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TELEFON: 2776 
ADRES: ikinci Beyler aokaiında 

HAZ/RAN ANADOLU ırazeteai idarehaneıi 

7940 
( ANADOLU ) MATBAASINDA 

Londra, 22 (Radyo) - Stokholmdan haber veriliyor: 
Sovyetler birliii, Baltıkta bir milyon aıkerle pek çok 

tank, motorize kıtaat ve külliyetli tayyareler tahıid etmiı 
bulunuyor. 

BASILMIŞTIR Son haberlere aöre, Sovyetler birrii donanmaaı da 
Baltıkdaki Ruı limanlarında toplanmıttır. 

29 ancu YIL 
N,,. 8213 

Neıredilmiyen yazılar ıreri verilmez ------------- ------------------------------
Günü ıreçmit nilıhalar 2S kuruıtur Sabahçı, . günlük, siyasi gazete 

Alakadar mehafil, Sovyetler Birlifinin bu hazırlıiını 
dikkatle takip etmekted.ir. 

Miitareke, Diin Saat 1g,30da KompiyenOr
manında iki Taraf Arasında imzalandı . 

General Von Kayte1, imzadan sonra bir nutuk irad etmiş, Alınan 
medhetmiştir 

1r------------, 
iki Musevi Talebe ve Fransız ordularını 

Muhasemat, 
dıktan 

ltalya 
sonra 

ile de uzlaşıl
duracaktır 

Italya için neler anlatıyorlar? fiu
dutlarda tahşidat ve sevkıyat 

latanbul, 22 (Telefonla) - Bugün ltalyadan iki Müaevi talebe gel· 
mift'r. Bunların ifadeıine ıröre, lnıriliz tayyarelerinin hücumlarından 
ltalyanın hiç bir yerinde oturmak mümkün deiildir. 

Talebe, ltalya • Yuıroılavya hududlannda mühim tahfidat yapıldı
iını ve Bulırariılanın da Yunan hududlarına aıker aevkelmekte ol • 

·~~~~ J 
Fransız murahhaslaıı, protokolun imzasını müteakip derhal tayyareye "--------------

binmişler ve ltalyaya hareket etmiş1erdir. Fransa, imzadan evvel Amerika hükumeti 
Almanyaya mukabil şartlar dermeyan ettiğinden geç kalındı 1500 t e daha satacak 55 ta -

1
Londra, 22 (R~d,}·o) - Bord?daı~ !anarak, akşama kadar müzakered.e imzalanmıştır. Mütareke prot-0kolli Müzakerelerin devamı müddetince ayyar y 

ge_e!1 haberlere '!'öre, ı:ransız kabıneaı bulunmuştur. . Hitler namına Yon Kaytel ve Fransa hiç bir husumet alameti görülmemiş • d } k Jd 
re;sıc~mhkurun rı:ı:asetı!lde ola~ak dai- Bordo, 22 (Radyo) - Öğleden son- namına general Hutzinger tarafların- tir Ru iki millet arasında yeniden yare e yo a çı arı ı 
m m za ere hahndedır. Kabıne, Al- ra saat 15 30 da intişar eden rcs·ni dan imzalanmıştır · ' 1 k T" y · t 22 (AA) M ·· tt fk 
man şartlarını tetkik etmekte ve Al- bir tebliğd~ reisicumhur Lebrunun ~i- ' İmzadan sonra bir nutuk irad eden başlıyacak olan münasebat için fali ·ı Nevyor~ ~~~~~~ A.!~~:::rd~- lerinaş~~fın°1;;ıma ko~isyonunu~ ~il

1

• 
ran kumandanlığı . nezdindek_i fevka- yasetinde toplanmış olan şuranın, Al- general Yon Kaytel Alman ve Fransız hayır sayılmaktadır. mes gaze sı No~hro ti inde ı;5 dirdiğine göre geçen hafta 1.500 

hadi~ dmurbah1 haslarkı ıle telefonın temas manlara karşı mukabil tekliflerde bu- ordularının kahramanlığını tebarüz et İtalya ile de uzlaşıldığı ve mütareke ·b•unabmednımsuapn tayyaresPı.nı·np Nevuork den fazla Amerikan tayyaresi satın 
a ın e u unma tadır 1 d • İta! ·ı d b 1 k ·· t" · h "k" d k • k t k ı·· ·· · 1 d • H"tl b·ı 1 om ar ' . B . · . . .• .. un ugu ve ya ı e e aş ıyaca mu. ırmış ve e r ı ı or unun, as erı a- pro o o unun ımza an ıgı ı ere ı • k" · d bulunan ll!itehell meyda- alınması için yeni mukaveleler im -

ıotard1 odanFresmen 1nldırıldigln_e go • zakerelerden sonra mütareke şartları- nunlara göre çarpışarak vazifesini ik- dirildikten altı saat sonra muhasamata ya dının kealkarak Halifaksa gelmi•. zalanmıştır. Bu suretle Amerika bir-
re, ya· ransa mütareke müzake ·ı· d"I •· b"ld" ·ı · t" ı 1 d .• . · ·· ı · t· "h t ·ı kt" nın an • 

1 • Al . · nın ı an e ı ecegı ı ırı mış ır. ma eye ıgını soy emış ır. nı aye verı ece ır. t· Bu lar burada lngiltereye gide. !eşik devletlerine şimdiye kadar ıs· 
:::rın~ . ma.nya ıle devam, eden mu. Berlin, 22 (Radyo) - Bugün öğle- Fransız murahhasları, general Yon Fransız murahhasları, derhal tay. '\t· nDiier 38 tayyarelik bir bom- marlanan tayyarelerin adedi on bini 
~ac~~ı~~ın hıtamını mlltea!Cıp ba~la- den sonr~ saat 18,30 da KomJ?.iyende Kaytelin sözlerinden mütehassis ol - yar~ye bi_nmişler ve italyaya hareket ~:rd~man grubu Nevyorktan İngil. geçmiştir. Bunların 2.500 zü teslim 

B d ~-' Almanya ıle Fransa arasında mutareke muşlardır. etmışlerdır. te y gönderilmi•tir edilmiş bulunmaktadır 
or o r....,yosu, sulh mtlzakereleri re e • . . 

ve ,artları hakkında çıkarılan asılsız Mu·· th ı·ş /-lava Ak 1 n la rı Şayialara inanılmamasını, sabırlı ol- ı • l • k ] • 
masını millete bildirmiştir. ngı iZ as er erı 

~o.rdo, 22 (~~dy0) ·-Dahiliye neza 
retının neşrettıgi resmi bir tebliğde • • } • } 1 
bndırHmiştir: · · • Dün akşam Kahireyı ışga etm1ş er. 

Mütareke şartlarını müzakere için ı g· ı· t l . B ı· . Al m reisicumhu~ Lebrunun riyasetinde top O ı iZ ayyare erı, er ını ve manyanın sanayı er-
anan $ılra •. don sabaha kadar müzıı. k • • b b J d ı 2 h • • • d b d J 

Roma, 22 (Radyo) - İngiliz as· 
kerleri, bu akşam Kahireyi işgal ey
lemişler ve İskoçya askerleri halka 
karşı ateş açmışlardır. Bu hadise, 

!ere sebep olmuştur. 
(Anadolu) -Yalnız Romanın ver. 

diği bu haber, kaydı ihtiyatla telak
ki edilmelidir · 

kereleriı:ıe devam etmiş v.ı yarını •sat ezlerını om a a ı ar' arp gemısını e atır 1 ar 
suren hır fa.,ıladan sonra tekrar top-

lsveç 
Parlamentosu 

Gizli bir içtimadan son
ra tatil etti 

Stokholm, 2.~ (A.A) _ Parlamen
to dün a~d~tt~gi gizli celseden sonra 

u senekı ıçtıma devresine nihayet 
vermi~tir. Hariciyp nezareti namına 
söz soylemeğe selahiyettar bir zat 
Parlame~tonun gizli celsesi hakkın'. 
da şu sozleri söylemiştir: 
. Kral '?ilstavın parlamentonun giz. 

lı celsesınde okunan mesaı·ı İ . har· • . sveçın 
ıcı sıyaseti hakkında bir dekla . 

~a~y?nu ihtiva ediyor ve bu mesele 
ı.:zerınde ı:nünakaşa yapılmasına mü. 
.qaade eylıyordu. Filhakika Norveç. 
te muhasematın nihayete ermesi fs. 
veçfn Norveçle ve Norveçi işgal al. 
tı~.da bulunduran memleketle olan 
munlll"eb~tlerlrıde değişiklikler vu • 
cuda getırmektedir 
B~ beyanatı yap~n za' ~yrıca t~

veç ıle Sovyetler birliği arasında', ti
care~ mO~akereleri hariç, halen baş. 
ka hıç müzakere cereyan etmed .... 
de ilave eylemiştir. ıg 111 

{19iiiii;:";;;;;;;;-~--~~-~, 

Bir Italy~~ 
tahtelbahiri 

Bir lngiliz balıkçı ge
misine teslim oldu 

Londra, 22 (Radyo) _ Bahriye 
nezareti tebliğ ediyor: 

B.üy~k bir İtalyan denizaltı gemisi 
bugun Aden körfezinde l\fontsen :. 
simli bir balıkçı gemisi tarafında~ 
esir alınmıştır. 
' Tahtelbahiri gören balıkçı gemisi 

derhal hücuma geçmiş, denizaltıyı 
.qu sathına çıkmağa mecbur bırakmış. 
ır. Denizaltı, 3 pusluk topları w 

torpilleri ile balıkçı gemisine hOcum 
etmiştir. Fakat balıkçı gemisi harp 
vermekten !<açmamış ve 4 pusluk bir 
topu, bir de mitralyözü ile mukabil 

ateş açmış. bir mermiyi tahtelbahire 
isabet ettirmiştir. Bunun üzerine tah. 
telbahir teslim olmuş, tayfası esir a
lınmış ve gemi de harp ganaim i ola-
rak Aclene getirilmiştir. . 

Londra, 22 (A.A.) - Röyter. le ve diğer yerlerdeki yeni top mevzi- 11 bombıı şehrin dışına düşmüştür. heyecan uyandırmış ve kanlı hadise. 
Alman tayyarecileri dün gece in • !eri altust edilmiştir. Civardan bir mahalleye 8 patlayıcı, 6 -------------

gilterenin şimali şarki ve cenubi şarki Nevyork, 22 (Radyo) - Amerikan yangın bombası düşmüştür. 2 ölil ve R Al 
mıntakası üzerinde küçük dalgalar ha- gazetelerinin Berlin muhabilreri, 'ıu 2 yaralı vardır. us ma n 
\inde geçmekle Urkek hücumlar takti- sabah Berlinin bombardıman edildi- Diğer bir mahalleye 38 yangın, 41 • 

•. 

ğini kullanmışlardır. Düşman tayyare ğini ve şiddetli infilaklar duyuldu. infilak bombası ahlmUJtır. Hiç hasar 
leri şafak sökmeden kaybolmuşlardır. ğumı bildirmektedirler. . yo~tu_r: Bir başka mahalleye 23_ yangın Mu·· asebatı hakkında Tas Aı" ansının 

İngiliz avcı tayyareleri bunları ta- Berlın, 22 (Radyo) - D. N. B. bıl- 45 ınılak bombası atılmıştır. Bır yara- n 
kip etmiş ve hava dafi bataryaları da diriyor: h vardır. Hasar yoktur. •., • b}"..., 
baraj ateşi ~çmıştı~. İngilterenin şark İngiliz tayyareleri bugü~ B~rline *--- neşretfıgı te ıg , 
kısmrnda alarm verılmeden biraz evvel bombalar atmışlardır. Yedı hafıf ya- Sf d • • 
şiddetli infilaklar işitilmiştir. Şimali ralı vardır. Elli kadar infilak v_e yan. Og a ın OVı Ç Moskova, 22 (Radyo) - (Tas) larında tahşidat yapmamıştır. Bina- • 
,arki mıntakası sakinlerinin bildirdik. gın bombası atılmıştır. Hasar hıç yok- ajansı aşağıdaki tebliği neşretmiş • enaleyh, mukabil menfaatlere daya. ' 
•erine göre. Almanların askeri endüst. tur. Bir hastahaneye bomba isabet et- tir: nan ve normal bir halde bulunan 

1 

riyel hedefleri keşfedebilmek için çok miştir. Serbest bırakılmış Sovyetler birliğiniı1, Almanyaya Sovyetler birliği • Almanya münase- ~ 
az zamanları olmuştur. Çünkü tayya- 21 haziran günü İngiliz tayyareleri karşı 100.150 fırka tahşid ettiği ve batına soğuk bir hava katmak için ~ 
reler hemen derhal hava dafi batar- Bremen şehrine de infilak ve yangın değildir Almanların, Fransada elde ettikleri uydurulan bu haberler tamamen 

