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Fransız Hiikümeti urahhaslarını Gönder
di. Miitareke Şartları Malüm Değildir 

Fransa, şerefli bir sulh istiyor. Aksi takdirde mücadeleye devam edecek ,-----------------------·----------,, 

Fransız donanması dün ansızın 
uzaklaştı 

General Degol 
Fransız hükumeti, generalin resmi 
bir sıfatı olmadığını resmen'ilanetti üslerinden 

Bordo, 19 (Radyo) - İstihbarat nazırı, bu gece radyoda bir mesaj ver
miş ve diln gece Fransız ordusuna Londra radyosundan mesaj vererek, 
mücadele için Fransız zabitlerini davet eden General Degolun hiç bir rP.s
mi sıfatı olmadığını resmen bildirmiş ve hükfimetçe hemen Fransaya dön
mesi için kendisine tebligat yapıldığını ilave eylemiştir. 

Hava Kuvvetleri De Fransayı Terkettiler. Mücadeleye Devam için 
Fransız Kıtaatı Ve Zabitleri lngiltereye Akın Ediyorlar Londra, 19 (Radyo) - Londra radyosu şu kısa mesajı vermiştir: 

Nevyork, 19 (A.A) - Nevyork 
Timeein Madrid muhabirinin itimad 
•dilir menbalardan alarak bildirdiği 
haberlere göre, Mihver memleketle -
rinin sulh şartları halen Bordeauks -
da bulunan İspanyanın Fransız hü -
kfimeti nezdindeki bUyük elçisi Bay 
De Leguericaya diln gece bildirilmiş
tir. 

Şartların çok ağır olduğu söylen -
mektedir. Fakat henüz bu hususta 
hiç bir tafsilat alınmamıştır. 

Londra, 19 (Radyo) - Bordadan 
alınan haberlere göre, Fransanın 
sulh teklifine karşı hazırlanan Al -
man cevabı, bugün Bordodaki Fran
sız hükfimetine bildirilmiştir. Alman 
teklifi, Fransa hükQmeti nezdinde -
.k_i İspanya sefiri vasıtasiyle verilmiş.. 
tır. Bunda müzakereler için selahi -
yetli murahhaslar tayin edilmesi ve 
murahhaslar tayin olunnunca şartla
rın da bildirileceği haber verilmek -
tedir. Bu sebeple Almanya ile İta! -
yanın Fransaya yapacakları aulh şart 
lan hakkında malOmat almak elin 
mümkün olamamıştır. 

Fransız hükumeti, bu sabah cum
hurrei~i Lebrunun riyasetinde toplan 
mış, Almanya ile müzaJcereler için 
murahhasları derhal tayin etmiş ve 
gene İspanya sefirinin delaletiyle bu
nu Almanyaya bildirmiştir. Alman
ya ve İtalya; sulh şartlarını ilan hu
susunda istical göstermemektedir -
ler. 

Almanya, sulh murahhasları ma -
h1m olunca nerede ve ne zaman top
lanılarak müzakereye başlanacağını 
ayrıca bildireceğini haber vermiştir. 
Diln gece, bu mevzu üzerinde neşri
yat yapan Alman radyosu, Fransa
dan kayıtsız Vp şartsız teslim olması 
isteneceğini bildirmiştir. 

Franaa hariciye nazın Boduvanın 
dün gece Bordo radyosunda (Fran'. 
saııın bil& kaydı şart teslim olamıya
cağı) hakkındaki beyanatından da 
bahseden Alman radyosu, nazıra hü_ 
c~m etmiş, artık Fransa için şerefli 
hır sulhten bahsedflemiyeceğini ileri 
sürmilştUr. Radyo spikeri, nazır hak
kında ağır sözler sarfetmiştir. 

Muharebe devam ediyor: 
Fransadan buraya gelen haberlere 

göre, Alman ordusu, bugün de mu h
telif yerlerde· taarruzlara devam et
mişse de bir muvaffakiyet göstereme 
~iştir~ Çünkü Fransız ordusu, şim -
dı daglara çekilmiş bulunmakta ve 
dağlarda muharebe vermektedir. 
Bu muharebelerde Almanlar, ovalar 
daki gibi tanklarını kullanamamak -
t· dırlar. 

' Lisans talepleri 
Talepler telgrafla 
yapılmıyacak 

Ankara, 19 (A.A) - Ticaret Ve
kaletinden tebliğ edilmiştir: 

Son zamanlarda lisans talepleri
nin ekserisi telgrafla yapılmakta
dır. 

birlikte içtima halindedir. Almanya ile 
italyanın mütareke akdine muvafakat 
için kayıt ve şartsız teslim olmağı is
temiş oldukları rivayet olunmaktadır. 

General Degolun bu geceki mesajını neşredemiyeceğimizi teessürle be

Sulh şartlarının ana hatlarının ce. 
vaha raptedilmiş olduğu söylenmekte
dir. 

' yan ederiz. 
....;... _______________________________ __ 

Amerika hükuineti 
Fransa tamamiyle silahtan tecrid o

lunacak ve Avrupa harbinin hitamına Mu .. ttefı" klere 
kadar kısmen işgal altında kalacaktır. 1 O denizaltı ve 1 O tor-

Bordeaux, 19 (A.A.) - Havas Ajan • t M •• h" l l h } 
sının tasri~ ~t~iğine göre, Fransız. na- pıt O Sat ı . U ımma a azır anıyor 
zırlar meclısının bu sabah muttalı ol- ( ) B h . t·· 1 · . .. tı·ı · 
duğu Alman notası bir mUtareke akdi Vaşiı:ıg~on, _ 1~ .A:A. ~ ~ rıye tayyare mo or erının en sura ı er_ı_n-
için Almanyanın koyduğu şartları ih- nezaretının bıld_ırd!ğıne gore, ınş~sı den olan Rolls Roy~e mark al~ _motor
tiva etmemektedir. hemen he.men bıtmış olan ~~ torpıdo Ie_rden 3.5?0. tane ımal etmegı taah· 

Silahlar, ancak bu şartlar üzerinde ~e ~~ denızaltı arayıcı ıremısı Fransız- hüt eylemıştır. 
vukua gelecek bir anlaşmadan yani mu ıı:ıgılız s~tı~ a~ma komısyonunun em - *--

Donanmamız rahhasların buluşmaaından sonra bı- rıne ver!lmış!ır. . . . 
rakılacaktır. Bu sebeple Fransız hü _ . Amerıka bırl~şık devl~t!e:ı. bahrıye
kilmetinin bu murahhasları tayin et- sı ~unların yerıı:ıe kendı~ı ıçın daha 
mesinin evvela Alman şartları, saniyen yenı model gemiler tezgaha koyacak- Atış talimleri yapacak 
muhasamata son verilmesi keyfiyeti i- tır. 

1 
. İstanbul, 19 (Telefonla) - Yavuz 

Fransız donanması le hiç bir alakası yoktur. Fransada 1'.<>ndra •. ~ (Radyo) - Amerıkad~n ve diğer harp gemilerimiz, yarın ada-
Loııdra 19 (Radyo) - Dün ak -ı tetkik etmiştir çarpışmaların nihayete ermesinden ev- ~enı ve ;;10~ım ra:;ı~la~ gel~ekte.tır. !ar açıklarında atış talimleri yapacak-

şam Fran'sız radyosu, askeri vaziyet Alman hükftmeti bu cevabında mu- vel bir kaç gün daha geçebilir. cAteş raı:ısa . /fe ı .. ~~ ın ~~ ~e~ a- !ardır. Bu hususta vapur acentelerine 
hakkında şu malümatı vermiştir· hasamatı tatil hususundaki şeraitini kes> emri verilinceye kadar arazinin Y

1 
a sıparış tae ı en mu _ım ?1

1
t1 r a 

1
arp tebligat yapılmıştır. 

· · .. · · · · "h' b' k d h · ı it evazımı, mamen ıngı ereye ge e -Fransız ordusu şımdı dort ordu Fransa hıikfımetı murahhaslarını ta- mu ım ır ısınının a a ışga a ına kt' *----
halindedir ve Al~an ilerleyişine kar yiıı eder etmez tebliğ etmeğe amade g~çmesi~den korkulabilir. Ce~ubi ş~r: ce ır. . . 
şı şiddetle, yer yer mukavemet et- bulunduğunu bildirmektedir. kıye dogru yapıl_a~ Alı~an ılerleyışı . Ford fabrıkaları, en müessır ve se- Vapurlarımız 
mektedir. Yorgun bulunmasına rağ- Ayni zamanda Alman hükumeti Alır~an kuvvetlerının. ;nu!ar.ekeden ~v: r_ı. ta~yarelere .mahsus. Rostroyt ?t_!O -
men Fransız ordusu cesaret ve hak- Fransız murahhaslarını hangi tarihte v~I ıtalyan kuvvetlerı ıle ırtıbat temı_nı torle_ı:ınd~n 6 hın tane ımal. etmek. uz~- Koyu renge boyanacak 
men Fransız ordusu. cesaret ve kah - ve hangi mahalde kabul edileceğini ay- nı araştırdıkları zannını vermekted_ır. re sıp:ır!ş almıştır .. :'ı-rnerık~dakı hır 
Fransız yüksek kumandanlığı, tek rıca bildireceğini de ilave etmektedir. . Bordo, 19 (R~d:l'.o) - .~u akşa~ ın- yok. milhı;n:.mat v~ sılah fabrıkal_arı ?a h_~n?ul, ~? (Telefonla) - Tırhw 

rar şu emri neşretmiştir: Fransız kabinesi murahhaslarını tışar eden resmı hır teblıgde denılıyor ıngıltere ıçın yenı ve pek çok sıparış- gemısı ıle dıger yolcu vapur~~rımı~ı.J 
Alınan bazı malilmata göre, düş- tayin .~tmiştir. ki: .. !er almışlardır. . . k.oyu renge boyanması takarrur etmı• -

man kuvvetleri, muharebe yapını - Berlin, 19 (A.A.) _Mareşal P-.ıte- dfutareke şartlarını müzakere ede- Nevyork, 19 (A.A) - Ford, İngılız tir. 
yormuş gibi hareket ederek ellerin - nin Fransada muhasamata nihayet ve.. cek olan murahhasların nerede ve ne 
de be}'a~ b~yraklar ~aşımakta ve bu rilmesi lüzumu hakkındaki radyoda zam~n buluşacaklarını Hitler bildire- ·' i-

suretle _ılerı .hareketıne devam et - verdiği mesaja mütedair tefsirlerin cektır.> . . Türk-Alman ·-
mektedır. Düııı:nan._ Fransız ordusu - aksine olarak mütareke aktedilinceye Bordo, 19 (Radyo) - Havas Aıan- r-
nu bu hareketıyle ığfal eylemekte - kadar muharebe devam edecektir. "· Fransanın şerefli bir sulh istediğini n 
djr. Hat~r!a_tmak. isteri!11 ki ~e~üz s!- 1918 deki Alman mütareke talebi _ buna muvaffak olamazsa, harbe de-
lah terkı ıçın emır verılmemıştır. Bı- nin 5 birinci teşrinde verildiği halde vam edeceğini yazmaktadır. E ı 
naenaleyh ordun.un her uzvunun va- ancak ayın on birinde kabul edilmı·ş R 19 (R d ). F SaS ı 'f · k te d d d · oma, a yo - ransız mu 
zı esı, mu aveme evam a ır. .. olduğu hatırlatılmaktadır. rahhasları, geç vakit Bordodan yola k d 

Bordeaux, 19 (A.A.) - Fransız hu- Bale, 19 (A.A.) - Stefani Ajan - çıkmıslardır ın a 
kilmetl_ J:ar~fından aşağıdaki tebliğ sından: Berlin, 19' (Radyo) _ Miltareke 

bir ticaret muahedesi için ya~: 
müzakerelere başlanacaktı·~ 

~a 

neşredılmıştır: Öğrenildiğine göre, Hitlerin italyan- şartları için şimdiye kadar intişar İstanbul, 19_ (T~Ief_onla) :--: Al_ -
Fransız kabinesi bu sabah B. Leb- Alınan şartlarını ihtiva eden cevabı eden haberlerin hepsi tahminlere manyaya zeytıny~g, ı.h;acı. ıçın zı -

Alakadarların verdiği malılmaı 
göre, h!ikilmetimizle Almanya ar 
sında esaslı bir ticaret muahedı 
için yakında milzakerelere başlan 

runun riyaseti altında toplanmış ve bu sabah Madrid tarikiyle Bordeamiya müsteniddir. Almanvanın hakiki şart raat ban.kasının ıstedı~ı milsaad: • 
Fransanın bir mütareke akdi hakkın- va•ıl olmuştur. Jarı henüz malilm değildir. ~azı tetk!ka~~n sonra ticaret vekale-
daki talebine verilen Alman cevabını Fransız kabinesi askeri rüesa ile - Devamı dördüncü aahifede _ tınce verılmıştır. caktır. • 

Sonuna kadar harp Alman Radyosu f'2 

tt 

Avam kamarasının parolası 
ve mühim bir celse 

Yalnız yalan uydurmıyor, beyanatA 
ları da tahrif ediyor 

gizli le 
nı 

budur. Bugün 
aktolunacaktır Londra, 19 (Radyo) - Dün gece neral, beyanatında Cebelüttarık i• 

sedeki müzakerelerin esas mevzu _ Alman radyosu tarafından Cebelüttn- karolarının son derece kuvvetli ve -
unu anavatan müdafaası teşkil eyle- rık istihkamlarının ehemmiyet ve kıy altı şehirlerinin, muhtelif tesigat 
diğini fa.kat böyle bir müzakere es- meti olmadığı hakkında Türkiyede neş- fevkalade muhkem olduğunu, Ceb< 
nasında diğer her hangi bir mesele- r.iyat yapılmış, bu neşriyat, bizzat tarıkın fethi gayri kabil bulundu2 
nin de bahis mevzuu olabileceğini ingiliz generali Volkshaf'ın beyanatı- söylemiştir. 

