşluk damğa pulu 

14fHaziran / 1940 
T. C. İzmir Üçüncü noteri Süreyya 

Olcay resmi mührü ve 
vek;Ji R. Giray im"zası. 

lzmir Memleket hastahanesi baş
tabipliğinden: 
Hastahanenin 1940 yılı ihtiyaçlarından (54900) kilo (5764) l'ra 

(50) kuruşluk birinci nevi ekmek (30600) kil-0 (13158) liralık koyun 
ııti, (l<l.000) liralık ilaç. eksiltmeye çıkarılmış i'e de talip zuhur etın~'
diğinden encümen karariyle bir ay içinde ve pazarlık suretiyle ~atın 
alınacağından 10-6-940 tarihinden 10-7-940 tarihine karlar vilayet dai
mi encümeni toplandığı her pazartesi ve persembe günleri saat 9 dan 
12 ~e kadar mez.kfı.- encümene mürae:ıatlan ve açık ek~iltmeye çıka
Tılaıı aşağıda yazılı ihtiyaçların da on gün miiddtle ehiltmesi uzatıldı
ğından iStekli olanların 24-6-940 pazartes! giinü, saat !l dan 12 ye ka
dar muvakkat teminat mektupları ile encümene müracaatları ililn olu
ııur .. 

27.000 kilo 
23.400 kilo 

3.240 kilo 
4.230 kilo 
9c000 kilo 

126 kilo 
3.400 kilo 

3037 lira 50 kuruş.luk süt 
3159 liralık yoğurt 
1500 liralık r-0ntgen filmi 
3.969 liralık sadeyağı 

951 lira 75 kuruşluk makarna 
2925 liralık pirinç 

617 lira 40 kuruşluk çay 
1105 liralık sabun 
600 liralık evrakı matbua 

2240 

Devlet liman1arı iş~et111e U. M. 
lzmir şubesi müdiirlüğiinc!~n: 

l - 194G yılı t~mmıız ayının birinci gününden l!l41 rılı mayıs ayının 
son gilnüne kadar İzmir !im;ınına gelecek vapurlarla 30 rüsum tonila
tosundan fazla moiörl<·rin ve devlet denizyolları işletme,in<' aid vap·ır
ların yükleme, boşaltma ve aktarma i~ler•,·Ir Çamaltındcı tuz yükleme 
işleri kapalı zarf URuliyle ehiltmeğe konulmuştur. 

Z - fş şekilleri ~a..rnamededir. Bu ~ekillcrc ıröre muhammen bedel 
(175 bin lira) yiiz yetmiş beş bin lira, mu,·akJ..at tem'nat, (10 bin fan) 
on bin liradır. 

3 - Şartname devlet limanl:ırı işletme umum müdürlüğü İzmir şu he
si müdür!Uğüncleıı (dört yüz etuz 8ekiz kuruş) muk:ıbilirde alınır. 

4 - Ek!ıiltme 26 haziran 1940 çar~amba günü mat 11 de devlot 
limanları işletme umum müdürlüğü izmir şubesinde yapılacaktır. Tek
lif rııektuplarını hav; zarflar kapalı olarak mezkur gün ~aat 10 da ve
rilmiş bıılunaraktır. 

5 - İııteklilerin kanuni ı·esikaları ve teminatı ile birlikte eksiltme 
saatinde haz'lr bulunmal&rı lazımdır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin nihayet eksiltme günü saat 10 da 
gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmış olma" lıizımdır. Po•t:ıda 
vaki olabilecek gecikmelerden dolayı idare mesuliyct kabul etmez. 

9 13 16 19 2132 
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SAHiFE 4 

Rusyanın, Bütün Baltık Devletlerini Askeri 
işgal Altına Almasından Endişe Ediliyor 
Litvanvanın Payitahtında Tanklar Dehşet Saçıyor! 

lngiliz ordusu 

Fransız Tebliği 
Fransa, 16 (A.A.) - 16 haziran lı ke•if unsurlarını Chaumontun ile-

tarihli Fransız sabah tebliği: risiııe Grav mıntakMına sürmeğp mu 

Tayyare seferleri mu
vakkaten tatil edildi 
lstanbul, 16 (Telefonla) - 1zmir

le İ>lanbul ara•ındaki tayyare sefer-

Avusturalya 
Parlamentosu iki milyon· 800 bin ki

şiye iblağ olunuyor 
Londra, 16 (Rııdyo) - 1911 dJ; 