9 

valarının şiddetli ateşiyle karşılanmı~- bombaları atmışlardır. Hasar çok az- Londra, 22 (Radyo) _ Belgrad. muvaffakiyetlerden dolayı Mosko • asılsızdır. * : 
•ardır. Bunun Uzerine bir kaç bomba dır. 2 sivil yaralı vardır. dan haber verildiğine göre, halen vada bir endişe uyandığı hakkında 
üara~ _geri kaçm~şla;dır. Bombaların Kolonyaya da taarruz eden düşman mevkuf bulunan sabık başvekil Mi. bir takım haberler intişar etmekte. z Vestkoviç 
~kserısı kırlara duşmüştur. yangın ve infilak bombaları atmıştır. lan Stoyadinoviçin serbest bırakıldı- dir 

..Londra, 22 (Radyo) - F. A. R. Hiç bir hasar ika edememiştir. Şehrin ğı ve mumaileyhin Alman sefiriyle Sovyetler birUği, menafiini koru- Beyanatta bulundu ~ 
~unb gl ece k sakbaha kakdadr ve şa~ak- ortasına altı bomba düşmüş, 6 ölü ve bir mülakat yaptığı hakkındaki ha. mak için Baltık hududlarında 18-20 ' 
a. aş ~·~ra a şama a ar. faalıyet 14 yaralı vardır. ber yalandır. fırka tahşid etmiş ve Alman hudud- Belgrad, 22 (Radyo) - BaşvPkıl 
qostermışler, Hollanda, Belçıka, Fran- Zvestkoviç, bugün D. N. B. muhabiri ı 

•anın istila edilmiş mıntakaları, Al. 1-larbı·n Son Salhası ni kabul ederek beyanatta bıılunmu•t manya sanayi merkezleri, Ber!in üzer. ve Yugoslavyanın Balkanlarda •ulh 
lerine bombalar atmışlardır. ist.edijtiııi, bülün komşulariyle de: 

Hollandada Vilhelmsunda ticaret ge dostane münasebat idame ettirmek 
milerine hücum edilmiş doklara, anı . arzusunda bulunduğunu ve bıı siya. 
barlara, petrol depolarına yangın bom- setten inhiraf etmiyeceğ"ni söyle .l 
baları atılmıştır. A} "J J g" )f d •• •• 00 d k" h ft } miştir. 1 

Biri •affıharp gemisi , diğeri dest- manya 1 e fl 1 ere arasın a OnUmUZ e ı a a ar 
royer olmak (!zere iki Alman gemisi ba • • d .. dh" hava muharebelerı· 1 l k Münakalat vekili 
lırılmıştır. Bir Alman bombardıman IÇln e mu iŞ 

1
0 aca 

tayyare•i imha edilmiştir . Bir ingiliz Şehrimize gelecek 
tayvaresi kayıptır. Londra, 22 (Radyo) - Amerika- hava silahına maliktir. Fakat Alman edebilir. Tayyare hakimiyeti de, ka· 

Sabahleyin şafakla birlikte Rerlin h tayyareci binbaşı Sebeski, dün nk- !arın bu tayyare üstünlüğüne mu • !ite bakımından, İngilizlerin eline 
üzerinde uçan tayyareler. Berlinin as- şanı Vaşington radyo•ıında bir kon- kabil İngiliz tayyareleri fevkaliide geçmektedir. Fakat harp yalnız ab · 
keri hedeflerine, demiryolları üzerine, ferans vererek harbin en mühim saf luka ile kazanılamaz. İngiliz tayya · kaliteye maliktir. Almanlar, gündüz. 1 · b · 
istasyonlara ağır bombalarla yangın hasının önümüzdeki hafta içinde releri, A manyanın sanayiinı, fa rı· 
bombaları atmlısardlr leri İngiliz avcı tayyareleri ile kar- kalarını 1·mha etmek mecburiyetinde 

' · başlıyacağın 1 ve Alman • İngiliz ha-

Ankara, 22 (Telefonla) - Müna 
kalat vekili B. Ali Çetinkaya, bııgü· 
Aydına hareket etmiştir. Vekil, Azizij1 
ve tünelinin inşaatını teftiş ettikteıı 
1onra İzmire gidecektir. 

Essendeki s;Iah fabrikaları yeni- şılaşmak istemiyorlar. Çünkü zayiat- dir ve harbi böyle kazanacaktır. Demir muhtekirleri 
' den ve müessir bir surette bombarch- va kuvvetleri arasında olacağuıı söy lan pek çok oluyor. Bu harpte Amerikanın yardım 

!emiştir. Binbaşı demiştir ki: Şurasını da söylemek lazımdır ki, elzemdir. Amerikan müzaheret" 
man edilmiştir. Ruen meydanına 400 - Hep'mizin malumudur ki aded- denizlerde hakiın Britanya, Alman. Britanyayı daha süratli olarak zafe 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Demi· 

den fazla ~·angın bombası atılmış. Ka- ce Almanya dünyanın en kuvvetli yayı değil, bütün Avrupayı abluka re kavuşturacaktır. 
"htikarı yapan Gard ve ProdomoN aç 
' arında iki tuccar tevkif edilmiştir. 

Kanadalı alaylar Son Askeri Vaziyet; 
lngiltereye gelen kıtaat arasında pek F l b kt l d Al l .. k .. tt" 

1 

k t t . d ransız ar, azı no a ar a man arı pus ur u•\, 
ço a ayyarecı var ır · ıer. ltalganlar A,p/arda taarruza geçemiyor/ar ; 

tir. Londra, 26 (Radyo) - Fransız as- bırakmışlardır. İtalyan askerleri de Alplarda bugi~ Londı-a, 22 (Radyo) - Dün, uzun 
bir yolculuktan sonra Almanların 
Britanyayı ablokaya aldıkları iddia
larını da yalana çıkararak !ngilte. 
reye gelen Kanadalı alaylar arasın. 
da pek çok tayyareci vardır. Bun • 
!ar, Kanadada imal olunan tayyare
lerini de beraber getirmişlerdir. Bu 
alayları diğerleri de takip edecek. 

Kanadalı alayları nakleden vapur. keri makamalının bildirdiğine göre, Diğer taraftan Liyonun cenubunda ilk defa olarak harekette bulunmuşlr:>. 
!ar, uzun süren yolculuk esnasında bütün cephele~de düşman ta_~yi~i de- ilerliyen Alman askerleri ve motörlli fakat küçük bir Fransız müfrezesin1ı 

. vam etmektedır. Alman motörlu kuv- . • 1 .. . ~ 
ne bir Alman tayyaresine ve ne de vetleri Vorjlarda durdurulmuş muha- kolları da, Alplardan çekılen Fraıısız açtıgı yayım ateş uzerıne hareket! ı 
bir tahtelbahire rastlamamışlardır. rebe mevzii cephe harbi halini almış- kıtaatı ile karşılaşmışlardır. Muha • vaz geçerek, hududun yirmi kilome!,,ı 
Bu, İngilterenin deniz hakimiyetini tır. Lııanda mukabil taarruza geç.ın rebe şiddetli olmuş, Alp alayları taar- gerisinde ve kendileri tarafından atl 
bir kere daha isbat eden m\ihim bir Franeız sipahi alayları, Almanları püs ruzu kırdıktan sonra düşmanı ricata mış olan köprülerin arkasındaki mı/ 
hadisedir. kürtmilşler ve geri çekilmeğe mecbur mecbur etmiştir. zilerine çekilmişlerdir. l 
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GALiP BAHTiYAR, -93--
<f~tanbu; mebusu Izmir Parti .?ıfüfettişi• 

Reymonda bunlatı ;öyledikten 'Ilim? 
onra e,·;ncli. Y!lzilne meleklere Sonra Cebenin yüzüne dik dik baka-

mah u< bir ı ık ya~·ılmı~tı. !nce kol- ak: 
lannı boynuma doladı, ba ın 1 omu- ,ı:-. Uğru, dedi .. Uğru .. Sen benim 
zuma dayadı. Saçları, hütün g"ğ~ü- ·urdumu çalmış ın .. 
~ü örtüyordu. Bana baka baka gü- Celle bqoırdı: 
lum,crerek ~f demeksi7in öldü, gel- _Hanın başı için su• diyorum. 
mezln ellerıne uçtu. to.te o za an - Hangi hanın ba"1 için sizin ha-
h_e~ rle aı-tlııdım. Ertesi günü cenaze- nınız mı? O da senin gibi u~ru .. 
" ·11 kaldırdım. Biz tabutu götürür-1 Cebe kendini zorla tutuyordu. Bira
k n ark·a" _d!' 1;1zıın aba. elind. •OP!\ j ralık yanında duran Gök bayrağı gös
hT vuzı! kulahıle örtülı:ıüş bir geda .ererek: 
g~lcl~. b;ze._katıştı. Reymondayı ken-1 _ Hanın başı için kim bu bayrağa 
clı elı~I· ıromdum. Cenazeden döneı·- !okunursa hali yamandır. 
keıı Kotak yanıma gelrli, şimdi 2ce- Timur Jl'l:elek bunu işitir işitmez o 
1° acele uzakla~an gedayı göstere- kadar •abuk kalktı bavra"ı yakaladı rek· ~ · ~ ~ · 4 

• • 
1 

• '<i kimse tutamadı ve bayrağı yakalıı-
- Tanıdım· Dedı. dıktan sonra avağiyle çiğnemeğe baş-
Suso~ hemen yetisti: 1adı. • 

.. - Tımur Melek! Sözl_erini y~rüt- Herke• bir bağırıştır baj!ırdı .. Ce-
tu.D . , be vumruklarivle Timur Meleğin üs-

crv;şı nraclım bulamadım. ün·~ yürüdü .. Fakat daha Timura do -
.. o::aı:ırc.la artık rlıırm:dım yola dii- kunmadan bir ok tınladı. Timur Jlfe

•:rlılıı~ ,hır a:· -~~ı.ra s~nıeı·kanıla rrel- ıek yanı ü~tline dilştü. Ôld(!. c .. henin 
rlım. · .enre l"ırclıııımde ak«:m ca~m,. . .ı uMklarınC!an Kaldan oğlan. Tinıur 
tı SrokaH• <lovııl, bnrıı . ''ieri i•ittim, 'Tel~ii'ln ~rdın~an bir ok ntarak yOre-
nnJ.,,lırn k' ('PhP- geliyor 1ini delmişti. 

Mahmud YnlvMın ,,ı;.ııı '.\fe,ııt t•oı· i. tc. ditnyada en özıı:eh kahrnnıan
'\f•!v.-ır~dnneh:r vnJi~i irli. " :-ıkqam rn_ 'arı~ vuca~ı Timur '1\-Ielek Uövle öldü. 
ı .. .,_büv(ik l>'r to revH Giinliim kırık Timur Melek ı'umuşak söylerdı, ek 
olrluırn ha]dA toya ıriW>ıı Cohn h~ni ·;urusurdu. 
"'~1 • 11~~0 '~"~1 ~1' ntıırttn. YPmPk y~n - Bara j!'~Jince: Bunca dilnya kavga
,,,,._ >ıtm'" ıdı ki ~Maı•pı I'ıkları a~n. larında bulunmuş, bunca kahraman
•ın~a ~.ba.•ı yırtık hir de:·vi$ J!eldi, Cc- 'ar icinde yasamış bunca acılar çek -
be•"n nnıın~ rlikı'J.li . ' .. n.. nı• olan Canbey. artık kocamıştım. 

C: '; L11
".'' "''.'rünc~ · . İJıti;·arlığımı karı\ kurumclıı, hanl:ı-

- ·en kım~1n. ne 1st1·101·:-;un?? Di~r• ··ımı1.ın ~arayında jl'eçirdim .. Banin1 
... JJ•ıl il ' n . . . •adık at oillanlarım da beni bırakma -
ı ... ,. <'hrv·s. ı..;. 1" 1.lık " 0"n ~tli. lı\u>ınrhn ·nıslardı. Hanımız bunlara huyrultu 
·" :ı 1n1 ınnırrl Or•rl·ı .. ,. 1 ~, d' h · · h 

01 
'" ...... · .. ~... • ın "" • .mıır "er ı. epgını tar an yaptı. Yalnız kal 

f , ın \'ll 7 'Jnı• POrtın fınıcJı!ıı '. ilirlml'l vakit hirbfrirtıiz~. llÖl'dük!eri-
r,.~ '•tlıfıkl" · · · ı t G" · .. . . . 'l11z1 an a 1rı1. ~un R'f'Cmez kt karagoz~ 
- Tıl'l' •r MelPk. ded hen ••~a kin 1ü be<rüm. Timur Meleğin adları 'an-

10•ımal'!' (;o) "~ııımo of ır. (;i\kh•vr•k 'arı dilimi?.den düssiln 
l-ı-:ıı:- ~eı-rlıra ii~tnn "e'm;~ ir .. 4.rtık kin. · • 
r1 ii-;zYrı:ınlı1( l·'lfnı:ırr11r:t1r. RövJ.e. hıtcırJi- _ SON _ 
;;in~ ~ö .. lP.:. ~oni \'\'r,!\ hov Vft".')a1.• m. ,.n,·t 
J11·•n1 ("rı.>ı-:ı <::!'!na h::tf1-ıql !'lvı rn. . 