Londra, 19 ( A.A) - Dün akşam 
Avam kamarasında Başvekil B. Çör 
çilden sonra söz alan parlamento a -
zalarının hepsi memleketin zafere 
kadar harbe devam azminde tam bir 
birlik halinde bulunduğunu tebarüz 
ettirmişlerdir. 

İşçi partisinin parlamentoda lide
ri B. Lee Smith, sonuna kadar de -
vam edeceğiz, demiştir. 

Liberal lider Percy Harris, bütün 
millet başvekilin arkasındadır, de -
miştir. 

Nihayet söz alan Loyd Corç, Per -
şembe günü Avam kamarasının giz
li celseainde yapılacak ve bilhassa 
ana vatanın müdafaası meselesine in
hisar edecek müzakerelerin genişle -
tilerek Çörçilin ileri sürdüğü mese -
leleri de ihtiva eylemesini istemiş 

ve demiştir ki: 
Eğer tatmin edici cevaplar alır -

sak bir insan için mümkün her şeyin 
yapılmakta olduğu hakkında mem -
leketi temin edeceğiz. 

B. Çörçil buna cevaben, gizli cel-

tekrar etmiştir. na istinad ettirilmek istenmiştir. Ge-

ltalyaya verilmiş taahhütle: 
şe 

hu taahhütleri tanıyı,_ 
Alakadar tüccarların işlerini sek 

tedar etmemek için telgrafla vaki 
taleplerin isafına gidilmiştir. An _ 
cak bil' çok mallarımızın ihracatını 

lisansa tabı tutan ve 10-6-940 tari- AJmaıı tayyareler; 
h~nde meriyete giren 2. 18.4 77 sa- Jıl 
yılı kararnamenin sureti tatbikine 

Jngiltere, hundan sonra 
tanımamakta tamamen serbest bulunuyor 

Londra, 19 (A.A) - cRöyten 
Hariciye müsteşarı B. Butler avam 

kamarasında, İtalyanın harbe girişi 
hakkında aşağıdaki beyanatta bu -
lunmuştur : 

bu cevabından sonra bunun nazarı 
dikkate alınacağına itimat ettiğini 
bildirmiştir. 

lngiliz hükQmetinin Arnavutlu r c 
zerinde İtalyan hakimiyetini ka 
tanımadığını tasrih edebilir mdt miltedair talimatname mucibince 

lisans için vaki taleplerin mezkur Şarki lngiltereye hücum etmişlerse 
talimatnameye ilişik formüller da -

bilinde yapılması ]azım geldiğin - de şiddetli mukabele ile tardedildiler 
den ihracatçıların taleplerini bun-
dan böyle formül ile posta kanıı _ Londra, 19 (A.A.) - İngiliz hava bardımanlar yüzünden sivil halktan 

nezaretinin bir tebliğinde geceleyin 11 kişi ölmüş, 14 kişi yaralanmıştır. 
liyle yapmaları lazımdır. düşman tayyarelerinin ingiliz sahilleri Bu in,an zayiatı, atılan bombaların 

Telgra.fla müracaatlar yalnız ni basmış oldukları ve şarki İngiltere- bir sıra evler üzerine düşmesinden ile
fevkalade ahvale münhasır etme - nin bir çok noktalarında tehlike işareti ri gelmiştir. 
lidir. Normal hallerde telgrafla va- verilmiş olduğu bildirilmektedir. Alman tayyarelerinin, ingilterenin 
ki müracaatların kabul edilmiyece- Londra, 19 (Radyo) - Dün gece şark sahillerindeki tayyare meydanla 

yüz Alman tayyaresinin ingilterenin rını aradıkları anlaşılmıştır. Yedi Al
._.fı: .. i .;aıiil ıiiaıiik iiıadiiıa;;;r;,;liiıariiaiiooitiiie•b•li ffliı • • oiôlöiumnöiu.,r.,_.1 şark sahillerinde yaptığı uçuş ve bom man tayyaresi düşürillmüştür. 

- İtalyanın hiç bir tahrik olmak
sızın İngiltereye karşı harbe girme -
si üzerine İngiliz hükumeti Akdeniz, 
şimal ve şarki Afrika ve yakın şark 
mıntakaları hakkında İtalyan hüku
metine mazide İngiltere tarafından 
verilmiş bütün taahhütler bahsinde 
tam bir hareket serbestisini mnhafa
zaya kendisini sel&hiyettar addeyle.. 
mektedir. 

Bu mesele hakkında suaı sormuş 
olan liberal B. Mander B. Butlerin 

B. Manderin sualleri şunlar idi: 
1 - İtalyanın İngiltereye karşı 

harp ilan etmesi üzerine İngiliz hü
kfimeti istikbalde de İtalyanın Ha -
beşistan üzerindeki haklarını tanıma 
ğa daha kendisini mecbur addetmek
tp midir? 

Londra, 19 (A.A.) - B. But! 
gün Avam kamarasında Tientsir. d 
liz imtiyaz mıntaka.sındaki me:~. 
re m!itedair bir itilafın bugün .ıJ 
ve japon hükumetleri tarafındar F 
edilmiş olduğunu beyan etmişt~tl 

Bu meseleler tethişkiır faalir• 
önüne geçilmesi ve intizamın daıe 
essir bir surette teminine matujç 
lunmaktadır. k 

İngiliz hükumeti majeste Haile 
Selasie veyahut Habeş milleti tarafın 
dan kendisine yapılabilecek teklifle
ri nazarı dikkate almakta serbest ltilafname Çindeki gümüş i 

bunun ecnebi dövizi meseleleri 
şeraitte bahsetmektedir. 

mi bulunmaktadır? 
2 - Müsteşar bugünkü 
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"ı~v.~11 -::9,,~A~:hJ~ Batıkta Vaziyet [ŞehôrCdlij 
,~lil~m~~~ft~~~~~~:~~~~~ ~ Çam~ilineli 
~ -91- Dünyamıza yak- . Sovyet Ruslja kuvvetleri birçok Açılma merasimi yakın· 

- T mwıun dibin• varası:l•~;:;ır:t~:~su !zmir Parti Müfettişi• ı aşan istik bal Şehir Ve fi man l Qr Q gir dil ~r . . K uşa~~sın!f.af~.:~a!!:~). iıış~· 
uc;., klar ! Silah başına.. ~avullan vu-1 _ E\'ct rlcdi .. Sengo~ı ner~~le~. N:ıy- Kaunas, 19 (A.A.) - Yeni ba~'·e-ı Yeni So\'yet kıtaları Rıgaya hadıtie- atı ikmal edilmi§tir. İnşaat ekıpl~ı :: 
r ın .. Bunlar yıldız çevre:smd-e yaşıyan manlar beyi Tayangt oglu Kuşluk ne- Orhan Rahmi GÖKÇE kil Paleckis radyoda halka hitaben yapı siz girmişlerdir. Rigadan başka Du - vazifeleri bittiği için devlet demı!Yt 
ro- '

1

rırdır. Ta buray ]rndar ardımı- :rede .. E:ara toprak altında dsğil mi.. . • .. . . . ini tığı bir görüşmede Litva11ya hükumeti nabur, Mital, Godvingen, Toukoujm !arının yu~dun diğer .rerie:in~ekı di~.: 
ı ·rakmnmışlar.. Ya b_nim en eski düşmanım Şeyhül - Şeklı.nı.' 8:na bu.:r•~ı, m~!ıı~etbü' ninen esaslı vazifesinin Sovvetler Bir- Talsen, Rezekne ve Loutsen şehirleri nel ve yol ınşaatına gonderılmı~~ ka-

Ben cevap verelim: :ebel nereler< le acaba 1 b~~me~ığn~ız v ~ emıyece!~1;1~~li. i- liğiyle samimi \'e dostane ~ünasebet- de işgal edilmiştir. iY eni tünelden_ katar ve marşan ı nıil _ 
- Ordu kackını :. Senin oynıagın :Ben şeyhülcebel adını işitince dedim yukkbıı;. t~nyd nı~amı ~ d dg_. ~ r!ı: fer iclamesi olduğunu söylemiştir. İşgal kuvvetleri ile irtibatı temin i- tarla~ geç~ege ba~lamış.~ır. 1 !·\u a'· 

bizim h· yrağınıız Lı ı r'!l ~·asar. Eğer 1-i: uzn ~ u ar an agır agır un~; e Kaunas 19 (AA) - Dün akşam- çin hlikümet sabık genel kurmay baş- yon lıraya ınşa edılen tune ın ıln·-
n lin Ü\ :miyorsan çıl< SfÖ~yim. - B mm için merak etme Timur za dogru ~a~laım~ktadır. ~u fo ~ ' danberi Kaunast~ s.iva~i mahbusların kanı general Hartmanis riyasetinde sonunda merasimle işletmey" ac 
H r·~in lıa ~ rma"l LİZ"r{ne ortalık \\folC'k .. Onun hakkın~ .~e~?itk . ~ü~~n il\ d:fa, ~.~~ı.~l~~ın ~-as~ası~:~;mı~: tahliyesine ba;lanmıŞtır. lıir hususi irtibat komitesi teşkil etmiş cağı ha~erdalınmfıştır. k"l' . buıun· 

birb 'rir: g;rdi. Ben, , .. kit geçirrn den !.;:i ~.yhülcebel Cebeyı oldur mel\ ıçm re e e ge11 r ıgı 1 ra. ı~ıze • R. a 
19 

(A A ) _ Sovyet taleple- tir 1era.">ım e na ıa ve ı mın · 
{' :ı b"r ." y ·oJ..;•nn. n,ı ır.ıtln bir -se~ •ulrım ~·clladı. Cebe aka tan!r mı? tır. Ondba~ shonra hdadırn~e ya~adıgı: rini~gkabulünü. ~üteakıp yeni hüktl- Riga, l!l (A.A.) - Tallinden bil- ması muhtemeldir. 
i 'ttını. Biraz sonra ri"liıme bir at!ı be- c:; ·h··ıcebelin Ahmut dag:ındalö kale- mız har ın em e e 1

' em ene d h ·· h' ı· ·ıd·-· ·· · E t k b' S ht k" l k m ? 
.e). u. . .. .. '.. ' ticeai olarak kendiısini tamamiyle metin kurulması. hakk~n. a en~z .:ıç { !rı ı~ıne gore.,,yenı s ~n~a a ıne- a e ar 1 1 

J'r li. p n b ı S"Sİ i :tip bu atlı) ı ıtö - ı ın• - q,. ıld_ı ~~~urdu, ?el~ ?e. başına. ~e- hisaettirmistir. bir tebliğ neşredılmemıştır. Y.enı hu - sı. he.mız. t~~kkul etmemışt~r: Baş~e- deıı 
rtınC'e Timur Mcl'2ği tanıdım. Aksiliğ' ~ceg. bıldıgmden kendısını agıveıclı. H b' d. .• b 1 ı:ı: dı"ğer se•ı'r ku·m,,.tı'n ancak hfr kaç "'Ün sonra ku- kaletı kımın deruhte edecegı malum Ticaret oda:mıa kayıt edilme d ; b k k