ğunılular •ilaha çağırılmıştır. . 
1

, 

günden itibaren askerlik şubeleı;"r~ 
müracaata başlıyan bu doğumlu •,_ 
la haftaya davet edilecek ,veni ef\i 

24 saattenberi muharebe en bliyiik vaffak olmuştur. 
şiddetle devam etmektedir. Düşman Kıtalarımız müstevlinin tecl-ıizat 
muharebeye fevkalade büyük mik- ve asker me\"cudu itibariyle faikiye
tarda ve kuvvetli techizat müzahare- t:ne rağmen da'ma kahramanca çar
tiyle daima yeni ihtiyatlar atarak pışıyor. Ve müstevliye yılmaz bir mu 
Sangres mıntaka•ında hücumlarına kavemet gösteriyor. 

leri, muvakkaten tatil edilmiştir. Se- A İ J d h } v h" 1 A t 
ferler, yalnız !stanbulla Ankara ara- VUS Ula ya a er Vaf JgJD U 1\. Uffie 
•ında de~dec~ktir. emrine verilmesi hakkındaki 

Ticaret Vekili kanunu müzakere edecek 
rlın bir miktariyle, ingiliz ordus_u 1 ~~ nıilyou sekiz yüz bln kişiye ıb • 
olunuyor. 

Tayyare ile /stanbula Londra, 16 (Radyo) -Avustural- ' !ir. 
gitti ya parlamentosu bu ayın 20 sinde fevi Parlamento, Avusluralyanın 

----·1c---
mü- Calgpso kruvazörü . 

ş'ddetle devam ediyor. Düşman 7.ırh-

Alman Tebliği 
Berlin, 16 (A.A) - Alman ordu- karı Mıırne mıntakasında kuvvetli . kalade bir içtima aktedecek ve ingil-

1 
dafaasına hasredilmiş ordunun 

!arı baş kumandanlığının tebliği: zırhlı kıtaatı durmaksızın cenuba Joğ lstan~u.ı, 16 (Telefonla) --:;- Tıca- terede olduğu gibi her ~ey'.n hükO- yüz elli bine ibli\ğı hakkıııda da 
i~i Londra, 16 (A.A.) - CaJypso .:1; 
b r giliz hafif kruvazörilnüıı bir ;tal) " 

denizallıs tarafından batırıldığı re, 
mcıı bildirilmektedir. 

Verdun mUstahkem mevkiine ya- ru ilerlemektedir. Langres yaylası a- ret Vekılı B.. Nazmı.T?pçuoglu,. b~- met emrine verilmesi hakkındaki ka-'kanun kabul edecektir. 
pılan bir hücumda kıtalarımız bu ~ılmıştır. gün tayyare ıle gelmıştır. Kendısı. bır nunu müzakere ve kabul eyliyecek-1 
•abah umumi harpte tanınmış Vauks Sarradan ve Rihnden çekilmekte kaç gün burada kalacak Ye tetkıkat 
kale•ini hücumla almışlar ve şimali olan Fran.ız kuvvetlerinin ricat hat- yapacaktır. ------ıo------

___ * ___ _ 
garbi cephesinde kıiin Marre kale - t ı bu suretle kesilmiştir. Verdun mev- ---*---
sine girmişlerdir. Kıtalarımız Verdu kii müstahkemi ve bütün kaleler alın- Milli Müda#aa Vekiii-
na doğru ilerlemelerine devam edi - '!lıştır. Longuyoıı mıntakasında kuv- I' 
yarlar. vetli M'hkamlar da keza alınmıştır. miz /stanbulda 

Führerin umumi karargahı, 16 '3arre mıntakasında Majino hattı A-
1 

.• 
(A.A) - Alman orduları baş ku _ ıolt ile Sarreldon arasında yarılmış- .. 'ıanbul, 16 _(Telefonla) - :Mıllı 
mandanlığının tebliği: t ır. Yukarı Rhin Colmarın sarkmda ?.~udafa_a Vek!lı. ~· Saffet Arıkan, 