1'h" ır '\felp]< lıir '.-k'lrli n.,ı; ki· 
- P.cn htıraya npye ı ,.lrli!"1 hilir mi

gfn '>. Rcın hıır1vn cıı11nıı dem"'k icin gel-
elim: Dihıv .. ı· rı <l~l1c:::tı,,,. l-f Pr yorrll:\ 
v10-1n vıi!ın in"a }rı·miJt'cııri. ,•anf"t:ı 
,.ı:ı,.leri p.örOiim. PnJp<iı!1'1 Jri buralardan 
l\f''""' a1· rrf>rmir.::tir. 

reb< \'llVll' varns kı1,d1: 
- <:ıı< ! n~di. hıır~: hi7" i'r'!lcğc 

rıı: <Yeldin'>. 
Tinııtr l!~ne C""Y11n ···L···rcr: 
- ~ı-savım mı : ~on kim o]uvor~ıın 

ki lıa~a gu...; di.ror,s11n? Pı .. rı. senden öz
ı.nh kahramanım. Ben bilirmi•fn lci-

Af altaqa hücum 
etmişler 

Halt.~. 22 (A.A) - Malta üzerine 
diin altı hava hücumu olmustur. As
keri hedefler hiç hasara uii;ranıamış 
hiç h ·r kim•e ölmemiştir. Bom !ar 
Marfa üzerinp ve ilk def.a olarak da 
:Malta c'varında kiicük bir adıı rıla)1 
nno ilzerine dlismüştilr. NP Mana
da ne de Gazoda hiç bir askeri he -
def mevcud değildir. 

TUMUS 
Tunus, Afrikanın şimalinde. Ceznirle Fas ve bilyük sahra arasında 

Fransız himavesiııde t.ir beyliktir. Sathi mesahası 125 bin kilometre .. Bu~ 
nun 46 bin Jıilometre murat Laı, büvü' ıahra içindedir ve ise yaramaz. 
Cezair ve Tunus :ırasındaki .100 milden fazla 'ahili ile Tunu~un. ebemmi
yeti vardır. 'ft razi~i c?airlıktır. Daii;ların bir kısmı, Tun usu baştan başn 
katederler. Tunusta bir Akdeniz iklimi hakimdir. Sot denilen gölleri var
dır. Yail'rnur itibarivl° Cezairden daha müsaittir. Kışm bataklıklar o!ıır, 

Yazın kurur. Sahilinde b\ırtınlar vardır. Galite adaları bu sahildedir. Bi-
2Prtıı, burada derin ve geniş bir göltin denize kavuştuğu yerde kurulmus
tur. Riraz ileride olan Tunusun '!'üze! bir liman haline getirilmesi için ç~k 
para harcanmıştıı-. Tu:ııusun nufusu 2,220,000 kadardır. Bunun iki milyo_ 
na yakını 'Ililslüman, 54 bin.i vahudi, mütebakisi Avrupalıdır. Avrııpalı
ların ekseriyetini de italvanlar teşkil eder (90 bin kadar). Fransızlar 71 
bin ki~iyi bulurlar. • 

Fran•ızlar fazlalığı temin için 1923 tarihli bir kanımla ebevevni '11 nus
ta yerleşmiş olan ve Tunusta dünya~a gelen çocukların Fransı~ tabiiytei
ne girmelerini mecburi tutrnuşlnrdıl'. 

Bundan başka 1896 tarihli bir !talya - Fransa anlaşması ile TunU!<taki 
ttalyanlardan istiyenlerin Fransız tabiiyetine girebilecekleri tesbit edil
miştir. '.\Iüslümanların 420 bini çadırlarda otururlar. Kayalar ve killi ara
zi içindeki mağaralarda llfamat denilen kabileden 100 bin kisf oturur. Bev 
!iğin merkezi olan Tunus 190 bin nufusludur. Şehir civarındaki kt>ylerı~ 
r.ufusu da 204 bindir. 

Tunus 12 mayıs 1881 deki Bordo muharebesiyle Fransız himayesine 
girm'. tir. Başında bir Fran'1z valii umumisi vardır ki, beyin yanında bu
lunur. Ordu, maarif, maliye, nafıa, ziraat işlerinin başında Fransızlar 

vardır. Tunus biidce.iini bir kısmı Fransız, bir kısmı yerli bir meclis ya

n:ır. Bazı şehirlerde de birer meclis bulunur. Tunus çiftçi memleketidir. 
Fran',; ızlar büyük çiftlikler kurmuşlardır. Burada çalışan işçinin ekseriye
•' italyandır. En ziyade hububat e~ilir, bağcılık, meyvecilik yapılır. Sa
hillerde zeytin ormanları vardır. 111ühim miktarda sıii;:ır, beygir, katır, de
ve ve koyun be$lenir. Ormanlarında mantar çok boldur. 1 iltere kağıt 
fabrikalarına senede 100 bin ton halfa unu sevkffiilir. 

Tuıııı•un fo,;fat •poları rl zengindir. Sened 2,500,000 ton alınır. De
miryolları 2,500 kilometre uzunluğundadır. Başlıca ithalatı pamuklu ku
maşlar, şeker, çay, kahve, makine, o omobil, kömür ve petroldür. 

(ANADOLU) 

Müttefiklere 
Yardım 

Amerika ayanı bazı tah
didat koqdu 

Vaşington, 22 (A.A) - Röyter 
bildiriyor: 

Dün akşam ayan meclisi ordu ve 
donanmanın fazla malzemesini, B. 
Ruzveltin tavs'yesi mucibince, müt -
tefiklere devrolunmasını bazı tah -
ditlere tabi tutulan bir teklifi tasvip 
etmiştir. 

Devir için bundan böyle ordu ge
el kurmay baskanının veyahut do -
anma kumandanının bu malzenıe -

nin fazla olduğunu tasdik etmesi ve 
askeri techizat satısı hakkındaki bü
tiin mukavele ve sipari•leri kor<rre -
nin tetkikine arzeyleme<i icabetle -
cektir. B.u karar suretiyle ayan mec
l'si deniz encümeni reisi Val< tara -
fından teklif olunmuştur. ____ _.., 

Garbi Anadolu 
tur avası 

Fuar müsabakalarına girecek İz -
mir muhtelit kadrosu tesbit edôJmiş
tir. 

Bu k.odroyP "iren futbolrular an -
trenör Vahan Ôzaltavın nozareti al -
tında her hıı.ftanın •alı ve cuma gün
leri saat 17 den itibaren AIRancak 
•tnd,·omunrh antremanlara başlıya
"" klarciır. tık ıı.ntrem"n 25 hıı.ziran 
•alı o-iinüdilr. Çal!rılan futholcular 
•urıl•rdır: 

Alfınord11rlon: )<Pc•ti. Tfalim. Adil 
<:•it. Hamrli. Nıırıılltıh. l"eh!'l'. NI' -
iat. 

AJtovciaıı. <:olJRn . Ar. l'ıme>', tı -
·~n~ ~:ıim. H:ı1<-lf1. flrh ~n l\J"Prl.inı. 

n"?f.'ltıqnrr·rl!lrı· "Prıt"\t l<""pthi, "\f ~ h 

'11"r1 To"·11t ~·,:f· 1\f•ılıTn11rl 

T< <:.K. · rRhi' '\fnfl:'ı. f"o}ı:t, 
l\tp<HHlOrd~11· po..-it <:::,[!l'l, rpp"'~tl, 

nnnıir.;:nn,..rl"" · trilnıi V!~lıv~ 

?ı:fııhtPlit h-ir lf~" :ıntrp1nandarı eof}n 
,.:ı f;f1rhi An~ıiohı turnav::ıQ1 mil.;:~ -
hakalHı•ıa f''rprpkt'r. A nıırlnltı t"r
n~v?.;::1 mil.;;~h;ıl.;-ılar1nın A.vrlın. t'.7: -
mir. "Rs:flıkPC'ir. M~niı.ıp , TTı:ıak böl("l"o_ 
l•ri mııhtelit falnmlnrı orn·ınr11 tck
•ar h••l~ "' 'n te,,:obbii•ııttn !m
i unı lnı ustıır. ____ ..... 
Amerika " 

ayanı 

Yüksek vergiler için ye
ni bir sistem kabul etti 

ZABITADA 
r-'"%'"_'"_'"_"'_'"-~""" 

Bira çalmışlar: 
Karşıyakada Turan mevkiinde 

Abdullah oğlu Zülfükiir ve Meh -
med oğlu Zeki; B. Tayyarın depo -
sundan 100 tane bira şişesiyle 5 ta -
ne boş çuval çalmışlardır. 

Sarhoşluk: 
İkiçeşmelikte Yusufdede sokağın

da Ali oğlu Ali, Hüseyin oğlu Meh
med ve tbrahim oğlu Reşad, sarhoş o
Ja~ak gürültü yapmışlardır. Bunlar
dan Jlfehmed : 

- Bu muhitte kabadayı varsa çık
~ın ! 

Diye bağırmış, kendisini iten Ali
nin üzerine hücum ederek Reşadla 
h'J'iikte bıçakla bacağından yarala
mıc:.tır. 

Kız meselesinden: 
Karşı.vakada Celal bey Mkağında 

Mehmed oirlu Mustafa; hir kız me
•cle•inden !<mai] oğlu 'KPmali bı -
~aklrı sol ayaı'l:ından hafif yarala -
mıstır. 

151 Göçmen 
yapıJacak 

• 
evı 

Berırnma, Urla, Menemen kazala
nnda insa edilecek 151 !!'ÖCmen evi. 
rnüteahhidlere ihale olunmustur. 
İnMat, iki ayda bitirilecektir. Urla -
da inşa edilecek evler kıirgir olacak
tır. 

----··---
Manisada 

Enstitü ve akşam ıan'a't okulunun 
sergiıi 

Mani<a . !Hususi\ - Şehrimiz ts
met İnönü kız eMtitüsü ve ak<am 
~~n'nt. oklunun ~rA"iı;;i hugün V:lli

miz Faik Törelin v•ei7. hir nutkıı ile 
Vn !!'Pnl'rıtl TPvfik r>venin •ef'kası
nın ı~nrde1Bvı kcFmto~=d7~Jı:ıı n1kıı.:Jnr a
,.fıcnnfla arılmısır. 

Kızlarımı7ın b:ısardıilı ;sıere ba -
kılarak flirektl\r Hayrirn G'?.elln ilo 
talim heyetinin mesaisi tRkdirle kar
şıhınmı~tır. 

Geçen 'ene İzmir fuarınrla ~canisıı 
vilayet pavyonundaki e•erleri t:ık -
dirname kazanan şehrimiz l<met 
İnönü kız enstitüsli bu sene de fua -
ra iştirak edecektir. 

---*·---
KAZA 

BergAnıa kaza•ının Hamzalı kö -
yünde B. Hilmi Türkbaşın dPJrirme
ninde calı~ıın Karııcaheyl; 1\felımeıi 
oP:hı Mu tafn Mandır, kendi cif! r tii 
feğini kurcalarken ateş aldırmıs. cı
knıl' kursun Vp saçmalardan mııhte -
lif yerlerinden ııirır surette yaralan -

Mah keme/erde 

Bir: maznun müşah~de 
altına alındı 

Geceleyin s .. ydiköy sokaklarında 
gürültü yapan ve bazı uygunsuzluk
lar gösteren Hasan oğlu Recep, dün 
asliyeceza hakimliğinde muhakeme 
edilmiştir. Maznun, evvela cebinden 
bir 'ıgara çıkarmış ve yakmak iste -
miş, mübaşir: 

- Hakim önünde sıgara içilmez. 
Deyince sıgarayı kulağı arkasına i -
liştirmiş, sonra yere atarak çiğne -
miştir. Bir şahid, suçlular hakkında 
izahat verirken de şahide bağıra -
rak: 

· Şimdi b~raat ettik. 
Demiştir. Hakim, maznunun akil 

vaziyetinin tesbiti için müşahede :ıl
tına alınmasını kararlaştırmıştır. * Mısırlı caddesinde B. Mehmedm 
evinden eşya çalan sabıkalı Enver 
sulh ceza hakimliğince altı ay, on 
ıı-ün, arkadası Ayse üç ay hapse mah
kOm edilm;Rlerdir • 

-··-·--·---

C. Kız • •• •• 
enstıt su 

• • 
sergısı 

Çok zengin şekilde açıldı 
Cumhuriyet kız enstitilsünün ders 

kesimi m!lnasebetiyle hazırladığı 
sergi, dün akşam üzeri açılmıştır. Bu 
merasimde parti müfettişi Bay Galip 
Bahtiyarla matbuat erkanı, maarif, 
emniyet, sıhhat, kız muallim mekte
bi mildürleri, muallimler ve bazı da
vetliler hazır bulunmuştur. 