. b k d T • ,.. h J bel' d" ar ın ıger se ep e • v '° vı'la".,·et ve zabıtaı•a haber verme e. ı u ere <' ''"'ne irnur MeJAkle C'cJfılett n ~ey ü ce ın sonunu il) k 1 •11 • ' k'ld gös- rulacağı snnılm·lktadır değildir. ,J ,J 

karşı kar 1) a geJmi. tik. 'edikten onra dedi ki: no ta arı ve amı . erı ne şe 1
• e • • < • (marifet matbaası) sahibi aiye no~"!1-1• t ·1· .. teiilsın bunun ınsanlık d k · k ·· ı b t ~;ıcı Timur Melek b~ni !'Örür görmez de- - Siz Moğollar. rliiny:ı.Hm karıştır- .erı ·~~ gos. ' .. • tlen mu.sa da sır u er as ırıp -

1 
ı . k" • .. l ı· . t d· k 1 alemı ıle alakadar muhım, hem de "Cesaret, zafere Eski eserler üzerinde ticarete kaydettiren Abdül Güral ııc. ( l ı: r.ııııız. Şeyhulım ıe l czıp or a an n - k "h" b' . •'k t . ta b a ·ı G be (" ;c. • • • k ı · t ço mu ım, ır ıs .. · ame ve aeyır - livevo verilmi .. tir. Marifet mat a .. ~ - an y :rene S('l} misin? Gel dırdıı-:ınız ıç.ın ÇO ıse\·np ı )g yap ıııız. k' ·-. d k t'" t dd"' d lu ı ı r . . ... ":i d'I 

\amma .. Seni gördüV.ümı:- hoşlandım. Bana bak Can hev ! Teroucin hım beni ıp ettıgyı": e. a. ıyyen bere u baodi - kl I ça ışma a firmasının sahibi B. Fadıl Baskın : 
·v· kl l k t d - l•'t .be . h ., namaz. ırmıncı asrın u son - .YQ QŞlyOrUZ • 11 Tu"rk tarı·h kurumu arkeoloJ·ı· yar hadisenin sahtekarlık oldug~unu iddıll ı a 's os•u .. ·ı ış ır wı val\.ı mm, zır ımıa, P5;.. • b. k k tle · değiştirmek • · 

Y klaı:ıtım. Ayı ıi!ınrla Timur .felP.- vnbımla Sünt SU\'Ull'ı atıldıg-ımı gÖ reaı, ır ço ıyme rı ' mimarı B. Süle.,·man Örnek tarafın- etmiştir. 
- _ • v • ll • - ' ı..... • •• - dünyamıza yerı: ölçüler, yeni nizam- 1 ·ı· • ·11" k .J • ~; h 'r<> S?ÖrdilM. Zav::ıfü kocamış, çök- ı-unco orm annı cacnrnuş ve ~nı go~- lar ve muta'lar getirerek cihanın, ngı 1Z ış mı 11 onse- dan hazırlanan eski İzmir hafriyatın- incir, pa_ muk rekoltesı 

mii ti\. Ak snkalı zırhının üstiine dö. tererek: «Moğl}) hanları ogullarınıı d osyal ve ekonomik febcke • • t bl" ... • da ki Agoranın planı iki ay sonra ta-
lrülııvordu. f'p)fıJ ttin gibi bahadır görmek ister- mevc~.e~aelerini dağıtıp yeniden yının e ıgı mamalanmış olacaktır. Aydından aldığımız haberlere gör~ 

Timıır Meleğe dedim ki: 
1 

- dem:ıı.1 doğru ı.nudur? .. . ~: .. ı:ubi .. ıekilde kurmak, haritada- J,ondra, 19 (A.A) - İş milli kon- • incir rekoltesi bu yıl normal görüıı~ıcrı 
- ~e"li gör~cE"i!imi hiç ummuYor - . - ~Y~t. Temucın ?an bu s?zler~ ki ""renkl~re vuracağı fırçalarla hu_ seyi, dün akşam aşağıdaki tebliği neş- Selçuktaki fsabe"y~ camii restoras- tedir. Yulnız sıirekli yağmurlan111 

rl ım, T°mur Me
1

ek.. • ·övlem1~t:r .. H{\m. <le sııı;e arhk rıa~·et• dudları oynatmak, bayrakları ve is- retmiştir: vonunu bitiren mÜZp müdürü B. Sa- ilek atma zamanı gecikmiştir. Bu s~-
- Rizim vazımız da bnsl a baskH ·a1·~1 Hasırızm ksı.'!11:~rnanı._ . tiklalleri yeniden ınütalea etmek 1şçi teşkilatı, bütün azasının bütün İaheddin Kantar şehrimize dönmüş- heple mah ·ulün geç kemale er.eceği tn 1 

ord 
1 1ıırda bulunmakm1~. _Tımıır l\1°Jı:>k dufıunilr f!ı.bı durdu. gil-/ çok esnalı neticeleri valizinde istihsal şubelerinde bugünkü buhranın tiir. Cami, çok muhteşem hir şekilde min ediliyor. . T
. b 1 ı k · ..., ı k d k ., · · · .. t nıe .. ·da11 çıkarılmıştır Efes şehrinin A~·dııı ha"alı'sı'nde pamuk ı·"'koltc~ı ımıır un arı ı=ıov er e!l uzun. ın ... ır ar" ı yn~·a~;a, so:. u ı: , taşıyıp getirmektedir. talep ettiği azami enerJıyı gos erece - ~ a · • J • • '" -

<' • h'lyl•ı bir'~i dnh~ f!(>ldi. En 1!"'lfil<>t· - Kara gozlu T>egum ne oldu Garı Harbin içinde b.ulunanlarla dııarı- ğindeıı tamamiyle -emindir. Hürriyeti- mermer mukaddes yolu da tamir e - az görülmektedir. Sebebi, fa7Ja J ıı~-
t'ndi. ~nünde baı:; ke.! t"m. T'mur 1'1Ic. B.,v? &ında kalanlar, nP.ticenin çenberine mizi müdafaa ediyoruz ve prensipleri- dilmiştil'. Bu yol, şehrin Menderes murlardan tarlalara zamanında t•ı · 
1°1< C'elarletfinj t· nı mnk icin dedi ki: ... ;rerek ondan mutlaka saadet veya mi?. i"ill çarpışıyoruz. Cesar2t, zafere .Man;sası kapıeından başlamakta, hum atılamamaımlır. Razı yerlc•·ılfe (' B T 1 h kt " " Artemis nıabedine kadar uzanmak - J' k k·ı ektedı'ı· Bı'r tıır:ı -- nn PY ! nu v.örrlüğ-ün. C'cliıd0t- imıırun s:röı erine a. ını, ateş felaket gibi iki rahmetten biıı;ni id - yaklaşıyoruz. . c an pamu e ı m · · 
Fn Hrıarizm sahclır. Hatırlar mı::;ın. <?ib; narıldarh. f:pvan verelim: rak edeceklerdir. Af "k • l tadır. tan ela çekirge mücadelesine devunı c· 
biz hıınun bUviik haha"-ı M;ehmecJ. T~k»"- - Kar:ı ,crözlii D0 !;iim ivirtir. r:ıhnt. Bu ne büyük ve eısaslı inkılaptır uı me e ır. rı aya geçıyor ar ,ı·ı kt d' 
'I,'(\ bU~'Ük anası Turhan hatun öniinde tır. 1 (' sıiin evv~Iisi Akada ırörrlilnı. değil mi? Madrid, 19 (A.A.) - İçinde ekseri- Tirecle Hisarlık köyünde bir ev i ~ Ko""y o··g"" retm~n okulu 
'· l ı k k' 11 in temel atılırken bazı .veraltı den - '-' "ı '" nvrı"mıştık. ..,.örlic:tiim. Sen nnqıl olııvor dn hilmi- Bir kısım 1;nsanlığın, bir kısım mil- si kndın ve çocuk oma iizerzı 1265 ·ı- " 

- ~ı><.;ıJ h tırlam. m Tiınur l\Jnl"k. V{lJ"f'lll\ 'T'.innır !'f,,lek? B11nda11 üç !!ÜJI Jetlerin v,.._ ferdlerin, şimdiye kadar şi bulunan Muhammed Kebir adındaki !izleri meydana çıkmış, bunların i - talebe alacak 
O vııldt dine. zorlu. civan Riliıhs'lrlnr- ;;rl<'" P-afıt k1'rt1l\?'tınını sıldın. Bilil'siıı aımsıkı yapAştıkları, ah,.ıp sevdikleri ticaret vapuru f'.ebelüttarıktan hare- çinde mermer sütunlar görülmüştur. 

,.. Müze miidürü, burada tetkikata mc-'lık. H 
0
y P.'idi J('Ünlnr PPV •• ı terede n $!Ö-

1<İ hıp·ııo:• R "'Vmnnflanmdır. ve benimsedikleri kıymetlerle, bunun k12t ederek Casablankayn doğru yol al-
mur edilmiştir. Hisarlık köyü, Lid -riip tanıdığımız erkr .. Nerec'c o k:ıh- 1'imnr hu sözii iııltince bir haykırıq aksini ilfı:zam eden ihtirasların §im- maf•a başlamıştır. 

rn.,..nıılar.. '1-ım+p·nı: di devaıın. mücadele!İnde nihai zafer yalıların ilk hükumet merkezi (Tır -
Maltadaki telefat ha) idi ve Lidyanın Sahin krallar - T)N·am rrlecek -- kimin oluna olsun, ilk görülecek şey siilfilcsiniıı başı olan meşhur Giges, 

Tinııır ~ I Jel· vavn yaya::; ı=ıöı yü -

§Udur: Malta, Hl (A.A) - İtal;a ile har- T ı· 'd' B d ··h· ---=oo:---·----'-- Derin ve anlatılmaz bir sefalet.. a·lcn ire ı ı ı. ura :ı mu ım eser 
• A • • biıı lıaşlamasındanberi geçen ilk haf !er meydana çıJrncağı tahmin olunu-

J/J:!B!!m!.'!lll!!!!ID11'7/ s LAM TAR l Hl 5 = ~.::::ı~~~: :!ü::r;:!:~:::. lc§kilôt da • ::~;~~~~~~~k~ t~r.~r~c" g;~n;~·:.:k"~i yor. 

1 Gene h'ç şüphe etmeden söyleye - rnak üzere :31 sivil ölmüş ve 41 sivil 1-lz. Muhammed bilir11iniz: ağır surette yaralanmıştır. 
• Milyonlarca insan ölecektir. Hem *----

det harpten aağ çıkmış veya harbe Amerikadaki Fransız arazisine aid . vazan .· M. AYHAN -'-mlllliıı __ • karı,.mamıı inaan ..• 
.l 

4 
-• .. görünen bir kanun 

Umumi harpten sonra. Amerika Vaşington, 19 (A.A) -Ayan mec-

1 
-234- ği hatırrndnrı bile geçirmezdi. 

Hind, biat esnasında sordu: 1clama mahkum .edilip de öldürülen-
- Alfrha seril· koşmırncağımıza Jer ve affedilenler hakkındaki malU -

dair bizden rem ·ıı i ·t ·y r"'umız. Fakat ımat şudur: 

umayiinin kaydettiği müthiş ink:§af- !isi Amerikan olmıyan bir milletin şi
ların neticeleri tPtkik olunurken, mali Amerika mıntakasındaki arazi-
Amerika gibi te~kilatlı ve işrı:zini hi- -

sine gene Amerikalı olmıyan digcr 
maye eden zengin bir cemiyette, fa- milletlere terketme=-ini Amerika bir-
kir işçi sınıfının hiç de belli olmadan )eşik devletlerinin tanımıyacağı hak
çürüyüp, kaybolup gittiği anla§ıl - kındaki kanun projesini müttefikan 

-~~~"k----

H AYVAN SEVKIY A Ti 
Dün lstanbula hareket eden İz -

mir vapul'iyle kasaplık 2000 koyun 
ve 500 sığır gönderilmiştir . ----·--

19 BOGA GETiRiLDİ 
Çaııakkalenin Karğı çiftliğinde,n 

satııı alınan 19 boğa, Bayındır, 'I1i -
re \'e Kuşadası kazalar1 köylerine 
dağıltılmı~tıı·. 

------------ - ·. 

flrkeklerclen istememi iniz. Her ne ise Akreme, yfıııi Ebu f'...ehilin oğlu .. Ve
fakat ben ara sıra z..,vcim Ebu Süfya- kayi esnasında onun firarını yazmış
nın k c::pc:ind~n bir kaç dirlıem çalı- tık. Faka~ resu1üekrem, onun cesur 
· ırıım. Bıı"u da .vapmıvacak mıyım? bir nclam olduğunu itiraf ederdi. 