Neuseun iki tarafında bulunan <teni• bir cepheden hlicumlai·a geçil- dı.şlennı tedavı ıçııı buguıı b,ıırara 
müstahkem hatların yarılmasından 'llişÜr. Harp tayyare ve hava dafi ~~lmış ve akşam Ankaraya donmılş
'onra umumi harpte kanlı carpış - '!liifrezeleri burada ordunun •erj te- ,ur. 
malara sahne olan Verdun şehri ve ·akkisiııi kolaylaştırmıştır. Harp tay
kalesi Alman kıtaları tarafından a- vare teşekkillleri pike ve avcı tayya-
lınmıştır. ·eleri bütün cephelerde düşmanın 

il=---

MALTA DA 
Führerin umumi karargahı. 16 · t k ı k ti h ı· · 'l"erı mın a ~ a_rına. ü e a ınd• ta- Londra, 16 (Radyo) - ltalyan 

(A.A) - Alman orduları baş ku - ~rruz eylemıştır. Bır çok yerlercle a- tayyareleri bugiln de l\1alta üzerin
mandanlığının tebliği: •ılan bombalarla kollar dağıtılmjş ve de uçmuşlarsa da ancak iki bomba 

Kıtalarımız ağır çarpışmalardan '1 1 ~onra Sarra Burcuıwn cenubunda ve emiryo !arı münakalatı inkıtaa ui- atabilmişler, tayyarelerimiz tarafın-
cok geniş bir cephe üzerinde Majino ·atılmıştır. İ dan defcdilmişlerdir. 
hattını yarmışlardır. Otuz kadar trene i~abetle.r olmuş *----

FUhrer'ıı umum; kararırfıhı. 1f ve miiteaddid mühimmat treni infi- A . k s· ı k 
(A.A.) - 16 hazôran tarihli telıliit· lak eylemiştir Düşmanın havadaki ffiefJ a Jr eşi 

l\fansdan i.•\·içre hududuna kadar 'llecmu zayiatı diln 40 tayyareyıı ba-
hütün Alman ceohesi muzafferan e 'iğ olmu tur. Bunların 12 si hav11 mu- d }eti • 
ilerlemektedir. Mağlup rlilşmanı Ln- 1-ıarebelerinde. dokuzu dafi to\ıları • eV efJ 
ire istikametinde takip eden m'>t ~ rli i ' le \"e mijtebakisi de yerde tahrip e- _ Bat tarafı ı inci sahifede_ 
ve motörsüz kıtaatın icraatı lıiiyiik- <lilm'stir. Bizim tayyarelerimizcI.en 7 
tiir. Ekseriva bitkin kacan rlti•manıP •i dönmemi•tir. Den;zaltı gPmiı~ri
ötesine gecivorlar e~ir~erin C' ayı"ı g it rniz \'eni iki muvaffakı.vet bildirmi~ 
gid• artmaktadır t ir. Bir den'zaltı 12 bin toniliit,,ıuk 

Tavvarelerimiz Loireye rlo i'!r•ı r e- <;] olu nak\iy 0 ıı:em'sini torpillediğini 
kilmektedir. Dü~manı •o>elercl ,, d e- 1ıalwr vermekterlr. 30 mavı.ta bit- nr 
mir.vollarındıı fa'1laR1z homlıardınıar .,·za ltı da 14000 tonluk bir inıı:iliz 
~tmekted ' r. Pari•'n •arkında \"r. .vu- muav'n kruvazöriiııil torpillenü~t;r. 

- s·zi temin ederim ki Fransız 
milleti bütün cihanda halk mileF•e~e
lerinin esasını teşkil eden hürriyetini 
müdafaaya devam ettikçe daima mik 
tar ve nevi artan levazımın birleşik 
Amerika devletleri tarafından gön -
derileceğindeıı emin olabilir. 

Beyanatın askeri taahhüdü tezam
mun etmediğini aıılıyacağınızı bili-

Hindistan v • yorum. Bu gibi taahhUdatı ancak 
aşıngton vapurt\ kongre alabl"ir. 