Kı?: talebe, canlı manken haHnde. 
kendi ~alısmaları ve <'•erleri olarak 
l'iicııda getirdikleri çok güzel, cok 
'nce narcaları teshir etmişler ve bu
nu. miies•esenin muhtelif salonlarını 
el.olduran bir yığın eserin görülmesi 
takip etmiştir. 

Davetliler umum;yet itibariyle , 
ererek 8erıı:inin tanzim tarzını, gerek
•e Tür!< kızlarının taşıdıkları yük -
• 0 k ruh, kafa ve el istidadını deri.n 
bir takdirle karşılamışlardır. Kızla
"ımızın parmaklarından çıkan bu 
eserlr1 rde; yarının ev ve san'at kadı -
ııı ve mun ilimi büyük vaidlerle dolu 
olarak görünü;ordu. Müdür Bayan 
~Iüriivvet Avni İlkizle muallim ha
''ctin'ı r.ıuvaffak mesai i davetlileri 
cok nıütehassis etmiştir. Davetliler , 
kızlatımızın nazik ve centilmence 
mi>:afiro 0 rverlikleri ile karşılanm 
"e aii;ırlanmışlardır. 

Ensflüler bizde büyük bir terbi -
\'e, kafa ve iş hareketini toplamak -
tadırlar. Kızlarımızı ve muallimleri_ 
ni biz de tebrik ederiz. Vaşington, 22 (A.A) _ Ayan· ve mıstır. Yaralı Bergama memleket 

mebu<an meclisleri muhtelif encü - ha,tancsine kadırılmıstır. T • 'k il 
meni bir milyar dolarlık müdafaa NAFIADA TAYI N urıstı yo ar 
vergisi kanun projesinden fazla İzmir nafıa müdürlüğü baş fen Bostanlı - Halkapınar arasında 
karlar üzerinden alınacak vergiye memur.u. B. Turgud Güven Çoruh vi- turistik yol inşaatı devamdadır. Bir 
derhal zam icrası hakkında ayan ta- lfryeti baş fen memurluğuna nakil Ve kısımda blokaj ve silindiraj ikmal e-
rafından ilave edilen fıkrayı kaldır- tayin edilmi$tir. dilmiştir. Bir müddet sonra asfalt-
mış v8 yerine harbin ilanı ile m~ri _ BELEDİYE RA<::wı:-ıclMI lamaya başlanacaktır. Giizelyalı -
:;el mevk'inc girecek yüksek vergi - Belediye bas hekimliğine tayin e- İnciraltı - Ağamemnun ılıcası ve Te-
Ieri muhtevi başka bir sistem ikame dilen doktor Bay Ziya Naki Yalçın peköy - Efes arasındaki turistik yol 
e:.tc:.mc:.ı:;· ş.::tic:.r:..· ___ ·---------.:.:se::.h.::r:..:i.:.:m.:.:i::.Z::.e ..!g~e:.:l:.:m:.:i:;.:şt:.:ir:..:·c__ _______ i n...:şc:.a..:.a..:.tı-"d"-a--""h ay li il er 1 emiş __ t_ir_. __ _ 

lzmir belediye•inden: cuma günü saat 16 da encümene 191 kat yazlık elbise yaptırılması· , 
1 - J;loktor Behçet Uz bulvarn - müracaatları. 14 18 22 27 yazı işleri müdürlüğündeki şartna. -

da 240 ve N ccati lJey caddesinde 286 1 - Bornova caddesi ana lağımının mesi veçhile açık eksiltmeye konul -
metre boyda ve Hoizlcr projesine uy tamiri, fen işleri müdürlüğündeki ke- muştur. Muhammen bedeli 3056 11-
gun kanalizasyon yaptırılması, fen 'if ve şartnamesi veçhile açık eksiltme- ra muvakkat teminatı 230 liradır. 
· ı · "d" ]"" .. d k k 'f ye konulmuştur. Keşif bedeli 9oo lira Taliplerin teminatı ı'ş bankasına ya -
ış erı mu ur ugun e i eşı ve şart- muvakkat teminatı 67 lira 50 kuruş-
namesi veçhile açık eksiltmeğe ko - tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel tırarak ihale tarihi olan 24-6-940 
nulmuştur. Keşif bedeli 4300, mu - İş bankasına yatırarak makbuzlariyle pazartesi gilnil saat 16 da encümene 
vakkat teminatı 322 lira 50 kuruş_ ihale tarihi olan 3171940 Çarşamba müracaatları. 
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev_ o:ünü saat 16 tıda encümene müracaat- 2 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh-
vel iş bankasına yatırarak makbuz_ lnrı. hat işleri memurlari;•le odacılara 

2 - Fen deponıuzcla mevcud 4000 
lariyle ihale tarihi olan 28-6-940 cu- adet boş kllğıd çimento torbasının sa- 191 çift fotin yaptırılması, yazı işlori 
ma günü "aat 16 da encümene milra- tışı fen işleri müdürlüğündeki keşif ve müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
caatları. şartnamesi Yeçhile açık artırmaya ko- açık eksiltmeye konulmuştur. Mıı -

nulmu~tur. Muhammen bedeli 80 lira hammen bedeli 1241 lira 50 kuruş 
mııvakk:ıt teminatı il liradır. Taliple- muvakkat teminatı 91 liradır. Talip-

~~n ;~~~:~~k ö~~t~nu:ı:~~~l~ş i~~~~a~: lerin teminatı iş bankasına yatıra -
rihi olan 317 ·940 çarşamba günü saat rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
16 da encümene müracat!Brı. 24-6-940 pazartesi giinü saat 16 da 

3 - 913 sayılı sokakta belediyeye encilmene müracaatları. 
ait 56 ve 58 sayılı clüklcf,nların 1 Reni' 9 14 18 23 

-
23 Haziran 1940 Pazar 

l_,Şt@llııüır~ 
Bir kayık battı 
İçindekiler kurtarıldılar .. 

·"klU Dün kale arkasındaıı kum l u h _ 
olarak İzmire gelmekte olan )le d • 
med reisin 3 tonluk :Qerviş na.mınle~i 
ki kum kayığı, konak vapur ıske · 
c'varındn menderek içine g_ ir.erk1~·
havanın muhalefeti ve denızın ş . 
deti yüzünden batmıştır. Liman rı -

· kaP· yaseti motörU derhal yetişmıs, tır. 
tanla dört tayfasını kurtarın 1.~ • 
Şimdi kayığın yalnız ireği görun 
mektedir. 

Feci b ir kaza 
Menemenin Çıtak köyünde feci bçir 

kaza olmu tur. Fı ncı köy&nden ı· 
ak köyünde dayısı Mehmed Ker;1~ nı'n evine misafir gelen Halil og.d 

12 yaşında Süleyman, dayısına nı 
:abancayı kurcalarken ateş aldır • 
mış. cıkan mermi, Meh.ıned Kere i 
min oii;lu 4 ytıışında Hü yinin .~~
memesi altından irerek derhal ol 

0 müıı• sebebi ·et vermi tir. Kazae 
ölüme sebebiyet veren Süleyman, "9

; 
kşdan sonra kendi köyüne kaçınış' 
da tutulmuştur. Müddeiumumilikçe 
tahki ata başlanmıştır. 

·---·*----
Polis enstitüsüne sta· 

jiyer alınacak 
Bu yıl Ankara nolis en~titüsünÜ~ 

'Ik tııh•'J kııınu ile İstan)ml polis ıııe 
•ebine 400 polis stajyeri alınacaktır. 
Polis ~tajivel'!iği a. !<erliğini ya~· 
mı.~, orta· m~ktep mezunları Vp pnJı'• 
lik l'VRafını hııiz olaıılıır alınacaktır· 
13on!Arın tah•il clevreRi 11 ay güre; 
~ek. bu mlidrlP.t ?.arfında ihİiyacJar 
0 nstitii ve mekt~ıır• temin edilecek," 
tir. T•linler. •imdiden emniyet ıt1 11 

• 

rlürlüğii11t' mlir•caa1a başl~mışl~r · 
dır. 

---~ıı-. ---

EvH kadını kaçırmış! 
Yakup Karahayıt adında birini~· 

Ba-mahaı>e tak•i mahallinden Hatı · 
ce adında gene bir kadını gece yarı: 
•ı bir otomobile alarok zorla ik·ncı 
kordond•ki evine ıı:ötilrdüii;ü zabıta· 
va sikarnt •dilmistir. 'I'ahkikata baş· 
l_!!nmıştır. Kadın evlidir. 

·45 gün için -askere alı· 
nanların -yol vergisi 

45 giinlük devre için •ilah aıtın3 
•lınan•ların ·'·ol verırisi muayfietin· 
elen istifadelerine imkan voktur. lif' 
rlel no kdi vererek altı a~ askerl~k 
hizmeti ırörenler de bütün sene icın 
"ol vPrı>";sinclen muaf tutulamıvacak· 
tır. Rıın l•rın valnız ıı,.•kerJikte ıre • 
"en müddetleri. vergiden m!istesnn· 
~ır, em ·r gelmistir 

k--~-

T IRED E ÇEKIR.GE GÖRÜLDÜ 
Tire kazasında bir köyde uckuıı 

ha ide cekirge görülmüş, mütııdelere 
baslal)mıstır Cekirge zuhurunu ı,a· 
manında baber vermiven köy muh • 
tarı, cezalandırılacaktır. 

Yabancı askerHk şube
sinde işi olanlar 

lzmir yabancı askerlik ıubeıİıt • 
den: 

1 Temmuz 940 gününden itibaren 
ashabı mesalih işlerini görmek üze · 
re haftanın pazartesi ve cuma gün -
!eri Rubeve müracaatları kabul edi· 
lecektir. İlan olunur. 

-----~-----·----

Düzeltme 
22-6-940 tarih ve 8212 numaralı 

nü'!hamızın dördüncü sah ifesinin 
üçüncü sütununda İzmir sicilli tica • 
ret memurluğu ilanının birinci satı -
rında (Mehmed Ali İne!) sehven 
Ahmed Ali yazılmıştır. 

Keza üçiincü sahifenin altıncı sü -

2 - Altay mahallesinde 574 sayılı 

sokağın lokmacı bağı kısmında ve 

977, 987 sayılı sokaklarda kanali -
za~yon yaptırılması, fen işleri mü -
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi 

veçhile açık Pksiltmeğe konulmuş -
tur. Keşif bedeli 1850 muvakkat te
minatı 139 liradır. Taliplerin temi -
natı iş bankasına öyleden evvel ya -
tırnrak makbuzlariylP ihale tarihi o
lan 28-6-940 cuma günü saat 16 da 

mlirlr!ntJe kirava verilmesi yazı isleri 
mü,Jürlii!'ilindeki şartnamesi v<'çhile 
açık artırmaya konulmustnr. Muham
men bedeli 50 lira muvakkat teminatı 
~ lir:ı 7'5 kurustur. Taliplerin teminatı 
öv1°rlen evvp] İs bankasına vatırarak 
ibal 0 ta 'h' ola'l :l ' 7 1910 ~nrşamh::ı 
giinii •ont 16 tıda cnciim~ne milracaat-

1 - Cumhuriyet mahallesinde tununda İzmir sicilli ticaret memur-

encümene müracaatları. 
3 - !ki~cşmelik - Eşrdpaşa cad

de~inde 338 ve 390 sayılı belediyeye 
ait ev,n yıkılması alana ait ol _ 
mak üzere enkazının satı~ı. fen işleri 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
mucibince açık aı!tırmaya konul -
muştur. Keşif bedel; 100 lira muvak-

Akıncılar caddesiyle bu caddeden ay Juğu başlıklı ilanın beyıınnamesinde 
rılan sokak ağızlarında yeniden kes- (İzmir ikinci noterliğinden tasdikli 
me kordon çekilmesi işi, fen işleri 7 mayıs 1927 tarih) yazılaeağı yerde 
müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 1937 yılı di,Ye yazılmıştır. Düzelti -
veçhile açık eksiltmeğe konulmuş - riz. 
tur. Keş'f bedeli 1440 lira muvakkat 

laı~. 
928 1 

k kt 
14 1 

teminatı 108 liradır. Taliplerin te - - lzmir asliye ikinci huk uk hakimli· 
. - san ı •o a a san ı ar- · t .. - 1 • · 

•anın 1 sene ~üddetle kiraya verilme- mına ı og eden evvel ış bankasına ğinden: 
. . 

1 
. ..d .. 

1 
.. - .. d k' t yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi Erdek Halit paşa 268 hanede ka -

sı vazı ıFı erı mu ur ugun e ·ı şar na- 1 8 4 ·. 
1 

.
1 

o an -7-9 O pazartesi günü saat 16 yıtlı ve izmir merkez binasında me· 
mesı veç ıı e açık artırmaya konulmuş- d .. .. 
tur. Muhammen bedeli 159 lira mu- a encumene muracaatları. mur tbrahim oğl u Mehmed Ali tara· 

vakkat teminatı 12 liradır. Talip!Prin 
~at t~minat~ 7 llr~- 50 kurııştur. T~- teminatı öğleden evvel İş bankasına 
lıpJerın temınatı ogleden evvel ış yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi 
bankatıına yatırarak makbuzlariyle <'lan 317 /940 çar~amba günü saat 16 ··--.... 1\ Ü DE ihale tarihi olan 28-6-940 cuma gü- tıda encümene nıüracatları. 