İ~tn o dnkikıt. bu kadının kim oldu- Onun firarını bütün l\fekke i:;;itmiş-

mııttır. Bunu, ıimdiki harpten arta -
kalacak bir dünya ~ahnesinde ta - tasvip etmiştir. ZABITADA 
h ··ı d" • N ı 1 1 Bu kanun proje!lini mebusan mecli- ... ·-·-·-·-·-·-·-· ... ayyu e ınız: e er ve ne er o mı-

ru anlnsıldı. Hind. yüzünü açtı: ti. Bu da tabii idi. Akr.emenin ~..evcesi 
- Evet, ben Hincl'im. v~ Haris bin Rehşanın kızı l"iıtıhü 
RetıttliiPkrem. birnz evvel biitiin kan Hakim. Mekk{!nin fethi glinii iı.lami

rlav;ılarını ayakl:ıl'ımn :ıltına ı\lmış.. veti kabul ~tt'ilüen sonr:ı re<;tıliiekr0me 
tı. · Rinrıennl~yh. ')mca"1 Hazret Ham- va!varmağa ba !adı: 
z 'llll k:ıııını dU~ünemezc1;. - Yn re ııl lah .. Büyük::>üniiz. af-

- Çok iyi.. l\fadamki mii ·!iimansın. fn kudretiniz vnr. Kocamı da affedin. 
r·ımıza hos ıreldin. l')!lR nman verin.. • 

Yemin devam divordu: Re ııltiıekrem reddrtmedi: 
- Evlfıtlarınızn kıvnın·ncaksımz ! - Peki ya Ümmii }{akim .. 7,,evcini-
Hirıd burada b"r vanJıı:;lık vanh: 7. 0 nnıan verfyonım .. Avdet efain .. 
- Biz coc•1klarımn:ı vet:ııtirdik. fa- Kndın h~ivük bir sevine içinde he-

~t iı on arı öldiir~üniiı ! men yola cıktı. Yemene doğru bütün 
İhtiyar kn<lın h11 ~ur th ke•ıdi ev- süratiyle ilerledi. 

IMlıırııım B~oir haı b•ndeki ölümlerini Nihayet kocasını buldu. 
:flrJa Ptn1i· oluyordu. Akremc saş1rır gföi oldu. İnanını -

Artık o da mii. lüman olmııstu.. yordu. Bu kadar kötülilklerıne kar~ı 
Hnzrc>t Muhamm"cl. biat icin gelen <ıffe<lilmesini havs:ıJasına sığclıramı

k dınların he,..,siııı> lıitaı:ı etti, bnzı na- yorclu. Bu ne büyükliikfü? 
'h'lf!arrla bulunclu. Knrı koca berabeı·ce .:\Tekkeye <lön-
rr .. rı '-'ı"na ıtı>'in""· derhal puthı·n diiler. Rir rivavete nazaran Akl'eme; 

nMırdı. Cii:rıkü Ebu Silfvrnın ~vinde volda konakladıklcırı bir mahalde ze\·
muht,,lif rmtlar vardı. Rilha".::r Hint. cesine yaklaşmak iı:ıtedi. Fakat zevcc
bıınl"rn eskiden dc>rin l 

0

!' itikadla bn~ si: 
'• nmı!'3tı. - Hayır -dedi- evv.eıa is!tımiyeti 

siııin bugün müzakere etme:ıi beklen yacaktır? mektedir. 
Halin felaketi, meş'um bir istik -

bal hazırlamaktadır ve, bir sene ev- Be!Q:ka kabinesi Cenubi Fransada 
ve) gözlerini hayata kapamış bir in- Bordeauks, 19 (A.A) - Belçika 

hükumeti azası cenubi Fransaya gel aan, harp bittiği zaman gözlerini 
açsa, muhakkak ki, kendisini arzdan miş ve dün iki toplantı yaparak va -
ba•ka bir alemde sanacaktır. Bunda ziyc:ti tetkik eylemiştir. 

y LANİNDEKI INGILIZLER 
da haklı olacaktır. Çünkü dünya - l\Iadrid, l9 (A.A) _ Alceziradan 
mız, o kadar değİ§ecektir. halıer alındığına göre, Lalineadaki 

Orhan Rahmi GÖKÇE İngiliz konsolo ·u oradaki İngiliz te-
---'1'- baasını 48 saat zarfında Cebelütta-
GÖÇMEN EVLERi 

Menemen, Urla. Bergama ve Diki
li .kazalarında 151 göçmen evinin in
şasına yakında lıaşlanacaktır. Dikili 
Kaba]rnm köyü ile diğer iki köyün 
kızılay kurumu tarafından inşası tah
sisatı da iskfm müdiirlüğii emrine ve
rilecektir. 

-----fr---
GELENLER GİDENLER 

rıkta hazır bulunmağa davet etmiş
tir. 

lngilterede iatilaya kar~ı tedbir 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz me -

murları halka düşmanın istila teşeb
bUsii ha.liııde tatbik edilecek tedbiı·le 
ri ihtiva eden ri~alcler dağıtmaktadır 

------*·---

Bu ne utanmazlık: 
Torbalının Aslanlar köyünUe 

Şemseddin oğlu 18 yaşında Mustafa 
Karaman, Kırda demiryolu kenarın
da Ahmed oğlu 10 yaşında İbrahim 
Akdağı zorla kirletmiş ve tutulmuş-
tur. 

Karı kocayı dövmüt: 
Gumaovası nahiyesinin Şaşa! k6 -

yünde Musa adrnda biri, evvelce 
kendi nişanlısı iken :sonradan Ab -
durrahman oğlu İsmail Şaşa! ile ev
lenen Ayşeyi ve kocasını sopa ile f e-
na halde dövmüş, kaçmıştır. Ayş~ , 
yanında bulunan 50 liranın da Mu~a 
tar.afından alındığını iddia etmiştir. 

Alacak kavgası: 
Tepecikte :'lluri oğlu Abdullah ala

cak meselesinden Mehmed oğlu Ke
male bıçak çekmiştir. 

Bir hakaret hadisesi.\ 
İkiçesmelikte Çirkixt ;;okağında 

Kızılçullu köy öğretmen okulu, bu 
ene köy enstitüsü halini alacaktıı•. 

Enstitüye :Muğla vilayetinden elli, .De· 
nizli, Aydın, İzmir ve Manisa vilayet· 
terinden kırkar talebe alınacaktır. Bu 
talebeler, mıntakalarınclaki köy mek· 
lieplcrinck en çalışkan talebe arasındatl 
ııeçilecektir. 

Bu talebeler yeti. ince, köylerrlc nuı
allimlik edecek, buna ehil görillmeısc 
muvaffak olabileceği bir mesleğe a}"· 

rılacaktır. 
gğitmen kursu da, her yıl olcluğu gl· 

bi fzmirde ~ııe bu enstitfüle kurula -
caktır. 

Rüşvet alan memur 
Bergama nufus memuru B. Hayrla~ 

bir müracaat sahibinden işini çaJ)lll\ 
neticelendirmek üzere rfüwet alırkcıt 
::ıuç üstü tutulmu~ ve adİiyeye veril· 
pıiştir. 

Rüşvet olarak aldığı para i.iz~riıııl.~ 
bulunmuştur. Vilayetçe eli işten çe)dı
rilmiştir. 

Çayda boğuldu 
Menemenin Taceddin çiftliği rlnlıi -

lin<le Kumtepe mevkiinde çift .::;iir • 
mek~ olan çiftlik ortakçılarnıdan Ah
med oğlu ibrahim, öğle sıcağında yı -
kanmak için Gediz IM!hrine girmif, yüz
me bilmediğinden boğulmuştur. Ce:;e
di bulunamamıştır. 

11==----

lhracat ve piyasa 
Şehrinıi;~deki muhtelif ihracnt lıir: 

liklerinin idare heyetleri, dün umumı 
bir toplantı yaparak ahvali hazıranın 
piyasa ve ihracat üzerindeki tesirleri
ni konuşmuşlardır. 

----·•:·----
Fuar hazırlıkları 

Simdi ise. hem OPları parcalıyor, kabul et. ondan sonra.. Cünkii ben 
<lı m cfp: miisliimanım, sen i::;~ pııtperestsin. 

- Ren l rce boşu boımna ize inan. - Devam edecek -

Devlet demiryolları müfettişi Bay 
Murad Argun Ve Merkez bankası 
müfettişi Bay Halid Ankaradan gel -
miş :.\f ardin mebusu Ba:r Ali Riza 
Levent .Aydına gitmiştir. 

Huauai muhasebede tayinler 
İzmir hususi muhasebe memurla -

rından Bay Hakkı Yücel Torbalı me
murluğuna, Torbalı hususi muhaiieb~ 
memurlarrndan B. Cevdet Kunter 
Bayındır hususi muhasebe memurlu
ğuna tayin edilmişlerdir. 

Amerikan vapuru gitti 

Kadri oğlu Muntazır; ..,~Jediye ni -
zamlarına aykırı hareket eden babası 
Kadriyi yoldan kaldırdığı için bele
diye zabıta memuru B. Yaşarı bı -
çakla bacağından yaralamıştır. 

Belediye reisi Behçet Uz, dün kül· 
tür parkta fuar hazırlıklarını tetkik 
etmiştir. 

"
1

'nı ve sizi kıvm r bir qer zannh-le 
s.: l<lnndım. durdum. 
r TJ·,·ordu. 
İ. 

} (Not - Tıırihh bu Jcı mında, mulı. 
cJ lif müverrihJ.ı>rin birlecıemeclikleri 
1İlir ("het vardır l<i, o da l~kkeni11 frt- 12,80 Program 
thind0 n evv0 J, en can vakıcı hadiseleı· '> Q A.ı'ans 1-,u3 
'' 7erirıe ölüme nı h1 im edi'dikleri bil- 1?,50 '[ 'k ( 1 
~· ·ı - • uzı a iılurka) ·r•rı f'l 'Yl{öc:rikl-e•·cfir. 14.00 iuzik (karışık - Pl.) 

l\Iüv rrihlerden bir kı mı, bunların 18.00 Program 
n bir erkekle 6 kadın. bazıları 6 kişi, 18.05 !uzik: (Pi. 

(>, zıları 4, bazıları 10, bazıları da 1 ki- 18,30 Radyo caz orke ·trası 
rr'<len ibaret olduklarını ynzararlar. 19,10 Fa ıl heyeti 

l\hamafih geııi' rivayetler-e nazarrın 19,45 Ajans 
d !ekkeye girmeden evveJ idama mah- W.00 Muzik (alaturka) 
tı um ('dil 0 n eşhMtn kadın ve erke~ '20,30 Konuşma 
C ncak bir kaç k1 i hakkında bu .ka ~ 20 dli Halk türküleri 
t~~ r tatbik edilmiştir. Diğerleıi. neda- 20.55 .Muzik (alaturka) 
hı t etmi!ıler ve her seyi itirnf ile af 21.JO Konuşma (sıhhat saati) 
c ·ı vip islami) eti kabul etmişlerdir. 21,30 Radyo orkestrası 

e bunlar hakkındaki karar da bu su- 22,20 Miizik rneledil.er (pi.) 
· e ti., cakit olmustur. Hazret Muha~ 22,30 Ajans haberleri 
m "d cok fı.dil ve merhametli idi. Bilhas- 22.50 .Müzik: cazband (pi.) 
fo ~ah a aH iı;kriıı hesabını <lüşihıme- 23,25 23,30 Yarınki program 

ft31C14 - w - su 
ELHAMRA SiNEMASINDA 

BUGÜN Ucuz yaz fiyatleriyle iki film birden 

3 VA S l 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 

---*·---
Mazot buhranı kar§J!ında 

Maden kömürii ve mazot buhranı 
kar ısında kok ve mazotla işlenen 
bazı Rınai mü"'sseselerin linyit ile işlen 
melel·i tecrübeleri iyi netice vermiş -
tir. 

Limanımızdan miihim miktarda zey 
tinrnğı. tütün ve sigala yağı yükle -
~.-en Eksport Lnyn kumpanya::;ının 
Elu•change vapuru, dün şimali ve 
cenubi Amf'rika limanlarına rnütc -
,·eccihen limanımızdan hareket et -
miştir. 

Afessina Boğazı 
Sicilya adıısıııı 1talyadan ayıran bu boğaz 3,G kilometre geni~Iiğinde -

dir. Ccnım :ıjf.lı daha geniştir ve şimale doğru ilerledikçe daralır. 
Eski zamnnlarcln gemiciler bu boğazdan çok korkarlar. kayalıklarından 

ve şi<lıfotli akıntılarından ~ok çekinirlerdi. Bugün bile şiddetli rüzgarlar_ 
da boğazda hu uh gelen kuvvetli akıntı, kaptanlara sıkıntı verir. Esaslı 
büyük akrntı cenuptan şimale cloğl'udnr. Fakat aksi isfikamete doğru gi
den anafor yerleri de varoır. 