Nevyork, 16 (Radyo) ~evyork 
Umumi valisinin B. Leh· Hareket etti Tııymis gazetesi, Amerikanın sekiz . 

runa mesa1ı 
Londra, 16 (Radyo) - Hindis -

tan umumi valisi, l\f. Lebruna şu me
sajı göndermiştir: 

1 mühim merkezinde efkarı umumiye-
Loııdra, 16 (Radyo) - ki bin A- nin düşünceleri etrafında bir istatis.. 

merikalı muhaciri taşı~·an Vaşinglon tik yapmıştır. Varılan neticeye göre, 
vapu.ru Irlandadan A:n~rikaya miite. Amerika efkarı umumiye•i Amer;ka
veccıhe~ ~areke~ et~ıst~r. . nın askeri kıtaat gönderilmesi hariç 

Amenka hükum_etı, \ aşıngto~ va- olmak üzere büttin vasıtalarla mllt -
pur~ııun !evkıf edılmerle~ ve bır te- tefiklere yardım edilmesini ittifakla 
cı_wuz~. u_gr~~a~an Am_er kaya ~el_e- arzu e.vlemektedir. 
bıleceıı:ı umıdını muharıplcre bıldır- Gazete bu hususta bir makalesiıı-

Nihai Zafer B. Çör çil 

Yarın beyanatta 
Vaziyet ne olursa olsun müttefikler tarafına bulunacak 

olduğuna inanmamak çılgınlıktır ·ıter• 
Londra, 16 (Radyo} - Observer 

gazetesi yazıyor : 
cVaziyetin vehametini gizlemek 

veya aksini iddia etmek çılgınlık o -
!ur. Fakat nihai zdere inanmamak 
da buna yakın bir şeydir. Parisin 
zaptı, Fransanın mahvolması demek 
değildir. Ve Fransanın sulhü llabul 
mecburiyetinde kalması ıevzuu bahis 
olamaz. DUsmaıı, insanca ve m_jllze
mece ağır zayiata uğramıştır. lJüş -
terek harebtle bu zayiat haftadan 
haftaya çok daha fazla artacaktır. 

Henüz Fransanın altıda biri düş -
man elindedir. Milletimizin cesareti 
de dc·st milletön cesaret; kadar yük
sektir. Fransız cephesi ricata ra$"men 
dimdik ayaktadır. Seyyar cephe hiç 
bir yerde kopmamıştır. 

lngiliz cephesi vas; mikyasta tak 

Londra, 16 (Radyo) - !ngı "' 
viye edilmiştir. İngiliz kuvvetleri , başvekili Çörçil, salı günü Fraııstıdltır 
her zamandan ziyade bol malzemeye vaziyeti hakkında avam ve Jor • 
sahip ve kuvvetli olarak deniz tarnfın kamaralarında beyanatta buıun 3 

daki cenahı tutmaktadır. caktır. . nO 
Londra, 16 (Radyo) - Lord St - Avam kamarası, per~embe gO ııı 

rabul Ri~o pövil Niyöz &:azete~in - gizli celse akdederek ana vııt3.~ 
de yazdıgı bır makalede dıyor kı: mildafaası meselesini görüşecekti · 

cHarp vaziyeti ne olursa olsun *·----
nihai zafer, deniz hakimiyetini elle- L d d A • l Jdt 
rinde tutan İngiltere ve Fransaya na_ on ra a ayın er yapı . 
~ip olacaktır. Fransa, baştan başa Londra, 16 (Radyo) _ Bugiiıt btl 
ışgal. edılse dahı, harp devam ede - tün kiliselerde ayinler yapılfl1 1~' 
cektır.> . .. . Fran a için dualar edilmiştir. 

Muharrır, muttefıklerle Almanya 
ve ltalya d~niz kuvvetlerini muka - *---
yese etmekte ve müttefiklerin, beş ı• · ı · f • • 
defa daha kuvvetli oıdukıarıııı, ya - ng1 iZ se Ifl 
kında da yeni gemiler denize indiri -
leceğiııi yazıyor. • 

Rus Ticaret Komiscrı 
ile konuştu 

ve Belçika hükumetleri Jlfoskova, 1 6(Radyo) - ln8'i! 1 ~: 
renin yeni Moskova elçisi Sir :ı<:r 1 ~11 • 

Hollanda 

B yanında sefarethane ileri gelenıer;ct 
ütün mali varlıklarını ve iptidai maddelerini den dört zat olduğu halde sovtir 

müttefiklerin emrine veriyorlar ticaret komiseri ile 35 dakikalı~ i~ 
millakııt yapmıştır. Görüşmelerın ıır· 