.._•••-ı nil saat 16 da encümene müracaat_ 5 - İemetpa~a mahallesindP 836 sa 
!arı. :·ılı KGkokta 60 mPfre bo~·rla lrnn.•liza~

,.en yapfırılması f4'n isleri mlidürlü-

2 - Doktor Mustafa Enver cad - fından mahkemeye milracaatla 90 -
de•inde 26 Ağustos kapusu münteha- yadı kanunuJJa göre tanzim ettiği 
sından itibaren cumhuriyet mahalle- ilmühabere Önal soyadının verilme -
sine kadar ve bu mahalleden ayrılan sini istemiş olduğu halde her nasıl· 

bazı yollarda Hoizler umumt proje- 0 a mahalli nüfusunca Epengin ııo • 
sine uygun 35 lik 270 ve 50 lik yadı verilmiş olduğundan diğer ef • 
600 metre boyda kanalizasyon yap - radı a:ıe soyadiyle mübayenet h asıl 
tırılması, fen işleri müdürlüğündeki ettiği cihet Epengin soyadının ônol 
keşif ve şartnamesi veçhile açık ek - soyadi:vle değistirilmesine kar ar ve· 
siltmeğe ~onulmuştur. Keşif becleli rilmesini i temis ve davacının talebi 
640Q lira muvakkat teminatı 480 li- vaki' muhik ve kanuna uygun ıtö ' 
radır. TaHplerin bu teminatı öğleden rülmiis olduğuudan Epengin soyadı· 
evvel iş bankasına yatırarak mak - nın Önol olarak değiştirilmesine 12· 
buzlariyle ihale tarihi olan 8-7-940 10-939 tarihinde karar verildiği me· 
pazartesi günü saat 16 da encümene deni K. mm 26 ncı maddesi hükmil-

lzmirin Balçova Ağamemnun ılıcaları 20 Ha
ziran 940 tarihinden itibaren açıldığını mulı
terem müşterilerine tebşir eder. 

• Beghancısı 

1 l smail Karatigli !----------· 

4 - Belediye otobüderine 17 ka- füincJaki keşif ve s~rtname•i vechile 
lem muhtelif yedek parça satın ~.lın nrık ekRi!tmeye konnlmuRtur. Ke~if 
ması , yazı işler; müdürlüğündeki hedeli 250 lira muvakkat t<>minatı 19 
şartnamesi mucibince açık eksiltme- lirachr. Taliplerin teminatı öğledPn ev
ye konulmuştur. Muhammen bedeli ve! t~ hanka~ına yatırarnk makbuzla-
3340 lira muvakkat teminatı 251 ri; J,, .ih~le tarihi olan 317 ' 940 çar~am-
. . . . .. - be yunu •ıat 1G tıda Pncümene mli-
lıradır: Talıpleı-ın temınatı ogleden rncaatlaı·ı. 19 23 28 2 (2296) 
evvel ış bankasına y;.tırarak mak - 1 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh _ 
buzlariyle ihale tarihi olan 28-6-940 hat işleri memurlariyle odacılar:ı müracaatları. 23 28 2 7 2364 ne tevfikan ilan olun ur . 
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1 A 1 DEVLET DEMfRYOLLARINDAN 1 " . 

an ---------------
Askeri orta okuluna talebe Memur alınacak 

lzmir Levazım Amirliği ilanları 
•••- ~•u•••••••••••"•••••••-••.,•••••••••••U••••••••••••••u•••••••••••••••••••••U•••••••t••ıt•ı•U•"•-• 

İzmir levazım amirliği satın alr.ıa komisyonundan: 

l -

llfiktarı 

2160 K lo 
2160 kilo 

8·10 kilo 
2214 kib 

216 kilo 

taze fa~ulya 
taze batlıcan 
bam)' a 
kırmızı domate! 
taze büber 

fzmir M <t. l\[v . lınr'c lıirlikler'nin yukarıda cin~ ve miktarlı•. rı 
va~ılı b eş kalem <ebze ihtiyacı açık e.•killme suretiyle mlinr.
kHı<ay:ı konm~tur. 

2 İhalesi 25-haziran-940 salı günü saat 16 da kt~lada izmir leva· 
zım amirliği satın :ılm:ı komisyonunda yapılacaktır. 

:ı - Tahm'n edilen tutarı ( 438) lira 75 kuruştur. 
4 - Teminat muvakkate r.kçası (82) lira 91 kuruştur. 
5 - Şartnaıııe11i her gün komisyonda görülebilir. 
6 - lstrklilcr ticaret Pda•tnda kayıdlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye i~tirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 ilnc!I 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve•ilcaları ve teminat 
muvııkkatalariyle oirlikte ihale saatinden evvel komisyona 
müracaatları. 9 14 19 23 

lzmir levazım amirliği ı:ıatın aJma komisyonundan: 
Miktarı 

3300 
3300 
3321 
1320 

288 

kilo 
kilo 
kilo 
kilo 
kilo 

Taze fasulye 
batlıcan 

kırmızı domater 
taze bamya 
taze büber. 

ı _ Izmir M •t. Mv. hariç b;rJiklerin yukarıda cins ve miktarları 
vazıh beş kalem ~ebze iht ;yacı açık eksiltme suretiyle müna
ka•a,·a konmustur. 
lhal~~i '.!5-haziran-940 salı günü saat 14,30 da kışlada izmir 2 

levazım amirliği satın 2.lrna komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutarı (698) lira elli beş kuruştur. 
.( _ Teminat muvakkate akçası (52) lira 40 kuruştur 
5 - SartnamcRi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - isıeklilcr tic:ıret oda,ında kayıdlı olduklarına dair vesika gÖ5· 

tcrmek mecburiyetindedirler. 

7 Eksiltme.ı·e iştirak ecıect•kler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncii 
maddelerinde ve şartırnmesinde yazılı veeikaları ve teminat 
ml'vakkatalariyle b'rlikte ihale rnatinden evvel komisyon:ı 
müracaatları . 9 14 19 23 

lzınir levazım imirliiii satın alma komiıyonundan: 
Miktarı 

6600 
6600 
2640 
6765 
600 

kilo 
kilo 
kilo 
i<ilo 
kilo 

taze fasulye 
batlıcac 

bamya 
kırmızı domates 
taze böber 

ı - lzmir l\:lst. Mv. hariç birliklerin yukarıda cins ve miktarları 

2 

yazılı be, knlem sebze ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna. 
kasaya konmuştur. 
İhalesi 25-hazh•an-94(1 sPlı günü saat 14 de kışlada izmir lev:ı
z:m amirliği ~atın :ılm;ı komisyonunda yapılacaktır. 

3 - TP.hm:n ~dilen tut-ırı (1371) lira 45 kuruştur. 
4 - Teminat ınuvakkatc akçası 102 lira 86 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her giin kombyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıdlı olduklarına dair vesika gös-

7 
termek mecburiyetindedirler. 
Eksiltme~·e :ştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncil 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ve>ikaları ve tenimat 
muvakkatalariyle birlikte ihale saatinden evvel komisyona 
mUracaatları. !l 14 19 23 

--,,...~~~~:----:~-::--:--........ ~-----" Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Niimunesi mucibinr,p 500 adet seyyar mutfak ikinci defa kapalı 

zarfla münaka~aya konmuştur. 
2 - İhalesi 24 Haziran ı 940 Pazarte~i günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tuta•·ı 175 biıı lira olup ilk tem'.natı 10 bin lirad•r. 
4 - Nümune ve ~artnamesi her gün sabahları komisyonda görüllir ve 

okunur. 
5 - İsteklilerin Ticaret odalarına kayıtlı olduklarına dnir vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - İstekliler 2490 sayıl: kanunun 2 ve 3 neti maddelerinde yazılı 

vesika ve kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
vc>a makbuzlarını il~ale saatından bir saat evveline kadar mak
buz karşılığında İzmir Bornovada Askeri Satın alma komisyo-
nuııa vermeleri. 6 12 18 23 (2103) 

lzmfr levazım amirliği satın alma kamfayonundan: 
1 - Çanakkale müstahkem mevki; birlikleri için 156 bin kilo sade. 

yağı kapalı zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sadeyağının beher kilosu 125 kuruştan 195 bin lira biçilmiştir. 
3 - İhalesi 11/ 7/ 940 tarih peıışembe günü saat on birde Çanakkale 

Müstahkem mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 İstekiilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 11 bin 
lirayı ve ihale kanununun iki ve üçüncü maddelerindeki vesaik 
ile birlikte komisyona müracaat etmeleri. 

5 - Sadeyağına ait evsaf ve şartnamesi Ankara, İstanbul, İzmir le
vazım amirliği satın alma komisyonunda ve Diyarbakır Kor ve 

Çanakkale Mst. Mv. satın alma komisyon\ında görülür. 

• 
23 28 3 8 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonundan: 
1 _ İzmir müstahkem mevki birlikleri için pazarlıkla 5 bin kilo 

mercimek satın alınacaktır. 
2 _ Pazarlık 25 haziran 940 salı günü saat on birde kışlada İzmir 

levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacakhr. 
Talipler numuneleriyle birlikte belli gün ve saatta komisyona 
müracaatları. 

:ı 

alınıyor 
1 - Konya askeri orta okulunun her üç oınıfına da önümüzdeki 

cyluiün birinci günü batlıyacak 940 • 941 ders yılı için talebe alma • 
caktır. 

2 - istekli ialebenin Türk ırkından olması, kt:ndiıinin ve •ile.inin 
köyü hal ve şöhret sahibi almaması "'hhi muaynede aailam çıkması 
ve- yapılacak aeçme ıınavında da kazanması ıarttır. 

3 - Bir sene ta.haili terk edenler, yatını büyültmüı veya küçültmüı 
olanlar, kendi okullarının unıf geçme sınavlarında ipka veya bütünlemo 
ye kalanlar, yagları, boylan ve ağıdıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar aıkeri okullara alınmazlar. 

4 - isteklilerin, timdi okudukları okullarda tahsillerine devam 
etmekle beraber 1 O hazirandan itibaren bulund'lkları yerlerdeki asker
lik tubelerinden diğer kaydükabul ıartlarile müracaat yolların, öğren
melerini ve buna ıı-öre de kaydükabul kağıtlarını en geç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamış olmaları lazımdU'. 

2425 262829303114681113161922 25 28 30 

Gedikli erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayseride Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sınıf 
farına, Kırıkkalede oan'at gedikli erbat hazırlama orta okalu ile Anka· 
rarada musiki gedikli erbat hazırlama orta okulunun yalnız 1 sınıfla
nna önUmüzdeki eylıilde baılıyacalr olan 940 • 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi 
mn kötü !tal ve §Öhret sahibi olmaması, ııhhi muayenede sağlam çıkma. 
r.ı ve yap11?.ı.cak aeçme aınavında kazanmaaı ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin Y•f 
h&ddi 

Sınıf 

---
Gedikli Orta ı 

Gedikli Orta il 
Gedikli Orta 111 

Yat 

14:17 
15:18 
16:19 

. Olmak 
Bu yaşlara ait boy ve ai<ırlık hadleri aokerlik şubelerindeki ıukeri Iİ· 

&eler ve orta okulln talimatının 71. maddes.' özlerine uygun olması la
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sıDlfına istekli ohuların bet sınıflık ilk okulu 
bitirmit olmalllrı §arttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıflara 
terfi ettiklerine dair tahsil vea'kası veya şahadetnaine göstereceklerdir. 

5 - Hangi ıınıfa iotekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmit olanlar ve evvelce ged'kliden veya askeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayıeride gedikli erba9 hazırlama orta okulunun her 3 &ınt

fı ile Kırıkkalede sanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. ımıflarına 
köylü istekir, Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfın,. 
muıkiye hevesli şeh:rli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki ıartları ha.'z istekliler 1 O hazirandan itibaren bu
lundukları yerin askerlik ıubeaine müracaat ederek diier kaydü kabul 
tarHan ile müracaat yollarını öğren...ıeleri ilin olunur. 