Uınumiyell~. bu ccryanlarm istiknmeti her altı saatta bir değişir, gti
• neşin, nyrn \'C l'iizgarlarııı tesirine bağlı kalır. Akıntının kuvvetli zama. 
1 nında deniziIL dibinden koparılmış yosunlar sürüklenir, ve fosforlanma 

hassasına mrılik v~ deniz dibi mahlUklarının deniz sathına fırladıkları gö
rülür. Deniz hayvan ve nebatları itibariyle, boğaz ı:;ok zengindir. Bu iti
barladır ki, l\Iessiıııı. sehrinde bir deniz bi ·oloji enstitüsü açılmıştır. 

28 kanunuevvel 1908 de vukua gelen çok şiddetli zelzeleden deniz sulan 
da si<ldetli hareketler göstermiş vıe boğaz sahillerinde mühim tahribat 
yapmı~tı. 

Bu zelzebdc l\le!i:sina ~ehri tamamiyle harap olmu~. 84 bin kişi ölmüş
tü. Şehir ondan sonra adeta yeni baştan kurulmuştur. 

Dolandırıcılık: 
Atatürk caddesinde Hüsnü oglu 

Said. iş bulmak lıahanesiyle Ali oğ -
ltı Hüseyin ve l\fehmed oğlu Hasanı 
iğfal ederek 12 lira paralarını do -
laııclırınış, mnhkemeye verilmiştir. 
Sarho~luk: 
Gazi bulvarında Ramazan oğlu 

İbrahim sarhoş olarak İsmail oğlu 
Büseyiııin kahvesine tecavüzle cam
ları kırmıştır. 

İzmir beJediyeainden: 
Otobüslere 28 kalem muhtelif ye

dek parça satın alınması işine talip 
çıkmadığından lıir ay müddetle pa -
zarlığa bırakılmıştır. 

Muhammen bedeli 14713. mu~ak
kat teminatı 1104 liradır. Taliplerin 
teminatlarjyle 5-7-940 cuma günü 
~ant 16 da encümene müracaatları. 

13 20 27 4 

Eararcılık: 
Peştem:ı.lcılar mevkiinde sabıkalı Zayi 

İhsan esrar ı::atarken 60 santigram htanlıul Halkalı ziraat mektebi 
esrarla tutulmuştur. alf.!i ciftlik makinist kısmı 934-93i5 

Atk yüzünden: ders yılı ikinci sınıfı ikmal ederek 
Bornovada Selçuk sokağında bir aldığım müddet tahsil :vesikamı (lcay

vaka olmuştur. Şükrü oğlu Mustafa- bettim, yenisini alacağımdan hükmi.i 
sevdiği kızla alakadar olan Meh - ,yoktur. 
mecl oğlu Aliyf> rastlamış, kavga et- Ciftlik makinist mektebi talebesiıı-
mi~. Aliyi kaçmak isterken kaba c- den 41 numaralı Mehmed Emin 
tinden ağır .surette yaralamıştır. oğlu o~man Saim 

l stanbUlde}terdarlığından: 
Bcyoğlunda Kuledibinlle Şahkulu mahalle.sinin küçük ve büyük hen

dek eski karanfil yeni ilk belediye ~okağında eski 29,:H yeni 25, 27, 
49, 51, 30, 32 savıları alan evvelce ev ve matbaa halen altında beş 
diikkfı.nı olan üç katlı on beş odalı kargir apartman 22970 lira muham
men bedel üzerinden kapalı zarf usuliyle bilmüzayede satılacaktır. 

Satış bedeli nakit veya ikinci tertip mübadil tasfiye vesikasiyle de
faten ödenecektir. Müzayede 4 temmuz 940 perşembe günü saat on 
beşte milli emlak müdürlüğünde toplanacak olan komisyonda açıla -
caktır. 

:;\luvakkata teminatı 1723 liradır. Teklif zarflarının müzayedenin 
açılma saatından bir saat evveline kadar mezkur komisyon reisliğine 
tevdi edilme ... i lazımdır. 15 20 25 30 4746/2150 
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.?mır levazım amirliği satın a lm a komisyonundan: 

l - Tahkim komutanlığı iqin -10- adet kamyon pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Kamyonların her b>risine tahmin edilen bedel -4000- lira he
sabiyle 10 kamyon için -40.000- liradır. 

3 - Şartname model ve diğer evsafı hakkında komisyona müra
caat edilmelidir. 

4 - Kamyonlar 21-Haz.-940 tarih'ne müsadif cuma günü saat 
10 da İstanbul tophane deniz yollama b:nasında tahkim ko· 
mutanlığı irtibat subaylığı dairesinde pazarlıkla yapıla -
caktır. 

5 - Muvakkat teminatı -3000- liradır . 
6 - Pazarlığa gireceklerin tem;nat mektup ve•ya 

alarak belli günde komisyona müracaatları. ..... 
makbuzlarını 

19 20 

İzmir levazım am irliği aatın alma kom~ıyonundan : 
l - Haydarpaşa a~keri hastahanesi ihtiyacı için 92 bin kilo ko-

yun etine kapalı zarf usulü ile eks'Jtmeye konulmuştur. 
2 - Muhammen bedeli 46000 liradır. 

3 - İlk teminatı 3450 liradır. 
5 - Münaka•a•ı 28-6-940 günil saat l& dadır. 
6 - Şartnamesi her iş günü istanbulda komutanlık, Ankara ve İz

mirde levazım amirliği satın alma komisyonunda görüle -
bilir. 

7 - İstekrJerin tekJ:f mektupların 1 28-6-940 günü 'aat on beşe 
kadar i<tanbulda Fındıklıda komutanlık satın alma komis-
yonuna vermeleri. 12 15 20 25 

İzmir levazım am"rliği satın alma komisyonundan: 
1 - Salihlide bulunan b;rliklerin senelik 'htiyac1 olan 16 bin kilo 

sığır ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 
2 - Açık eksiltme •Uretiyle ihalesi 25-6-940 salı günil saat ondadır 
3 - Hepsinin tutarı 4 bin lira olup ilk teminatı 300 liradır. 
4 İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 24DO sa-

yılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalarirle 
ihale günü Manisa tümen satın alma komisyonuna gelmeleri 

12 16 20 24 

İzmir levazım amirliğı~ aııtın a lma komisyonundan: 
l - Kırkağaç b rlikleri senelik ihtiyacı için 80 bin kilo sığır ve 

keçi eti mukave 'cye bağlanacaktır. 
2 - Kapalı zarfla ihalegi 25-6-940 salı günü saat onda yapıla 

caktır. 

2 He:pRinin tutarı 20 bin lira Ve ilk teminatı 1500 liradır. 
4 - İsteklilerin ilk tem'nat makbuz ve mektuplariyle 2490 sayılı 

kanunun iki ve üçüncü maddelerinde yazI'l vesikalariyle Ma
ni>a tümen satın alma komisyonuna müracaatları . 

ı~ 17 20 23 
İzmir levazım amirliği aatın a lma kom :.syonundan : 

1 Gümüş8uyu askeri hastahanesi ihtiyacı için 45 bin kilo ko • 
yun eti kapalı zarf usuiüyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 Muhammen bedeli 21600 liradır. 
3 -- İlk teminatı 1620 J'radır. 
4 Münakasası 28-6-940 günü Haat on birdedir. 
;; Şartnamesi her iş günü istanbulda komutanlık "atın alma ko

misyonunda görülebilir. 
6 hteklilerin teklif mektuplarını 28-6-940 günü saat ona kadar 

istanbulda Fındıklıda komutanlık >atın alma komisyonuna 
vermeleri. 12 15 20 25 

Bornova aıkeri satın alma kom i•vonundan : 

..... 

l - Ordu havvanatı ihtiyacı için 360 ton saman kapalı zuı-fla mü
nakasaya konmuştur. 

2 - İhalesi 4 temmuz 940 perşembe günü 'aat on birde yapıla • 
caktır. 

3 Umum tahmin tutarı 5400 lira oluıı ilk ,eminatı 405 liradır. 
4 - Şartnamesi her gün '>ökede askeri satın alma komisyonunda 

görülebilir. 
5 İstekıilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve üçüncü maddelerinde 

yazılı vesikalariyle gene bu kanunun tar:fatı dairesinde teklif 
ve teminat mektuplarını ihale saatından bir saat evveline 
kadar Sökede askerı .'atın alma kom:syon riyasetine makbuz 
karsılı~ında vermeleri ilan olunur. 15 20 25 2 2234 

Bornova a skeri satın alma komisyonundan: 

l Birlik ihtiyacı iç'n 12 ton patates acık ek<iltme suretiyle mü
nakasaya konmu~tur. 

2 İhalesi 4 temmumz 040 pere.,mbe günü saat onda yapıla • 
caktır. 

3 Umum tahmin tutarı 1200 lira olup ilk teminatı 90 liradır. 
4 Şartnamesi her gün Sökede askeri satın alma komisyonmıda 

görülür. 
5 İstekli l erin yukarıda b;Jd:rilen vaktinde teminatları ile bir

likte Sökede askeri satın alma komisyonuna gelmeleri. 
15 20 25 2 

lzmir levazım amirliği satın a lma komisyonundan: 

1 - Manisa tümen merkez birliklerinin senelik i htiyacı olan yüz 
bin kilo sığır ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 

2 - Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 salı günü saat ondadır. 

3 - Hepsinin tutarı 25 bin lira olup ilk teminatı 1875 li ra dır. 
4 - İsteklilerin ilk teminat mektup veya makbuzlariyle 2490 sa

yılı kanunun 2, 3 üncü maddelerinde yazılı vesikalar iyle iha
le günil Manisa tilmen satın alma komisyonuna ge lmeleri. 

12 16 20 24 

lı:mir levazım amirliğ i satın alnıa komiıyonundan : 
1 Menemen birlikleri için senelik ihtiyacrı olan 80 bin kilo sığır 

ve keçi eti mukaveleye bağlanacaktır. 
2 Kapalı zarfla ihalesi 25-6-940 salı günü saat onda yapıla -

caktır. 

3 Hepsinin tutarı 20 bin ilk teminatı 1500 lirad ı r. 
4 İsteklilerin ilk teminat makbuz ve mektuplariyle 2490 sa -

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

13 16 20 23 

tzmir levazım imirliği ıatın alma komiayonundan: 
l - Komutanlık birlikleri senelik ihtiyacı için -450- bin ki lo sığır 

et1 kapalı zarf usulü ile eksiltme ile satın alınacaktır. 

2 - Ek iltmesi 4-Temmuz-940 saat on altıdadır . 
3 - Muhar.ımen bedeli 166500. liradır. 
4 - İlk teminatı 957 5 liradır. 
5 - Şartnamesi her iş günü Ankara, İzmir levazım amirlikleri ile 

İstanbul komutanlık satın alma komisyonlarında görülebilir. 
6 - İstek l ilerin teklif mektuplarını belli günde ihale saatinden b ir 

saat ~vveline kadar 2490 sayılı kanunun istediği vesi ka larla 
birlikte Fındıklıda komutanlık SA. AL. Komisyonuna makbu z 
karşılığı teslim etmelidir. 16 20 25 30 

(ANADOLU) 

fzmir levazım amirliğ i aatın alma kom~ıyonundan ı 

1 - Haydarpaşa askeri hastane$inin bir senelik yetmiş bin kilo 
süt ile 66 bin kilo yoğurt ih iyacı kapalı zarf usulil ile eksilt
meye konulmuştur . 

2 Eksiltme 29-6-940 günil saat on ikidedir. 
3 - Muhammen bedelleri sütün on bin beş yüz, yoğurdun on altı 

bin beş yüz liradır. 
4 - Süt ve yoğurt ayrı ayrı taliplere de iha e edilebliir. ilk te

minatı süt için yedi yüz seksen yedi lira 50 kuruştur. Yoğurt 
için bin iki yüz otuz yedi lira 50 kurustur. 

5 - Şartnameler her gün komutanlık satın alma komisyonunda 
görülebilir. 

6 1stekPlerin 29-6-940 günil saat on bire kadar teklif mektup
larını makbuz karşılığı istanbul Fındıklıda komutanlık <atın 
alma komisyonuna vermeleri. 12 15 20 25 

1 zmir levazım Amirliği satın a lma komi'Yonundan: 
1 - 1zmir Mst. Mv. merkez birliklerinin as'!'arl 100 azami 400 

ton kara nakliyatı açık eksiltme suretiyle münakasaya kon -
muştur. 