Loı\dra, 16 (Radyo) - Britanya- · dir. zari mahiyette olduğu sanılmak!~\• 
Fransa - Hollanda - Belçika arasın-1 İki devletin Amerikadaki paralıırı- Sir Krips, öğleden sonra hıırıcı. 
daki mali anlaşma imzalanmıştır. 1 nı da müttefikler kull anacaklardır. müsteşarını ziyaret etmiştir . 
Müttefikler Belçika kongosu ile HoLj Umumi gayenin tahakkuku uğrunda *----
landa Hindistaııından iptidai madde-

1 
bUtiln iktısadl kaynaklar seferber e- J 

Yi döviz vermeden temin ed~cekler- dilecektir. lsveç Kralı 80 yaşıfl.Cl(J. 
J{ral 

Stokholm, 16 (Radyo) - .. 

Fransız Kabioesi Giistav, bugün 80 yaşına girmiştıı· i· 
Kral, bugün ak~ama kadar teıı · 

oynamıştır. 

---*--- --
cFransa ordularının şanlı destan

larına hayranlık duyuyorum. Hind 
mihracelerinin müşterek ırayemiz uğ 
runda sarf için verdikleri paralar -
dan 1600) bin rubveyi Fran'1z ordu
su için kullanılmak üzere a~·ıra.-ak 
emr;nize hibe etmekle bahtb-ıırım. 

'nl'tır. de diycr ki: 
---*-- cRuzvelt ile mutabıkız. Mademki toplanmış Ve UZUD 

L d d f • t t k karar verdik, şu halde Amerikanın 
Dün de iki defa Ir~anda 

11=---

Bir ltalyan gemisi 
batırıldı 

Madrid, 16 (A.A ) - Kanarya a
riaları civarında 4786 tonluk Forto
na İ•mindeki italyaıı vapurunuıı bir 
Fransız destroyeri tarafından batırıl
dığı mürettebatının da kayıklarla ka
raya rıktıkları bildirilmektedir. ____ .* ___ _ 

Arnavutluk ta harbe 

on ra a aşıs eşe - büt!in maddi kaynakları müttefikle- •• k ı d b 1 
kü ller! kaldırıldı rin ~mrine amade kılınmalıdır. Bu ffiUZa ere er e U UllmUŞİUr 

derhal ve samimi olarak yapılmalı- B d 16 (R d ) F k s· l ğ J.oııdra, 16 (Radyo) _ _Avustu- dır.> · or o, a yo -, ransız a- <iy eneli ine göre, sabahki ıçt"ma-
1 h .. k. t" f . k bin esi bu sah ah tekrar toplanmıştır. da Ruzveltin verdiği cevap da mü za-

ra .rn u ume ı a~ıst ve omiinist te- Londra, 16 (Radyo) ~ Observer Müzakereleı· neticesi belli doğildir. kere mevzuunu teşkil eden meseleler 
' ekküllerini feshetm'ştir. gazete•nin Nevyork muhabiri. Ame-. Öğleden sonra ikinci içtima yapıla- arasındadır. Sabah ictimaında mare-

Zabıta. her iki teşekkülün münte- rı"kada n1Uhı"mmat ı·maıı·nı·ıı Londara kt · 
1 ca ır. şal Peten, amiral Darlan ve harbiYe ·ip eri hakkında takibat yapmakta - "a mu··,,azı· olarak bı"r kao nıı·sıı· aı·ttı- B k"I p 1 R b hl · • rl , • ~ aşve ı o eyııo, sa a ey n ya nazırı muavini bulunmuşlardır. 

ır . ğını yazmaktadır. Faaliyet sahası , pılaıı içtimadan evvel İngilterenin Öğleden sonra yapılacak içtimada 
---*---

ZELZELE 
her geçen hafta zarfında biraz da - Fransa büyük elçisi Runald l<ombö- Ruzvelfn cevabı yeniden tetkik olu
ha büyükmekte, vüs'at kesbctmek - rü kabul etm iş, müteakıben ayan ve nacak ve bu cevabın hükfınıetin ha
tedir. mebuean mccl!sleri rei~leriylc' ırörli~- rarlar1 üurine ne gibi te•ir yapacağı 
Frangız-ingiliz mübayaa komisyon- miiştür. ' incehıecektir. 