-.... 24 25 26 28 29 30 31 l 4 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 

-
SALllJJ,( 

Gayri menkul aQJk artırma ilanı 
iCRA MEMURLUGDNDAN: 

Köyü tapu tarih No. Mevkii Miktarı Cinsi muhammerı 
lüymeti 

Lr. 
Tatar islfım 2. 930 75 Hacı Himmetli 1 Dö. tarla 30 

> • > 79 Sirgenlik 3 • • 150 
> • > 80 > 1 • 2 ev bağ 150 
> • • 81 > 7 > tarla 175 
> • • 82 Çeltik 2 • tarla 10 
> • > 85 Soğuk su azmağı 1 » 2 ev tarla 50 
• • ~ 87 Asmalı bük 1 > 3 ev tarla 150 
• • > 95 Hacı Himmetli O 3 ev tarla 30 
> • 98 Sirgenlik 1 > 1 ev tarla 70 
• > > 92 Köy i~i O 3 ev arM 100 

Sabriveve borçlu Ahmed Hamdiye ait bulunan yukMıda miktar cins 
ve muhammen kıymetleri yazılı on parça ırayri menkul 31 / 7 / 940 tarihine 
mü•adif çarşamba günü saat 11 - 12 de ihale olunmak üzere açık artırma 
i!P satılığa çıkarılmıştır. 

Talip olanlar muhammen kıymetin yüzde yedi buçuğu nisbetinde pey 
akçası vereceklerdir. 

Tayin edilen zamanda üç defa bağırıldıktan sonra yüzde yetmiş '.Je
şi bulmadığı takdirde on beş gün temdid ve on beşinci gün yapılacak ar
tırmada yüzde yetmiş beşi geçmek şartiyle en çok bedel teklif edene ihale 
edilir. Böyle bir bedel elde edilmezse ihale yapılamaz. 2280 sayılı kanuna 
göre muamele yapılır. 

Geyri menkul üzerinde bir hak iddia edenler evrakı müsbiteleriyle 
birlikte 20 gün içinde müracaat etmeleri aksi halde hakları tapu siciliyle 

sabit olmıyanların artıma bedelinin paylaşmasından hariç bırakılırlar. 

İhale bedeli verilen mühlet içinde yatırılmadığı surette ihale fcsh va 

yeniden yapılacak artırmada meydana gelecek farkı fiyat, zarar, faizler 

ayrıca hükme hacet kalmaksızın birinci müşteriden tahsil olunur. 

Daha fazla malümat almak istiyenlcrin her gün dairemizin 910/ 1087 

sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilan olunur. 

I zmir Def terdarlzjzn dan: 
:a ••• 

Kazanç vergisi müke~leflertnin 
nazarıdikkatine 

1 - Kazanç vergisi birinci taksit zamanı hulfü etmiştir. 
2 - Haziran 940 sonuna kadar mükellefler birinci taksit borçlarını 

mensup oldukları maliye şubelerine tediye etmelidirler. 
--------------- ıı·----------"!M~o~li-n·a·d~-·ıl 3 - Maliye dairesi taksit borçlarını vaktinde ödemeği ihmal etmiş 

rıans çayır olanlardan kanun yollariyle taksit bedellerini istihsal için lazım gelen ter. 
makineleri tibatı tamamile almış olduğundan mükelleflerin kendilerini hem 'il· 10 ceza 

l:ımir ahkamı ,ahıiye ıulh hukuk 

"1ahkemeıinden: 

Melek ve Hüseyinin küçük olına -

!arı sebebiyle Cumaovasından amca

ları Mustafa vasi tayin olunduğu i -

lan olunur. 

~ çok ucuz, sından ve hem de cebri tahsilat tazyikinden vareste bulundurmak üzere 
g aran t ili, taksit borçlarını hiç bir ihmale kapılmıyarak bu ay zarfında behemehal 
Y e d ekleri tediye etmeleri menfaaUarı iktizasındandır. 
çoktur. İb-
rahim Kü . 4 - Geçen senelerde alınan tedabir aJakadacların malüınu olduğun·· 
Jahdaş. dan bu taksitin tediyesinde tehalük gösterilmesi sayın mükelleflere ehem-

, ________ _.M __ A_N_l_s_A,., miyetle bildirilir. 23 27 2361 

1 - Devlet demiryolları istasyon sınıfında istihdam edilmek üzero 
müsabaka ile orta mektep mezunlarından hareket memur namzedi 
ve askerliklerjni yapmış lise mezunlarından işletme ve hareket memu
ru stajiyeri alınacaktır. 

2 - Mnsabakada kazanan orta mektep mezunlarına 60, lise mczun
lanna 74 lira ücret verilecektir. 

3 - Mlisabaka imtihanı l'•P n>ezunları için 28 haziran cuma ve orta 
mektep mezunları i~in 1 temmuz pazarte•i giinleri saat 14 te Hayd;ır
paşa Sirkeci, Ankara, Balıkesir. Kayseri, Malat)'R. Adana, Afyon, İz
mir ve Erzurum l~lelme rnPrkezlerinde yapılacaktır. llfüracaııtlar h:ı 

işletme müdilrl!lkleri ve Ma•yon •eflerince kabul olunur. 
4 - Müsabakaya jştirak ~eraiti şunlardır. 
A - Türk olmak 
B - Ecnebi bir kim•e ile evli olmamak 
C ·- 18 yasını bitirmiş ve o•uzu geememiş olmak • otuz yaş dahil > 
D - Orta mektep mezunları için askerliğini yapmamış olanların as

kerli~ini yapmasına rn az bir <ene zaman kalmış ve li•e mezunları ;cin 
de askerliklerin; yapmış olmak. 

5 - Müsabakada muvaffak olanların bilahare idare doktorları tara 
fından yapılacak muayenede .ıhhl durumları demir yolu i terinde vazi
fa görmeıi:e .elveri~li hu lunmak. 

6 - Müracaat i~tidaların~ bal!'lanacak ve<ikalar ~unlıırdır. Nüfus 
cilzdanı diploma veya !a•dikname. askerlik vesikası , polisten tasdikli 
iyi huy kağıdı ç;cek aşı kağıdı evli olanların evlenme ciizdanı 6 adet 
''esikalık fotograf 

7 - Daha fazla malümat almak istiyenlerin işletme müdürlükleri
ne veya ista•yon ŞPfliklerbıe hizzat müracaat etmelidirler. 

8 - tstidalar lise mezunları için 25 haziran, •alı ve orta mektep me
zunları için de 29 haziran cttmarte•i gUnfl saat 12 ye kadar kabul 
olunur, 9 1 ~ 16 22 ?~ 2554-1!187 

Ankara ... f zmir Yolcu münase-
batında değişikl;k 

Devlet denıiryolları 8 inci işletme müdiirlüğünden: 
Halen Ankara. Alaşehir - İzmir arasında her gün olan doj!-ru yolcu mil

nasebatı haftada Uç güne indirilecek buna mukabil haftada dört gün Af
yon - Ka~akuyu yolu üzerinden :Ankara • İzmir arasında doğru yolcu ya. 
taklı ve yemekli servisi ihdas edilecektir. 

Bu trenler salı. perşemb<>, pazaı· "Ünleri Ankarad:ın Ba,mahaneye : 
Cuma, Pazartesi, Çarşamba günleri Basmahaneden Ankaraya müteka

bilen ve "Pazartesi. Çarşama, Cum2. Cumartesi '!'Ünleri Ankaradan - Al
sancağa (Karakuyu yolu ile) 

Pazartesi, Çarşamba, Cuma, Cumart~si günleri Alsancaktan Ankaraya 
(Karakuyu yolu ile) seyrüsefer edecektir. 

Yeni ihdas edilen bu servis 23 161940 tarihinde Ankaradan Basmaha
ne;~. 24./ 6/ 940 tarihinde de Ankaradan Alsancağa ve miltekabilen 
26/6 '940 tarihinde Basmahane ve Alsancaktan Ankaraya hareket etmek 
Uzere başlıyacaktır. 

Fazl;ı tafsilatın istasyonlardan alınması muhterem halka ilan olunur. 
23 24 2363 

Kömür tahmil ve tah!i9esi 
D. D. )'. Sekizinci işletme /w11ıi8yonuııdan: 

Muhammen bedeli 20400 liradan ibaret Alsancak ve Halkapınar depo
larına bir senede gelecek tahminen 40 bin ton kömürün şartnamesi \'C<"· 

hile tahmil ve tahliyeı<i kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 
İhalesi 16-7-940 salı günü saat on altıda Alsancııkta işletme binasında 

komisyonumuzca yapılacaktır. 
İsteklilerin 15..'lO liralık M. teminat makbuzları ile teklif mektuplarını 

ayni gün saat on beşe kadar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. Şart
namesi lzmirde 8, Ankarada 2 ve İstanbulda 1 inci işletme kalemlerin . 
den bedelsiz alınır. 23 28 2 9 2335 

lzmir Def ferdarlığzndan: 
Satış Muhammen B. 
No.su 

1 Güzelyalı Arapderesi mevkiinde 27 ağaç zeytiRi muhtevi 
13292 metre murabbaı tarla 

2 Ahm~d Ağa M. Keten ~arşısında :33- No. lu mağazanın 

89,50 M. M. (zeminli) 
3 Gö?.tepe Mısırlı caddesinde 371 taj No. hı 1070 M. M. arsa 
·1 Güzelvalı M. Tavaslı çıkmazı 22 No. 371 :ıcla 20 parsel 

116,fiO metre murabbaı arsa 
5 İkinci Karataş H. Rifat paşa caddesi S7 ta ilı 641 :.ıda 10 

parssl 187,50 metre murabbaı :ırsa 
6 İkinci Karantina Mısırlı caddesi 149 No. 1740 ~da 19 

parsel 416,75 metre murabbaı :.ıf'a 

7 Göz!<>pe Mısırlı cad. 856 ada 1parsel17 atik N. 1270 M. M. 
arsa 

8 Osmaniye Cad. Karao"man oğlu hanı içinde 26 115 numa
ralı mağaza 

9 Salhane M. Enveriye sokak 127 taj No. lu 688 ada 4 panel 
sayılı 185,50 M. M. arsa 

10 Güzelyalı Ferah sokak 914 ada 25 parsel No. suz 142,80 
M. M. arsa 

11 K. Yaka Baharive M. Tasvir sokak 27 i.ailı 178 ~da 11 
pars<l N. 288.90 metre murabbaı arsa ve bahçe 

12 Güzelyalı Selamet sokağında 911 ıda 20 par~el 200 )f. llI. 
15 taj numaralı arsa 

13 Gilzelvalı Selamet sokak 911 .ıda 21 par.;el 227.!ıO M. M. 
13 tai numaralı arsa 

14 Güzelyalı Selamet sokak 911 ada 22 parsel 227,50 M. !II. 
11 taj numaralı arsa 

15 Gilzelyalı Selamet sokağında !HU :ıda 23 par~el 2•15 )1. lif. 

9 2 taj num~rah arsa 
16 Güzelyalı Selamet sokağında !111 nda 2.1 P~"el 208,75 :lf. M. 

9/ 1 <ai numaralı :.ırsa 
17 Göztepe Ülker ve Mısırlı Cad. 852 A. S par'd 286 :M2. 121 

T. a.-a 

Lr. Kr. 
204 00 

295 50 

112 00 
81 55 

41 25 

41 17 

254 co 

900 00 

100 00 

142 80 

358 80 

80 00 

91 00 

91 00 

98 1)0 

83 00 

71 50 

Yukarıda ya1:1ı ~mvalin miilkil·eUeri peşin para ile ve açık artırma 

usulü ile bilmütayede 23 6 • 940 •arihinden itibaren 16 ''Ü, müddetle mü
zayedeye konulmuştıır. ihaleleri 8/7 / 940 tarihine müsadif pazartesi gü

nli saat bir d~dir. Taliplerin muhaa1men bcdelkri ü1,erind ~n yüzde yedi 

buçuk depozito akçası yatırarak yevmi mezkürda milli emlak müdürlü 

ğünde müteşekkil satış komisyonuna müracaatları ilan olunur. 
2:ı 3 2362 
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SAHiFE 4 -- 23 Haziran 1940 Pazar -(ANAD<h.U)' 

ltalyanın Afrika ile Olan Al ikası Kesiliyor 
lngiliz Kıtaatı, Habeşistanda Yüz Kilometre ilerl~di 

lngiliz tayyareleri, hava akınlarına devam ederek, Şarki Afrikada ita/yan askeri hec{eflerini tahrip 
etmişler, Milanoda sanayi merkezini yakmışlardır. ita/yan askerleri silahlarını terkedip kaçıyor/ar 

Londra, 22 (Radyo) - İtalyanın şaf etmektedir. Bir taraftan da alı - Eritre hududundan yapılan taar - fazla zayiat verdirmiştir. Firar eden gal, iaşe kışlaları tahrip edilmiştir. tayyaresi sakatlan mıştır. dU• 
harbe girmesi, Almanya için büyük nan müdafaa tedbirlerine rağmen ruzlar iyi neticeler vermiştir. düşman silah atmağa cesaret göste- Italyanlar, bu havalide zırhlı kollar- Zurih, 22 (A.A) - İtalyan hcı Un 
bir kar temin edemediği gibi, İtal - İngiliz tayyareleri İtalyan şehirleri Dün akşam ve bu sabah Sudandan remediğinden, Britanyalıla.rdan bir la mukabelede bulunmuşlardır. Düş.. dunda~ alınan ha?erıe:e g~re. d da 
yanlar hesabına da hayli zararlı ol- üzerine akınlar yapmakta, sanayi harekete geçen İngiliz motörlil kuv- asker bile ölmemiştir. manın zayiatı fazladır. Biri ağır ol - 70 !ngıliz tayyaresı Mılano cıvarın]e· 
maktadır. merkezlerini ağır bombalarla tahrip vetleri, düşman piyadesinin tecem - Hududdan yüz kilometre içerlere mak üzere dört İngiliz askeri yara-· Lecco ve Balleda endüstri merkez t-