2 - Eksiltmesi 5/ temmuz 1940 cuma günü saat 15 de kışlada iz-
m·r levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 1200 liradır. 
4 - Teminat muvakkate akçası 90 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gö-; -

termek mecburiyetindedirler. 
• 7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve (içün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikalarL ve teminat 
muvakkateleriyle birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 20 24 29 3 

İzmir levazım imirlii i aatın alma k omisyonundan: 

Miktarı İhale tarihi 

50.000 kilo makarna 28, Haziran 940 
20.000 kilo sabun 28 Haziran '940 
20.000 k'lo şehriye 28 Haziran/ 940 
20.000 kilo bulgur 28. Haziran/ 940 
10.000 kilo Pirinç 29. Haziran / 940 
20.000 kilo sa.deyağı 29 Haziran / 940 

100.000 kilo bulgur 29. 'Haziran / 940 
30.000 kilo kırmızı mercimek 29 / Haziran / 940 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için yukarıda cins ve miktarları 

yazılı sekiz kalem erzali pazarlıkla satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık hizalarında yazılı tarihlerde Çanakkale Mst. Mv. 

satın -alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler belli gün ve •<aatte komisyona müracaatları. 

İzmir levazım Amirliğ i ıatın a lma komisyonunda n : 
1 - Ispartada bulunan birlikler için pazarlıkla (10.000) kilo ma

karna satın alınacaktır. 
2 - Pazarlık 21-Haz-940 cuma günil saat 11 de İzmirde kışlada 

izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler belli gün ve saatte (312) liralık teminat kat'iyeleriy

le birlikte komisyona müracaatları. 

İzmir levazım i.mirliğ i aatın a lma komiayonundan : 
1 - (300) ton yu laf alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-6-f/40 

pazartesi günü saat 15 de tophanede İst. Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin kat"i teminatlariyle belli saatte komi<yona gelme-
leri. 20 21 

İzmir levazım i.mirliği aatın a lma k omisyonundan: 

1 - Manisada bulunan Tümen hP9tanesinin ihtiyacı ıçın açık ek -
siltmeğe konulan 20.000 kilo yoğurdun ihale günü istekli çık
madığından ihalesi 10 gün uzatılarak açık eksiltme ile 
27-6-940 perşembe günü saat 10 da yapılacaktır. 

2 - Muhammen tutarı olan 3000 ve ilk teminat 225 lirad ı r. 

3 - İsteklilerin ilk teminat makbuz veya mektuplariyle 2490 sayılı 
kanunun 2. 3 . maddeleri mucibince vesikalariyle birlikte iha
le günü ve saatinde Man!sada tümen satın alma komisyonıı 

riyasetine gelmeleri. 

ilan 
Gedikli erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayaeride Gedikli erba§ hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sınıf 
larına, Kırıkkalede aan'at gedikli erbaş hazırlama orta okulu ile Anka· 
rarada muaiki gedikli erhat hazırlama orta okulu'1un yalnız 1 sınıfla· 
rına önümüzdeki eylulde baıhyacak olan 940 - 941 dera yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - latekli talebelerin Türk ırkından olma11, kendisinin ve aileai 
nin kötü hal ve ıöhret aahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkma. 
sı ve yapılacak seçme sınavında kazanma11 farttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaf 
haddi 

Sınıf Yat 

---
Gedikli Orta 1 
Gedikli Orta il 
Gedikli Orta ili 

14:17 
15:18 
16:19 

Olmak 
Bu ya4lara ait boy ve aiırlık hadleri aıkerlik ıuhelerindeki askeri li

seler ve orta okullar talimatının 71. maddeai özlerine uygun olmaeı la
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına iatekli olanların bet aınıfhk ilk okulu 
bitirmit olmaları tarttır. orta 2 ve 3 aınıflara girecek olanlar bu eınıflara 
terfi ettiklerine dair tahıil ve.ıkaH veya tahadetname g öste receklerdir. 

5 - Hanıi 11nıfa istekli olurıa olsun iki yıldan fazla tahıili terk 
etmit olanlar ve evvelce ge~ikliden veya aıkeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayseride gedikli erbaı hazırlama orta okulunun h er 3 sını
fı ile Kırıkkalede sanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. ıınıflarına 
köylü iıtekıi , Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfın~ 
muskiye hevesli ıehirli iıtekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki tartları haıiz istekliler 10 hazira ndan itibaren hu· 
lundukları yerin aıkerlik t ubeaine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
ıariları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ila n olunur. 

24 25 26 28 29 30 31146 8 11 13 18 19 22 25 28 30 

Teşkilatlandırma Başkontro
lörlüğünden: 
Dari. kösele ve der i sanayii yardımcı maddeleri ithalatçıları birliğinin 

İzmir şubesi kurulacağından bu maddelerin ithalatiyle uğraşanların 

21/ 6 940 tarihine müsadif cuma günü saat onda dairemizde yapılacak 

toplantıda hazır bul u nmaları r ica olunur. 2300 

SAHiFE 3 

lnhisarla·r tütün fabrikası müdür
lüğünden: 

Fabr;kamız ;şçi lokantr.Hı bir sene müddetle 27-6-010 pcr~cmbe gü
nü saat 14 de talibme hale> ı: rlilecek,tir. 

Lteklilerin ~artnameyi cınnck üzere tatil günlerinden ba şka her 
gilıı fabrika levazıınına. 

İhale günü 60 ı:ra tleııı•zı:dariyle birlikte komfaycra müracaatları. 
ı:.> 16 20 2181 

lzmi Defter 
Ali Tufan;n Karşıyaka şubesine olan milli emlak 'atış bedeli borcun -

lan dolayı h:.ciz edilen Karşıyaka BostJınlı Kemal bey soknğında kitin 
52 ~avılı ve SO lira l{ıymetindeki evi vilavet idare heyeti K:ırarı ile 21 glın 
mücldltle miizavecleye çıkanlmıl}lır. 

Taiiplerin 11 temmuz 940 paz~rtesi .<ıünii saat on beste 
heydine müracaatlan ilan olunur. 20 27 5 

lzmir Defterdarlığından : 

vilayet idare 
231•j 

ı Emine Süheylanın Basmahan2 şubesine olan milli emlak satış bedeli 
borcunıfan d0layı 1'aciz edilen Fettah mahallesinin yoku~ sokağında kiiin 
11 kapıı sav•lı ve 288 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariı·le 
21 gi.ı nmüddi!tle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 11 temmuz 910 pazartesi günü 8aat 15 de vilayet idare he-
yetine miirac&atları illin olunur. 20 27 5 2317 

ı LAN 
lzmir incir ve üzüm tarım satış ko·· 

operatifleri birliğinden: 
Birliğimizin 1939-40 iş yılı adi heyeti umumiye içtimaı 8-7-1940 pa_ 

zartesi günü saat t'n b~şte İzmir ticaret ve sanayi odası şalohunda yupı
locakur. 

Birliğimize dahil tarım sPti~ kooperatiflerinin ana mukavelenamemizin 
18 inci maddesi mucibince müm~ssillerini mezkur tarihte toplantıya gön
dermelerini rica ederi:.:. 

RUZNAME 

İzmir incir ve üzüm tarım satış 
kooperatifleri birliği 

İmzalar okunamadı 

1 - 1939-40 ış ~·ılı biliinço>unun kar ve zarar hesabiyle iş raporunun 
tasdikı 

2 - 1940-41 yılı iş siyaPasının tesbiti, vönerim ve kontrol kurulları 
rapor ve tel<lifleri lıakkında karar ittihazı 

3 - Yönetim kurulunun ibrası 
4 - Yö,1etim kurulunda mfülcletlerini dolduran iki üye yerine yeni

lerin'n ve '.ki vede:< üyenin seçilmesi. 
Kontrol k!ıruluna iki üye intihabı ve eksperlerin intihabı 

5 - Yönetim kurulu üyelerine verilecek hakkı huzur ve ikramiyeler
le kontrol kurulu üyelerine ve ~ksperlerz verilecek ücretin tesbiti, 

6 - Memurin kadrolarının ve masraf büdcesinin tesbiti 
7 - Birlikçe ta~ıt8IZ mal satın alınması, yaptırılma8ı veya satılma<! 

hakkmda karar ittihazı. 
8 - An!<arada kurulacak olan tarım satış kooperatifleri milli birli· 

ij'ine lıirliğimizin girmesi için karar ittihazı. 2265 

Devlet Denizyolları işletme umum 
müdürlüğü lzmir şubesi müdürlü
ğünden: 
İzmiı körfezi dahilinde çalışaı; Bayraklı, Sur, Ye Efes vapurlarının bü

feleri 941 senesi mayıs nihayetine kadar kiraya verilmek ilzere açık ar
tırmaya konulmuştLr. Mezkur büfelerin 940 yılı aylık 17,5 liradır. 

Muvakkat teminP.t akçası 14,43 liradır. İhale muamelesi devlet deniz
rollar• işletme umı•m müdürlüğü İzmir şui>esi binasında komisyon huzu
runda 4 71940 tarihine tesadüf eden perşe:nbe günü saat on beşte yap!
lncaktır. 

ŞHtn:nnc•i komisyondan parasız olarak verilir. Taliplerin tayin edi
len ~ün ve sarıtta kanunun emrettiiii vesaik ile birlikte müracaatları iliin 
nlunnr. 20 24 2315 

lnhisarlarlar umum müdürlüğün
den: 
1 - K~şif, şartname Ye pliim mucibince idar.emizin Ankara umum 

müdürlilk bina8ı bahçesinin yolları ve tesisatı işi kapalı zarf u~ulile eksilt
meye kon:nuştur. 

2 - Ke,if bedeli 11019.30 lira muv:kkat teminatı 826.45 liradır. 
3 - Ei<siltme 5/ VII 940 cuma günü saat on beşte istanbulda Kaba

taşta levazım ve mübayaat şubesiııdeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 - artnam~ sözü geçen levazım şubesi nznesinden ve İzmir An

kara ba~ inüdürlüklerind€n 55 kuruşa ::ılınabilir. 
5 - M!.irıakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve

rnik!~ " 7,3 güvenm~ parası makLuzu veya banka teminat mektubunu ve 
~artnamesinin F fıkra"1nda razılı vesaiki ihtiva edecek l<analı zarflarını 

ihale giinii ~ksiltme <aatından bir saat evveline kadar saat on dörde ka
dar m~zklır komisyoıı başkanlığına makbuz mukabilinde vermeleri E'ı -
zımdır. 20 22 24 26 497512258 

ilan 
Askeri orta okuluna talebe 

alınıyor 
1 - Konya askeri orta okulunun her üç ıınıfına da önümüzd eki 

eyl\ılün birinci günü ba,Jıyacak 940 - 941 ders yılı iç in talebe alına -
caktır. 

2 - İıtekli ta lebenin Türk ırkından olmas ı , kendisinin ve a iles\nin 
köyü hal ve şöhret aahibi alınamaeı aıhhi mua yncde sa ilam çıkması 

ve yapılacak aeçme sınAvında da kazanması şarttır. 

3 - Bir aene tl\hıili terk edenler, aıını büyültmüş veya küçültmüş 

olanlar, kendi okullarının eınıf geçme sınavlarında ipk a veya bütünle me 
ye kalanlar, yatları, boyları ve ağuhkları talima ttaki h adlere uygun 
olmıyanlar aıkeri okullara alınmazlar. 