Tecavüze karşı kog
mağa hazırdır 

Dublin, 16 (Radyo) - Rei~icun1 ' 
hur Dövalera, parlamentoda bir so~r 
lev vermiş ve Irlaııda ordu,unıın. ~o· 
tecavilze cevap vernıt\ğı:" iln1adc 
lunduğunu Röylemiştir. 

yiik zararlar verdirmi~l<•rdir. ııı· 
Cilıuti, lb (Rad~·o) - Adeni b0 b,ı 

bardıman ederken sakallaııdırılaıı .,. Ankara, 16 (Hususi) _Bugün sa- lan. son hafla içinde (150) milyon 
at 2.45 de çok şiddetli, 6,30 da orta lnıı:iliz liralık mühimmat ve malze _ 

giriyormuş! ~' ddetli olmak üzere Amasyada iki mei harbiye siparişinde bulunmuşlar-
Tiran, 16 (Radyo) - Arn~rndlıık zelzele hişsedilmiştir. Zayiat yoktur. dır. İlk dokuz ay zarfında ancak 

G C h d 
yük italyan tayyare~i, 1-"'ran~ız ta.Y~ r 

arp ep esin e şiddetli mu hare• ~eleri tarafın'.lan b~racla yer.e. iıı'Pı1-
ge ınecyur edılm şt<r. Beş kı~ılık 1~ 

(250) milyonluk sipariş yapılabildi-
~~~i~~aı~~~~s~a~:;a~~:~1L~~~~~ i~~~b~İ _ 11 ği gözönüne getirilirse, imalatın ne 
e.tm'ştir. istinaf mahkemelerz" ye- derece sürat kesbettiği ve genişledi_ 

ği kolayca anlaşılır. Fransız komis -
*• niden ı'h.J olu k yonunun siparişleri arasında (10) 

l• f b f l uas naca bin kamyon da vardır. Sabotap ihti-
S an u maç arı İstanbul, 16 (Telefonla) - Adli- mallerinden korkulduğu için sipariş

ye Vekaleti teşkilatı hakkındaki pro- lerin mahiyeti hakkında tafsilat ve -
İstanbul, 16 (Hubu•i) -- Bugiııı- je, yakında meclise ver;Jecektir. rilmemektedir. 

kıi milli kiıme maçlarında Fener_lıah-1 Bu projede, istinaf mahkemeleri_ Bütün Amerika, Ruzveltin işareti-
Çe Vefayı 2-3, Galatasaray Beşıkt:ı-, nin yeniden ihda'1na lüzum gösteril-ne uyarak müttefıklere harp mal
şı 4-1 mağlOp etmişlerdir. mektedir. zemesi yetiştirmeğe uğraşmaktadır. 

bel "d b ı n b \. .-ettrbtı esir alınm ı ~tır . \ er yeni en aş aı JŞ UlUDUyor Kahire, 16 (Radyo) - Cibu~ı:'t"' 
B S h. disababa demir.volu üzerindeki (,ır.ı - aıtarafı 1 nci a ıfede- nı şiddetle bombardıman edrrl'k, - ı• duvarla bulunan italyan mühirııP r· 

dır. Mühimmat deposunun infilakiy ağır bombalar atmışl ardır. hanıı:arları, iki tayy~re hangarı, ~~· 
le aııkaz bin metreye kadar ı:_ıkmış - Tunu,, 16 (Radyo) -- Kıohireoleı rnk de1>0Iar1 müttefik tayyareler it· 
tır. Yeni sistem tayyarelerin hep.~i haber -.·eriliyor; rafından yakılmı., tahr·ıı crlilm•~ı_.,. 
de üslerine dönmüşlerdir. '! k k • ı · 

Lı.b,·acla ba Jıva h ı · · ı " a o ada tan·are hangarlarınıı -11• Londra, 16 (Radyo) - 111,,iliz ' ş ' 11 arp. rnguıı ~'' - e "' d t k b ı · t- pılan hücum da muvaffakıyetlr ıı 1 •• 
tayyareler:, bugün Berline kadar u- e es ey em ş ır. celenmiştir. Kenya yakininde rııı .~:. 
zanmışlar ve oradan Ren, Anur, Rur lngi J;zJer, bugün de Tobruku bom şistanın Elvas şehrindeki italyıııı '' 
ve diğ.er bir çok Aılman mıntakları- bamdımaıı etmişler ve ilalynnlara bii- sü de bombardıman edilmiştir. 