!talyanın Afrikadaki müstemleke eylemekte ve yangınlar çıkartmak - mil merkezini keşfetmiş ve baskın kadar bütün mıntaka İngiliz kuvvet- lanmıştır. rini muvaffakiyetle bombardıman e 
leri, yakın bir zamanda artık ana tadır. yapmıştır. Panik gösteren dü~man !erinin kontrölU altına geçmiş; Ma- Londra, 22 (Radyo) - İngiliz miştir. Jc· 
vatan ile irtibatı kegmek mecburi - Bugün kraliyet hava kuvvetleri askerleri, silahlarını bırakarak ci - dana şehri de zapdolunmuştur. tayyareleri, bugün Tubruk üzerine Müttefik bombardıman tayyare n· 
yetinde kalacaktır. Diredaua, Elgadhi ve Elademde taar vardaki ormana kaçmıştır. Mühim Kenya şimal hududunda devriye gelerek hücum etmişler ve yangın rinin Venedik civarında büyük b

1
e rı 

Gerek Şarki Afrikadaki İtalyan ruzlarına devam etmişler ve askeri miktarda silah, mühimmat, malze- faaliyeti olmuş, Niyirabide düşman bombaları atmışlardır. Bu esnada iki zin depolarını tahrip etmiş olduk 8 

mü8temlekelerinde, gerekse Libya - hedefleri, kışlaları, meydanları, de- me ve yiyecek ele geçmiştir. Makine- tahaşşüdlerine hücumlar yapılmıştır. İtalyan tayyaresi havalanmış ise de, da ayrıca bildirilmektedir. 
_d_a_İ_n~g~il_iz__;o_r~d._uJ_a~r~ın~ı~n_h~a~r~e~k~a~tı:....:.:in~k~i-__,p~o~J=ar~ı~b~o~m==b=a=la=m=ı~ş=Ja=r=d=ır~.~~~~...:...=li-t=U~f=ek=l~e~r-v~e::.....::ta=n~k::.....:t~o~p=la=r~ı~d~ü~ş~m=a~n~a:......:H~u~d~u~d::...:k~a=r=a=k=ol=la=r~ı=n=d=an::...:b=i~r~ç~o~ğ=u~i~ş--_.:::sa=k=a=t=la=n=a=r=a=k:....::d=üş~m::::::il~şt=ü~r~.~B=i~r~İ=n~g=il=iz::...:..~~~~~~~~~~~--~ 

Kral Karolun ~ mesajı Pilot Yetiştirmek Programı 
Dobriçenin ilhakı için Bulgaristanda nümayişler olu

yor. Macar gazeteleri Romanyaya hücum ediyor 
İngiltere için 

buna 
hayati 
büyük 

bir mesele 
ehemmiyet 

teşkil ettiğinden, 
veriliyor 

Bükreş, 22 (Radyo) - Kral Karo!, partinin idaresindeki siyasi nizamın mişlir. Romanya ise bu zaman zarfın- Londra, 22 (A.A) - Britanya dev devam etmekte ve haftada takriben keri olarak tesbit edilmiştir. BUdi: 
bugün Romen milletine hitaben radyo- müdafaası hakkında bir emirname neş da Versaycıların yanında sarsılmaz su- Jetinin pilot yetiştirme proğramı bu- 300 kişi kaydedilmektedir. Antre - !arın talimi i~in 36 mektep tesi• t 
da bir mesaj vermf~ ve şunları söyle- redilecektir. Bu emirname hükılmleri- rette kalmıştır. Avrupa devletlerinin günkü harpte gittikçe hayati bir e - man mekteplerindeki öğretmenlere lecektir. i· 
miştir: ne göre, devletin siyasetine karşı ya- müşterek hayatını zehirliyen sistemin hemmiyet kesbetmektedir. Kanada- yardım etmek üzere 71 zabit ve 200 Yeni Zelandada hava antreın~nı i< 

- Milli cepheyi idare edenler, yeni pılacak her türlü aleyhtar harekete 3 müdafii olmuştur. da 67 antreman mektebi 40.000 kişi- mütehassıs İngiliz pilotu Kanadaya çin takriben 4.000 kişi kayded1ı~; 
milli partinin başına geçmekliğimi er- seneden beş seneye kadar hapis cezası- Romenlerin tahriklerine rağmen lik personele mahsus mektepleri ih- gönderilmiştir. ve bunların 1.100 zü kabul ed ilın ı,· 
zu ettiler ve bana müracaatta bulun - na çarptırılacak, suçlulardan ayrıca Macaristan, vaziyetin nezaketini müd- tiva eden ve faal bir hale getirilmesi Avusturalyada 84,000 gönüllü tir. .

0
• 

dular. Bu müracaatı, vatanın selime- caza da alınacaktır. rik olduğundan mukabele etmemek mukarrer bulunan 111 t~ekkilliln 81 kaydedilmişfr. Bunların 1.400 zil 19·10 8eıt~si nihayetinde bu don11,. 

ti ve istikbali için kabul ettim. Memleket'n siyasi sisteminde her han mecburiyetinde idi. Çünkü bu müddet adedi faaliyette l>ulunmaktadır Ba- hava kuvvetlerinde 70.000 ni de ka- yon senede 900 pilot yetiştirecek v İC 
Romanyanın çok muhtaç olduğu gi bir değişiklik için propaganda yap- zarfında Avrupanın bu kısmında ha- ra ordusunda istihdam edilmeyi ta- ziyette olacaktır. Bunlardan h.3[0• 

vahdeti temin edecek olan yeni milli mak ve bu maksatla teşekküller kur- rışın idamesi lazım geldiğini anladı. kiye kalan 3o teşekkiililn de faaliye- lep etmiştir. Kara ordusuna 3.360 ı 500 pilot 1.500 rasıt ve makinelı . 
partiyi kurmak için hep beraber çalı. mak veya eski teşekkülleri ihya etmek Romen idarecileri ise, bu zamanlar- te geçmesi i~in liızım gelen tedbirler kabul edilmiş ve bunların üçle ikisi fekci anlremanlarını ikmal için J{ll 
ş .. cağız. Yaşamakta olduğumuz günler, aleyhte hareket olarak telakki edilecek da Romen hududlarının genislemesini alınmıştır. vaz'feye başlamıştır. nadaya gönderilecekt'r. 

1 
ıı 

vatan uğrunda şahsi düşüncelerle hu- tir. istiyecek kadar ileri gittiler. İngiltere Şimdiye kadar 25.000 Kanadalı , Şura>ı da şayanı kayıttır ki Avus- Bu ~uretle mevzuu bahis o 9 

susi menfaatlerin kale alınmamasını Peşte, 22 (Radyo) - Macar mat- ve Fransa ile garanti muahedeleri irn. Kanadanın muhtelif kayıt büroları- turalya hükumeti toplanan asker program tam faaliyete geçildiği z~; 
emreder.> buatı, Romanya aleyhine neşriyata ye- zalıyau Romanyanın, hududlarını ge- na müracaat etmiş ve bunlardan beş miktarını mart 1940 da 57.473 kişi- man Avusturalya, Yeni Zelanda ; 0 

. Kral, mesajına devamla demiştir niden başlamış bulunmaktadır. Mal _ nişletmek için vaitler alıp almadığı bini ihzarı antremanlarına başlamak .Ye baliğ olmasın, kararlaştırmıştır. Kanada her sene 2.000 pilot ve 'e· 
kı: . . . • buat, Triyanon muahedesinin artık meraka değer bir şeydir. üzere devat edilmiştir. Bunların 14.300 zü pilot, 16.173 ü bin mürettebat efradı meydanıı g 

. - I~-t~k~ahn bıze neler ~k~~dıgı~ı hükümsil~ sal:'.ı.lacağını, Macar hakla- Bu takdirde Romanyanın inkisarı- Kara ordusu icin asker kaydı da gemi mürettebatı ve 27.000 i kara as- tirecek kabiliyette olacaktır. _...... , 
bılmedıgımız şu zamanda, bütun mı!- rının verılecegıni kaydetmektedirler beb ' . 1 b'J' . B beki • ş h T f 1 r• 
Jetin bir vücud, bir kafa, bir kalp ve Yarı resmi Peşter Loid diyor ki· . ~~nğ.5AI ını a~ ı:,:~. ı ırız. u eme- lskenderıye arn OrSt gemisi ayyare Se er e . 
bir ruh halinde bulunması lazımdır. cMacaristan vaziyetin inkişafını 1 Rıomaman dza erı ır.il 1 d Al 
H . . '"tteh. . • nya a son g n er e manya ..,. B • • • t t '/ d·tJı epımız m? _ıt. ~e totalıteı:, olarak sükanetle beklerken, bir kısım Romen lehine görtilen gayret nafiledir Alman Havadan taarruza 1. aarruza u~radı ve zr ay ıçzn a l e l . 
vata_nın selametı ıçın çalışacagız. matbuatının gürültülü neşriyatı buna ya da italya da siyasetlerini d~vam et- k b [d t ı ye•ıl 

Bu.kreş, 22 (~ad-!'o). - (R~~yo Ko- tezad teşkil ediyordu. tirecek.lerdir. Hakikat gizlenemez Ro- uğradı ay O U stanbul, 22 (Te efonla) - f,.. 
lom~ıya) Doh,rıçe~ın ılhakı ıçın ~ul- Artık Triyanon sisteminin de mazi- manya, Versay sayesinde kuvvet ·ami- Londra' 22 (Radyo) - İtalyan tay- Londra, 22 (Radyo) - Bahriye ı~e- ~::b~e:"i~n~a~~ş~:tı1~:~ado~=~~-a;~ 
g~rı_standa ~umayışlere başlandıgını ye karışmak zamanı geldiğini şimdi an li haline gelmişti Bu yeni Avrupa . d f ı· t zarelinden: seferleri bir ay müddetle tatil ra 
bıldırmektedır Jatabı"liriz Macarla · · d b · ' nı- yareleri bugün Mısır üzerin e aa ıye Almanlarııı 26 bı·n toııluk Şaı·nhorsf . ,; . . • . · r yırmı sene en e- zamı tesis edildikten sonra devam ede- te · ı d' pacaktır. • 

B!ikreş, 2w (A.A.) - Yenı mılh rı Almanyanın yanıbaşında ıstırap çek mez.> gös rmış er ır. saffıharp gemisi, bugün tahtelbahir vr t.ı 
.. S_abahleyin Kahi~de al~rm _veri~miş hava kuvvetlerimizin hücumuna ma . Meşgul memleketlerdefl. 

Jurnale d 'ltalia Bel . k 1 y 1 d uç ıtalyan tayyaresı şehrın ilzerınd~ ruz kalmış ve ağır hasara uğramıştır. Çl a nazır arı UgOS avya a uçmuşsa d~ bomba a~mamıştır. Dafı Bir Alman torpidi muhribine de torpi' sefir/erimiz 
Fransadan sonra lngil ~Londraya gidiyorlar c l toplar faalıyele geçmış, bunlardan çı - isabet •tm.işlir lstanbul, 22 (Telefonla) - Al; - aSaS ar fakip olunuyor kan bir obü_s dört.kişiyi yaralamıştır. Bir denizalt; gemimiz Şarnhorstı manlar tarafından işga l edilmiş o!Br. 

tere yıkılacak, diyor Londra, 22 (Radyo) - Belçika lıaş- B 1 d 22 (R d ) İskenderıyeye ilç taarruz yapılmış- T th · d h k t· d b" memleketlerdekı" sefirlerimiz ge 
vekili Piyerlo ile bütün nazırlar ve par- : gra kl d a yo - Yugoslav- tır. İlk taarruz 1,30 da olmuştur. İtal- ron .. eı~\~n l~r~ e ~n e~ ıraz ~01' 

Roma, 22 (Radyo) - (jurnale lamento ile ayan azası bugün Lı'zhona ya opra arın a yabancı devletler an ta a ter· limanda bulunan ingi ra gormuş ur. azıran a yapı aP çağrılmıştır. J· 
D'İt ı· ) İ lehine propaganda yapan veya ça _ Y

1
• Fyy re ı .