4 - isteklilerin, timdi okudukları okullarda tah sillerine d evam 
etmekle beraber 10 hazirandan itiba ren bulundakları yerlerdeki a sk er
lik tubelerinden diğer kaydükabul ıartlarile müracaat yolların, öğren· 
melerini ve buna göre de kaydükabul kaiıtların ı en geç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamı• olmaları lazımdır. 
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SAHiFE 4 - -- -.,_ - • 20 Haziran 1940 Pertem!Hı -- •·- · _ _.... "(ANADô&.U)" 

arki Afrikada Ve Almanyanın Her Yanında 
Dün Müthiş Hava Hücumları Yapılmış Ve Alman· 

yada Pek Çok Hava üsleri Tahrip Edilmiştir 
Şarki Afrikadaki Italyan Askerleri Çok Yılmışhr. Bir Kol imha Edilmiş, Akdenizde Bir ltalyan Tahtelbahiri 

Batırılmış Ve Italyanın Şimalindeki Askeri Merkez Şiddetle Bombalanmıştır ·-
. L?~~ra, 19 (Radyo) - Kahireden bombardıman etmişlerdir. raklarına yaptığı akınlar, ingiliz hava yareleri, pazartesi gecesi Almanya tarafı gündüze çevirmiştir. tir. Boden civarındaki tayyare ıııefar 

bıldırı!ıyor: Hafif tanklarla mücehhez bir ita! - kuvvetlerinin ve dafi bataryalarının toprakları üzerinde geniş mikyasta Başka bir yerde atılan bombadan danı civarındaki binalarda yanır~n us· 
İngiliz tayyareleri, bugün bir ita!- yan kolu, İngiliz zırhlı kolunun hücu- faaliyeti sayesinde tesirsiz kalmıştır. uçuş ve bombardımanlar yapmışlar- bir dakika sonra petol deposundan çıkarılmıştır. 2 İngiliz tayyaresı 

yan ?eniz~ltı .. ge~isini batırmışlardır. mu ile imha edilmiştir. Londra, 19 (Radyo) - İtalya hu- dır. Bir çok sanayi merkezleri bom - müthiş bir infilak duyulmuş, alevler !erine dönmemiştir. N Jl. 
Şarkı ~rıka uzerınde yapılan taarruz- İtalyan kuvvetlerinin bir kısmı esir dudundan gelen haberlere göre ingiliz bardıman edilmiş, şimali garbi Al - 35 mil uzaktan görUlmüştilr. Ahın, Cologne, 19 (A.A) - D. · 
!arda ıtalyan ~~a:e meyda~ v~ h~n: alınmıştır. İtalyan kuvvetleri, o kadar tayyareleri, diln gece şimali italya üze- manyada üç şehirde büyük petrol Koblenz, Kolonya ve diğer bazı şe- ajans, bildiriyor: e • 
garlarından_ bırısı ımha edılmış, ı~ı yılgınlık göstermektedirler ki, dUşman rinde geniş mikyasta faaliyet göster- depolar, tahrip olunmuştur. Bunlar- hirlerdeki depo, istasyon ve demir - 17-18 gece·inde düşman tayYar ıı
ye_rd~ askerı merk~zlere t:aarruz edıl- kı:vvetleri 25 - 30 maktul ve esir "er- miş, bir çok şehirlere ve sanayi mer- dan birinin bombardımanında alev- yollarına bombalar atılmıştır. Ağır !eri Colonge üzerine bir akın ysP~,. 
mıştır. Rodezya hukumetı anavatan mış, buna mukabil İngiliz kuvvetlerin- kezi.erine elektirik santrallarına bom- !er 2000 kademe kadar :yükselmiş - hasarat vUcuda getirilmiştir. tır. 7 sivil ölmüş ve bir çoğu da ~ıl. 
haya kuvv~tleri, Habeşistanın mı:h: den tek esir ve maktul görillmemiştir. balar aın'.ıışlardır. tir. Diğer bir şehirdeki petrol depo- Almanyanın muhtelif yerlerinde ralanmıştır. Bir kaç hususi ev Y\ r. 
tehf yerlennde İtalyan kuvvetlerını İtalyan tayyarelerinin, Mısır top _ Londra, 19 (Radyo) İngiliz tay )arından yeşil bir alev fışkırmış, her üç tayyare meydanı tahrip edilmiş - mış, birkaç bina hasara uğraın~ 

Uruguvayparlamentosu ikinci sulama Fransada ihtilal alametleri 
programı 

Gizli bir celsede beşinci kolun tertip ettiği kom~ Korsikada, Liyonda ve daha birçok yerlerde 
ployu uzun uzadıya tetkik etti Tahsisat 50 milyona • 

vaşington, 19 (Radyo> - eenubi tır. çıkarılacak kargaşalıklar ve müsellah hareketler başladı 
'.Amerika cumhuriyeterinde nazi AI - Bu teşebb ·· A ik h •- 1 
manları tarafından hazırlanmış b" f d b .... kub~· . mf~rl anın er .... ra- İstanbul, 19 (Telefonla) - kinci Bordo, 19 (Radyo) - Reisicumhur Roma, 19 (Radyo) - Stefani Ajan- havralar yakılmıştır. ı~rı 

ır ın a uyu ır ın ıa uyandırmıştır. be rk 1 için ka- . . L" d· . 1 • 1 kaPI darbei hükumet teşebbüsü meydana Vaşington, 19 (A.A) _ Guincy,ve ş sene ı eu a~a pr?gramı . Lebrun, bugün haşvekıl Mareşal Pete- sı haber verıyor: ıyoıı a ma$OJ~ oca a~ıııın 8ra· 
çıkarılmıştır. Vichita kruvazörleri Montevideoya b

50
ul olilunan 3.1bl~ğılyhonklkıradlık b~hslıa.syaı.thına ni kabul etmiş ve kendisiyle uzun müd- Fransanın bir çok şehirlerinde umu- lparçalatnmıpş 'k·e bırk çok lkımdselıne~:eıııil' 

D b · h""k" t te bb' ... · M rn yona ı ö ı a ın a ır .. . . . anmış ır. e ço yer er c 
ar eı u ume şe usunu on- gitmek Uzere Rio De janeirodan ha- hazırlanmıştır. Bu layiha yakında det k?~uşmuştur. m~ bır ınfıal başlam~ştı_r: T?lozda v~ ırnrgaşahklar başlamıştır. . 

808 tevideo zabıtası meydana çıkarmış ve reket etmiştir. meclise verilecektir. Reısıcumhur, bundan sonra sebeb- clıger bazı yerlerde ıhtılal alemetlerı Roma, 19 (Radyo) _ Kor~ık1~ 1 mebusan meclisi, gizli bir celse Aktede- Orada nazi fırkası, Nevyork Ti _ İ faf>I 
rek bu meseleyi milzakere etmiştir. U- mes gazetesine nazaran, hilkOmeti kinci beş senelik sulama programı- siz olarak tek Fransızın ölmesine riza belirmiştir. Yahudi müesseselerine lıü- büyük bir ihtilal çıkmıştır. 
ruguvay cumhur reisi, bu mevzu etra- ele geçirmek üzere bir komplo tertip nın en mühim tatbik sahası, Akdeniz göstermiyeceğini bildirmiştir. cum edilerek vitrinler parçalanmış, ;•oktur. _......-

fında. radyoda. beyanatta bulunacak - etmiştir. Miii~t M;~ır;i~de Şarki Prusyada Amerikan 

Itaı a K 1 Ankara, rn (A.A.> - B. M. Meclisi R donanması 
Y r a l bugiln Refet Canıtezin başkanlığında Alman tahşidatı başladı. 400 bin us tJ 

toplanarak hakimler kanununun bazı k . d B lt kt b kl" Arttırılıyor ve ordtıS 
maddelerinin değiştirilmesi ve yeni ba as en e a ı a e ıyor 
zı hUkUmler illivesi, vilayet hususi Bordo, 19 (Radyo) - Almanların, dudlarında dörtyüz bin kişilik bir takviye o/unuyof . 61 Roma haricinde (!) bir yerde yeni Sovyet büyük 

elçisini bugün kabul edecektir 
idarelerinden maaş alan memur ve mu şarki P rusyada tahşidata başladık - kuvvet bulundurmakta olduğu ~öyle- Nevyork, 19 (A.A) - ı\111;~itl 
allimlerin tekaüt maaşlarına ait kanu. !arı haber verilmektedir. niyor. stark iki Okyanusun müdafaad~ı 70 
na muvakkat bir madde eklenmesi hak- Sovyet Rusyanın da, Baltık hu - Amerikan donanmasının yUı e;deıı 

Roma, 19 (A.A.) - Yeni Sovyet zim edilmesiyle Sovyetlerin Arna.vud- kındaki kanunları ikinci müzakereleri- --- nisbetinde arttırılm~~ın, ve ye~err~ 
~~yilk elçisi_ <>:orelkin İtall'.a~ kralı~a Iu~un italyaya ilhakını tanımakta ol- ni yaparak kabul eylemiştir. F hh lngı"I terenı" n Fran- iki motörizp fırka ıhd!ls .. ed 1.,,rı-
ıtırnatnamesını perşembe gilnü takdım dugunu tebarilz ettirmektedir. Meclisin bugünkU toplantısında be- ransa m Ura aS Amerika ordusunu motorlu fırk• ı i'' 
edecektir. . Diğer taraftan bildirildiğine göre, lediye kanununun 23 ilncil maddesine nın adedinin sekizp çıkarılmasın 

İ~lya!l siyasi mahfilleri itimatna- itimatn~menin takdimi merasimi Ro- bir fıkra ilavesine ait mazbata üzerin- larJnl gönderdi saya yardımı temiştir. rtırıl· 
m~ın cı~lya ve Arnavudluk kralı ma harıcinde vukua gelecektir. de geçen mUzakereden sonra tekrar Vaşington, 19 (Radyo) - Arafıtl' 
maJeste Vıctor Emanueb namına tan- encümene iade edilmiş ve devlet de- -Baıtarafı ı nci Sahifede- Londra, 19 (Radyo) - İngiltere- ması hakkında Amiral Star ta ıııı' 

------ı:ıo-- miryolları istimlak kanununa bir mad Londra, 19 (Radyo) _ Fransız nin şimdiye kadar Fransaya ne dere- elan yapılan teklif, Amerika 111e 111· 

'116efaksaS Ruzveltı•n tekJı•fi de eklenmesine dair kanun lliyihasnın radyosu dün gece yaptığı neşriyat- ce yardım ettiği hakkında bu akşam san meclisi deniz komi•yonuııd~,f$ 
Lt'I ı da. birinci müzakeresi yapılmıştır. ta; henüz mütareke akdedilmemiş şu nota intişar etmiştir: kike başlanmıştır. Donan eıl" 

Mecljs müzakerelerine nihayet ve- o l duğundan; ordu, donanma ve ha- 1 - İngilterenin Fransaya ne şe- 3,760,000 tonluk 750 gemi iHıveecıl· 

Alm~n sefirini kabul Vaşington, 19 (A.A.) _,. Ruzvelt rirken riyasetin teklifi Uzerine bade - va kuvvetlerinin vazifeye devam et- kilde yardım edeceği, harpten ev - Iecektir. İnşaat 1946 da sona er cı~· 
on sekiz yaşına basan kadın ve erkek ma haftada bir çarşamba günleri top- meleri lüzumunu bildirmiştir. Radyo ve! tesbit edilmiştir. bunun için dört milyar sarf0Iun3 

etti bütün Amerikalıların hilkfimet hesa- !anılmasına karar vermiştir. spiker i, 2 - İngiltere, taahhüdü mucibin- tır. 11 ,ıl bına kamplarda bir sene mecfıuri talim V l d _ Zafere kadar Fransa harbe de- ce Fransaya dört yüz bin kişilik bir Amerikanın bu hareketi, Fr3 d'~ 
Atina, 19 (Radyo) _ Başvekil görmelerini teklif etmiştir. 1. a an lT vam edecektir. Donanma, tam ma _ kı>vvet göndermiştir. donanmasının Almanya tar_afıd el' 

Me_ta_ksas, bugün _Almanyanın _b_ura Bu husustaki projeni.n hu_susiyetleri Va•ı"ngton, 19 (A.A.) _ Rı"yasetı"- nasiyle kuvvetlidir ve İngiliz donan - 3 - Bundan başka yakın şarka zaptı gibi bir dilşünceye istına 
1 k d k te d d 1 k • b d ı t v ve Akdenize kuvvetler gönderilmiş - kted·r sefırıni kabul etmış ve kendısıy e Y~ ın a . ongrey~ v. ı e ı ~e olan cumhur dairesi B. Ruzveltin İngiltere masının yanı aşın a yer a mış ı r. a tir. me ' · fi 

uzun müddet konuş~~ştur. bır mesaJda tas_rıh_edılecektır._ hilkdmeti tarafından ingiltere için şe- zifesine devam edecektir.> 4 - İngiliz donanmasının yardımı Almanya - BulgarislfJ 
Demiştir. 

refli bir sulh araştırmajia memur edil- Londra, 19 (Radyo) _ Nevyork geniş bir tarzda olmuştur. Kı••zt •• l ası 
mi• oldugu" suretindeki haberi tekzip b" 5 - Almanlar cepheyı· yardıkları U ur an aşm ,., • Taymis gazetesinin Madrid muha ı- 1 n 1 etmektedir. ri, dün akşam biltiln Fransız donan - zaman Fransa, İngiliz hava kuvvet- Sofya, 19 (Radyo) - A ın~;iııiı 

RESMİ HARP TEBLİGLERİ H• J p • f ması cilz itamlarının Fransı z liman _ !er inin yardımını istemiştir. Bulgaristan arasında bugiln im er arıste. !arından meçhul bir semte hareket 6 - İngiltere, Fransanın isteği ii- anlaşması imza edilmiştir. , ;ıı 
ettiklerini bildirmiştir. Müteaddid zerine 24 saat sonra hava kuvvetle - Sofya, 19 (A.A) - AlmanY11 1~r 
Fransız hava filolarının da düşman rini Fransaya göndermiş ve herkesce Bulgaristan arasında kültür trt' .. ,. 