1 
•• h d f' "t'h - hava hücumunda 20 kadar ağır bomb~ Hollanda sef:ı·imiz B. Yakup J{~ a ıa gazetesi, talyan milleti - vasıl olmuşlardır. Oradan Londraya 1 k" 1 h ız ve ransız gemı erını e e ı.: az .1 h - . . ta . . . 

nin, artık Fransızlara karşı merha- geleceklerdir. ışlan kımse her ~bkkında takibat ya - ederek bomba atmışlar, fakat isabet ıh~ !~sara udgr~yan gelmınkınl • mırhıçkın ri yola çıkmıştır. 
met beslemediğini ve Fransanın, ne phı a_c~ vet 1 u gı iler, derhal hudud ettirememişlerdir. kırktımaDna . oglrtu Şyo ahçı ıtgı bıı;u ta * 
kadar ağır olursa olsun sulh şartları- Lahon arıcınp a ı acaktır. İk' b b ç . k'" .. dil il ü a ır. enıza ı arn orsa ıı· or A . . h 'kfi . 'fi. 
nı kabul etmesi ve hesap vermesi la- Jt l b• 1 om a_ arpı oyune şm ş, ç pil atmış ve isabet ettirmiştir. Telsizi< r1antın İl metını 

V' l• • • a yanı11::11 ır ev ~~Sara ugramıştır .. 4 :l'.a~alı vardır. kumandanlık ta haberdar edilmiş Vf 

~~~Ia~~l~~~~ie;l~~:~~kJfr~ sonra , na ıne ıtımatnamesini aa lngılı~ ~vcı tayy~r.elerı, hır ıtal:l'.~n t~y sahil tayyareleri havalanmıştır. Ve de· talebi 
1 L' verdı• •• d h 1 • yaresını alevler ıçınde yere dilşurmiış- nı" z tayyaı·elerı'm"z h h'" Londı·a, 22 (Radyo) - Aı·ı·aııti'' . • ngiltere de yakında ayni akibe _ mu a a e Si tor. . . . 1 emen . u~uma geç 

te maruz kalacak ve büyük Britan- Moskova, 22 (A.A) _ Fransanın tk· · h.. 3 d il .. .. h"" d mışlerdır. Denızaltımız, milhım muha. hükfimeti, yarın Amerikan kongree-
ya imparatorluğu mutlaka yıkıla _ yeni Moskova büyük elçisi Labonne Belgrad, 22 (Radyo) _ İngiliz altıd~nc~a~~ı1:n~ş ~e ci~ı~c:at ucc~;::a,;: rebe kuvvetlerinin muhafaza~ınrla bu- sinin bir an evvel ve mümkün ise g_r· 
caktır.> K ı· · •t· d · tayyarelerinin akınlarından korkan t . t" D"" hil 1 d "t 1• t lunan Şarnhorsttan sonra hır destro lecek hafta toplanmasını istemıştı 

Yunanistan da 
Gıda maddeleri vesika 

ile verilecek 

a ınıne ı ıma namesıni vermiştir. t e mış ır. ıger cum ar a ı ayan ay d b" t .1 • bet tt" . t" • B l •k l\T talyanlar •. Sus~ks ve c ivarındaki Yu yareleri uzaklarda karşılanmışlar ve yere e. ır. o:pı ıs~ .. e .1.rmış ı: .. 
e Çl a Ve ıvorveç Va• goslav şehırlerınde geceleri şavkla _ bomba atmalarıııa meydan verilmemis Tav~aıelerımızden .. ıkısı doıım~~ıştır 

tı'kan sefı.rlerı· rın söndürülmesini Yugoslavya hü t" ı k d · h"· d t ' Bır saat sonra, uç taryaremızın da· - ır. s en erıyeye ucum e en ayya- ha z a beb' t h"' ı 
metinden istemişlerdir. Hükumet , reler üç motörlü borbardıman tayya. ıy ına ~e ıye ver~n ucum _aı: 

Roma, 22 (Radyo) - Belçika ve b~ müdahaleyi protesto ile reddet - releridir. Gemilerden de üzerlerine a- dol.~uştur.t Hımay~ kda.fıülesilılnd~nt.~e ık' 
Norveçin Vatikan sefirleri, bugün Ro- mış ve Yugoslavyanın bitaraf oldu _ teş açılmıştır. uşma~ ~y~aresı uş r ıı;u_ş ur. 

Atina, 22 (Radyo) - Ekmek, et, 
vesair mühim gıda maddeleri için 1 
temmuzda vesikalar dağıtılacaktır. Bu 
vesikaların müddeti üç aylıktır. 

madan Vatikan sarayına taşınmışlar- ğunu cevaben bildirmiştir. .. Gem~ler_ım_ız, muharebe ıçın acele 
dır. İtalyanların bu müdahalesi infial s,·korskı· ~o;ıderılmış ıse de, hava suratla karar. 

Papa, Belçika sefirini kabul etmiş uyandırmıştır. dıırından Şarııhorst bulunamamıştır. 
ve uzun müddet konuşmuştur. Şarnhorsta otuz kadar ağıı· bomba 

Amerikan gazetecileri 
Roma, 22 (Radyo) - Berlinde bu

lunan Amerikan gazetecilerinden iki 
kişi hudud haricine çıkarılmıştır. 

Lüksenburg düşesi Hariçten kağıt getirip lngiltereye vardı isabet ~tmistir. 
Roma, 22 (Radyo) - Lilksen - stok edecek Londra, 22 (Radyo) - Polonya Van Zeland Londraya 

burg büyük Düşesi, bugün Madride başvekili ve ordular kumandanı ge- .d. 
varmıştır. Düşes, Lizbona gidecek Ankara, 22 (Telefonla) - Hariçten neral Sikol'Ski bugün tayyare ile ln- gı ıyor 
ve oradan Londraya geçecektir. kağıt getirip stok etmesi için ziraat giltereye gelmiştir. General, Fransa- Madrid, 22 (Radyo) _ Belçika sa. 

bankasına 300 bin lira sermaye ve - da kahramanca harbeden Polonva bık başvekili Van Zeland, bugün bura. 
rilmiş ve bu hususta Vekiller Heye- ordusunu burada teşkil ve tan;im <lan Lizbona hareket etmiştir. Muıııa-
t_i n_c_e_k_a_ra_r_n_a_m_e........,ç_ı k_m--'ış'--tı_r_. ____ ı_·ı e.;.._m_e'-'ş"'g'"'u::.l ...;:o::.I a::.c::.a~k~t.::ır~. __ il ey h in Lo nd raya gideceği •öy len iyo r. 

Alman Tebliği 
S O N D· A K i K A:; 

- • • .. 'c '" 

Führerinumumikarargahı,22 (A.ıcenubunda Vissenburgun cenubi "'.Fransız donanması kactı Al - Alman orduları baş kuman · şarkisinde ve Doirenin cenubunda JI 
danlığının tebliği: düşman müstahkem mevkilerini kı -

Bretagnede mühim limanlar olar taat tahşidatını ve nakliye kollarını "ıı ' 
Saint Mals ve Lorient zaptedilmişt'r bombardıman etmiştir. 
Aşağı Loire üzerinde köprü başlar· Gironda ve Loire nehirlerinin ağ
genişletilmiştir. Thonars işgal edil· ~ında 8.000 tonluk bir tüccar gemisi 
miştir. Lorrainede ve Vosgesdak batırılmıştır. 4.000 tonluk diğer bir 
hücumlarımızın neVcesi olarak çev· gemi hasara uğratılmış ve iki deni?, 
rilmiş olan diğer düşman kıtaatı da. ta~·yaresi imha edilmiştir. 
ibtılmıştır. Gearrardmer zeptedil - Ingilterenin şark sahillerinde as -

Müstemlekeler harp istiyor. General 
• Londra radyosunda mesaj 

Dego1, 
verdi 

• 

-

miştir. Son günlerde bu bölgede alı keri hedeflere karşı ve bilhassa Bi- Moskova, 22 (Radyo) - Ünitet ettirdikleri şartlar nedir bilir misi - va1.ifcleriııi yapmadılar. 
nan esirlerin miktarı 200.000 ni geç· lingham siliih fabrikası üzerine tam Pres, Fransız donanmasının isyan et- niz? Şimdi, donanmamız, tayyarcl<>rimiz. 
miştir. Bunlar meyanında baslıcr ınuvaffakiyetli bombardımanlar ya. tiğini ve tersanelerde inşa edilmekte Orduyu, donanmayı ve tayyarele- ordumuz ve paramız vardır. 
tam bir sipahi livası mevcuttur. D'· oılmıştır. olan 35 şer bin tonluk Klemanso ve ri terketmek ve silahları bırakdık - Düşman bizi beş bin tank ve be~ 
ğer bölgelerde de ü.era adedi müte Öğleden sonra Hollanda adaları_ Risley adlanndaki zırhlılar berhava tan sonra, vatanınızı Alman işgali bin tayyare ile hezim te uğrattı ise. lıiz 
madiyeıı çoğalmaktadır. Bu esirler nın civarında kısa bir hava mu hare. edildikten sonra bütün harp gemileri- altına terkeylemek. onu .ı•irmi bin taıık ve yirmi lıin tayya-
meyanında şimal deniz kuvvetler· bes·ni müteakio altı dilşman tayya. nin denize açıldığını bildirmektedir. Bu, Fransayı Almanya ile İtalya - re ile imha edeceğiz. 
kumandaniyle diğer amiraller, biı ~esinden üçü düsilrülmüş ve müteba- Londra, 22 (Radyo) - Fransa mils nın boyunduruğu altında inletmek Fransızlar! Bugünkü harp, bir Fran 
orgeneral ve müteaddit generaller ki ücü de geri dönmeğe icbar edil - temlekelerinden Fransız hükfimetiııe demektir. Bu esareti kim kabul ede- sa harbi değildir. Hürriyet harb;d;r. 
mevcuttur. mistir. çekilen telgraflarda, harbe devam edil- bilir? Böyle bir sulh, Fransız mille- Ben general Deırol, Londraclaıı mücarlc 

Büyük s'lah ve her türlü harr 21-22 Haziran gecesi dilsman tay mesi istenmekte ve halkın, bunun için tinin şerefine aykırıdır. Şeref diyo - leye dc\"am edeceğim. Müttefikimiz bı-
malzeme~i ganaiminden maada bir vareleri şimali ve garbi Almanva ü- her fedakarlığı yapmağa amade oldu- rum, zira Fransa, müttefikleriyle be- giltereniıı yardimiyle ve Rizin ırarr~fle-
çok tayyare meydanının işgalini mil ~erindp ucarak ilk defa olarıık Rer- ğu bildirilmektedir. raber sulh akdetmeği taahhüt eyle- rinizle muvaffak olacağım. 
teakip 260 tayyare elimize düşmiJş. Fn civarına hücum vaomıslardır. Heıı Londra, 22 (Radyo) - General m'şti. 
tür. •imdive kadar olduliu gibi bombalar Degol, bu gece radyoda Fransız Polonya, Norveç, Hollanda ve Belçi-
Bombardıman tayyareleri ile pi - •rnvri askeri hedeflere az hasar;ıl milletine hitaben aşağıdaki mesajı kabir örnektir. Biz, fena idareden bu

ke şeklinde hücumlar yapan bombar- vaomıstır. Fakat bir miktar sivil öl- vermişt;r: günkü hezimete uğradık. Fransız mil· 
dıman tayyarelerimiz Strasborgun milş ve yaralanmıştır. Fran'!zlar ! Almanların size kabul Jetini düşünen olmadı. Başımızdakiler 

Zabitler! Teknis~·enler ! Tayyareci· 
ler ! Denizciler ve Fransız gençleri va. 
tan ve hürriyet için çarpışmak ii~ere 
bana iltihak ediniz. Yaşasın Fransa!> 

lzmir aaliye ilı{nci hukuk hakİıfl · 
liginden : 

1zmirde oturan Bohor kızı &01.B 
tarafından koca•ı Nesim oğlu. ~f;ş0 '' 
haskiyel aleyhine açılan ihtar da' '8 • 

sının muhakemesi için tebliğatın tcb' 
Jiğsiz geri çevrilmesi sebebiyle nısb; 
kemece bu baptaki tebliğatın iliille 

0 icrasına ve muhakemenin 2-7-94., 
salı gününe talikine karar verilr111

' 

olduğundan müddeialeyh- Miş_oı~ 
Hakk:yelin muayyen mahkeme go~, 
saat 10 raddelerinde a•aletcn veY 
vekaleten mahkemede hazır buıuıı· 
ması aksi takdirde aleyhinde gıyBV 
kararı verileceği hususu tebliğ ın9 1' f . •t 
kamına kaim olmak Uzere key ı) 

ilan olunur. 

Sahibi ve Ba~muharriri 

HAY DAR R0ŞT0 ÖKTEM 

Umumi Neşriyat • füdür!i 
HAMDİ NÜZHET Ç ANÇAR 

Abo e• Yıllığı 1400 kr. 
Il e 6 Aylığ ı 800 

Yabancı memleketlere 27 lira 

i dareha ne: ikinci Beyler aok al< -
Gündelik Takvim 

Cemaziyelevvel: 76 
EVKAT 

S D. 

Sabah : 4, 29 
'.'.>ğle :12, 16 
ikindi : 16 17 

s. 1'· 

Akşam: 19,45 
Yatsı : 2ı, 49 
İmsak 2, 09 ,,,, 

J 