Fransız Tebliği 
Londra, 19 (Radyo)" - Gestapo şe

fi Himlerin Parise vası l olduğu ve bu-
Bordeauks, 19-(A.A) - 19 hazi- metinde ilerlemek istemiştir. nu ha~r alan Paristeki Yahudilerin 

ran sabah tebliği: DUşman, Orta Lovaroa Jotaatımı- k~çmaga ?aşladıkları Balden haber ve-
Dilşman cephenin heyeti umumi - zı geri çekmeğe mecbur kaldığımız- rılmektedır. 

yesi üzerinde büyük tazyikine devam dan, nehrin bazı sahillerini tutmağa ı "t f b "k 
etmektedir. Dün akşamdanberi mah- muvaffak olmuştur. Zml a rJ aSJ 
sus bir tarakki kaydetmemiştir. DUşman, Roan, Liyon ve Anderer 

Bordo, 19 (Radyo) -· Fransız ka- havalinde tazyikini artırmıştır. Bir müddet için gazete-
rargahının akşam resmi tebliği: Harekat, Alsasda ve Lorenin ce - l k A w d • k 
Düşman, Bredanda Tanet istika - nubunda devam etmektedir. ere agı vermıyece 

it 1 R .. T blig"" i İstanbul, 19 (Telefonla) - İzmit a yan es mı e k" - t f b i.k b. k h fta .. . . • agı a r ası, ır aç a ıçın ga-
İtalyada bı; mahal, 19 (~·1!--! - cesınde dagıt_ıl~ıştı_r. .. . zetelere kağıt vermiyecek ve bu zaman 

İtalyan umumı karargahı bıldırıyor: Tayyarelerımız dilşma~ uslerıne ta- zarfındaki istihsalatını mektep kitap-
Deniz keşif tayyarelerimiz bir düş- arruz ederek ilç tayyarey_ı yakmıştır. !arına hasredecektir. 

man tahtelbahirini batırmışlardır. Dilşman tayyareleri bır kasabayı, J 
Şimali Afrikada vaziyette bir de- bombardıman ederek üç kadının ve bir spanya 

ğişiklik yoktur. çocuğun ölümilne sebebiyet vermişler-
dir. Eski müstemleke/erini 

Şarki Afrikada italyan bayrağı çe- Düşman dün gece hava akınları ya-
kerek hatlarımıza girmeğe teşebbüs parak Liguri ve Piemontein merkez - istiyormuş/ 
eden tankl~rın.himayes~nde bir ingili_z !erine bombalar atmıştır. Kimsere _bir Madrid, 19 (Radyo) - Faşist par-
kolu mtlessır bır mukabıl taarruz netı- şey olmamıştır. Hasarat pek hafıftır. tisi lideri Primo Dorivera, ispanyanın 

Alman Tebliği eski müstemlekelerini istirdad etmesi 
· .. . _ . 

1 

. lilzumu etrafında şimdiden propagan-
. Fuhrerın umumı karargahı, 19 (A. Muharebe, avcı ve pıke bom~ardı- da a bulamıştır. 
A) - Alman ord-uları haşkuman - man tayyare gruplarımız Lorraınede Y :::>: =-------
danhğının tebliği, çevrilmiş olan dilşmanın mukaveme- Niyagara vapuru 

Fransız orduları gittikçe daha faz tini kırmak için müstahkem mevki -
la inhilal. etmektedir. Seri kıtalar !ere, siperi.ere,. demiryollanna, ~s - Torpile çarparak battı 
'Normandıede Cherborgu almış ve ker tahaşşiltlerıne ve kollanna hU -
Bratagneda Rennes civarına varmış- cum etmiştir. Roma, 19 (Radyo) - Oklan adala-
tır. ·• '· Cherbourg açıklarında 10.000 to - n açıklarında bir torpil tarlası bulun-
Manş cenuba doğru geçilmiştir. nillitoluk bir ticaret gemisi bomba muştur. Niyagara vapuru, bugUn bu 
Orleans ile Nevers arasında bir ile batırılmıştır. tarlaya dilşmilş ve infilak neticesinde 

çok noktalarda Loire nehrini geçme- Alman muharebe tayyare grupları batmıştır. Yolculardan 400 kişi ve mü-
Bourgogneda seri kıtalarımız İngilterede bir çok tayyare meydan- rettebatın bir kısmı kurtarılmıştır. 

fre muvaffak olduk. !arına ve Times nehri munsabında L hl"l d b" k f"l 
Lyon istikametinde ilerlemektedir. benzin depolarına bombalarla hil - e l er en ır a ı e 

Mulhousein ~~-rb!_nde Belfartadan cum etmişler ve depolarda yangın Jstanbula geldiler 
ırelen zırhlı motorlu fırkalar yukan çıkarmışlardır. .. 
Rhinden hücum etmiş, Munster ci _ 18 haziranı 19 h azirana bağhyan İstanbul, 19 (Telefonla) - Bugun 
varında Vos!(es mıntakasında çok gece İngiliz tayyareleri şimali ve gar italyadan bir çok Lehli ve beş talebe 
derinlere ilerlemiş bulunan kıtal an - bi Almanya üzerinde uçarak şimdiye gelmiştir. Lehliler, hükumetin milsaa-
mızla birleşmek ilzeredir. kadar olduğu gibi gayri aııkeri he- desi olursa burada kalmak istiyorlar. 

Daha şimalde Nancy alınmış ve defler üzerine bombalar atmışlardır. Mor~in imalathanesi 
Nancynin şarkında Rhin _ Marne ka- Polisten v~ sivil halktan 18 kişi J' 
nalı geniş bir cephe üzerinden geçil- ölmUştür. Bunlann ekserisi sığınak - İstanbul, 19 (Telefonla) - Afyon 
miştir. !ara girmemiş olanl ardand ır. Karahisar vilayetinin Uluborlu kaza-

Majino hattı üzerinde Thionvillein Düşman dün altı tayyare kaybet- sında bir morfin imalathanesi meyda-
iki tarafında düşman hilla mukave - miştir. ne çıkarılm_ış ve. bu. i'!lalathaneyi işle. 

elinden kurtulmak içııı Afrikadaki malum olduğu üzere büyük yardım masının bugUn imzası müuase. f ~ 
Fransız topraklarına gittikleri haber da bulunmuştur. le Pr. Filof, Almanya elçiRi Bal 811: 

7 - Som taarruzundan sonra tn - Richthofene, bu anlaşmada A.IJ111.cn' verilmiştir. n 
Bordo, 19 (Radyo) _ Fransız gilterenin ihtiyacından fazla ne var- Bulgar d?stl~ğunun Avr~yan_ı ;nd~ 

radyosiyle beyanatta bulunan Tu _ sa Fransaya gönderilmiştir. ve adil bır ııızam bekledıgı bırhaıı••'1 

tahtim edilmiş yeni bir bilt .. b;I· 
nus umumi valisi, demiştir ki: * görmekten doğan memnuniyetın1 

- Başlıca şerefimiz ve zengin de- .., ı 
hamızın hilrriyete kavuşturduğu so I t"I,. a ugramış dirmiştir. . f,. 
milyonluk imparatorluk bakidir. Bu S ] a Y Anlaşmanın imzasını milteak~~er11 

imparatorluk, daima baki kalacak d J J man elçisi hu milnasebetle Fil ıı ıı: 
ve nihai zaferi elde edecektir. eV et er Bulgar başvekiline Alman k!'.rt! bil. 

Londra, 19 (Radyo) _ Boenos •• A • • L şanının büyük hacını verdıgın• 
Ayresdeki Fransız zabitleri; bugün Hukumet reıslerı on- dirmiştir. 
Fransız milletine bir mesaj vermiş - d t dl J;' QnSa 
!er ve Fransız milletinin, sonuna ka- raya aşın ı ar r r 
dar mücadeleye devam etmesi lilzu -
munu bildirmişlerdir. 

Londra, 19 (Radyo) Cezair be-
lediye reisleri, Reisicumhur Lebruna, 
mareşal Petene ve dahiliye nazırına 
birer telgraf göndermişler ve Fran -
sanın uğradığı fe laket karşısında 
Fransız milletinin sonuna kadar mü
cadeleye hazır olduğunu bildirmiş -
!erdir. 

Londra, 19 (Radyo) - Fransız z:ı 
bitlerinin bir çoğu, mücadeleye de -
vam için bilgün bu.raya gelmişler ve 
tezahilratla karşılanmışlardır. 

Londra, 19 (Radyo) - Fransız 
motorize kıtalarının mühim bir kıs -
mı bugün buraya gelmiş ve karaya 
çıkarılmıştır. Fransız kıtaları, halk 
tarafından tezahüratla karşılanmış
tır. 

Berlin, 19 (Radyo) - Hitler umu
mj karargaha, Mussolini de Romaya 
varmışlardır. 

Bordo, 19 (Radyo) - Son daki -
kada alınan malumata göre Fransız 
murahhas heyeti, hariciye nazırı 
Boduin, general Uçinger ve büyük 
elçi Leon Noelden müteşekkildir. 

--~* 
Hava yolcuları arttı 

İstanbul, 19 (Telefonla) - Son 
hadiseler münasebetiyle deniz sefer
leri inkıtaa uğradığından, hava yol
cuları artmıştır. Bugün Bükreşten 
şehrimize tayyare ile gelen ler çoğııl-

Bordo, 19 (Radyo) - Polonya or- H ll d 
dusu başkumandanı general Sikorski. Ve 0 an a ,~ 
Belçika başvekili Piyerlo il_e. nazırları Londrıı. 19 (Radvo) _ Alm~ııY'~ 
ve Çekoslovakya sabık reısıcumhuru F d k" - t·. b b" •le A.nıl', .. Lo d . h k t raıı~a a ı vazıye ı se e ı) 
Beneş, bugun n raya are e et - k k F 1 menk II'ııdı"staııııı6 ., · 1 d. a, gere e e ı . . e ~ 
mış er ır. gerekse Fransa miistemlekeler111 ~~· 

Baltık devletıerı• pılacak bir taarruz üzerine clerh1::, ~r 
clahalede bulunacaktır. Bunun K ~ 

R ·· · d w • • zırlığını tamamlamı~tır. Kan_a0''. 11ı~ ejlml egzşıgor kilmeti, ingiltere ve FranRa muot ş! 
Moskova, 19 (Radyo) - Letonya, keleı·inin müdafaa ve mühafaı 

Estoııya ve Litvanya kabineleri teşek- deruhte Ptmi<tir. lı 
kül etmiştir. Her üç devletin rejimi K [ / B !'-
tadil edilecek ve yakında intihabata o one e 
başlanacaktır. d L d ,. ıt~ 

Harici siyasette her İJÇ devleti Sov- Romanya an on ,.,, 
yetler birliği idare edecektir. gitmek istedi 

Odesa seferleri Bükrcş. 19 (Rartyo) - F. 
İstanbul, 19 Telefonla) - Lima- resmi makamlarının bildirdiğin' ~ı 

nımızda (iç ingil,z vapuru bulunmak _ re, Polonya eski hariciye nazır~t ~ 
tadır. lonel Bekin lngiltereye gitme!< n 

Bugiin Odesa seferleri başlamış. Romanyadan ayrılmasına Ro!f!~ti(· 
tır. kümetince müsaade edilmeın~~,ı, 

Gene Romanyada bulunan . ;JI'· 
Fransız elçisi -15 den aşağı Polonyalı moıte~n:ı" 

dP Romanyadan ayrılmalarına 
Ruzvelt le konuştu "de o1ıınmamaktac1ır. bİ' 

Vaşington, Hl (Radyo) - Va~iııg Çocuk bakımı mekfe ; 
tonda . bulunan Fransız büyük elçisi, ne 25 talebe alınaC{J · 
bugün Amerika cumhurreisi Ruzvelt ~' . 
le yarım saat süren bir mülakatta Ankara, 19 (Hususi) - çoc o' 
bulunmuştur. sirgeme kurmunun çocuk bakıt11\~~ 

Ziyaretin sebeb'ni sefir, gizlemek. tebine ilk sınıfa 25 talebe uıııııt 
te ısrar etmistir. karar verilmiştir. 


