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1940 
( ANADOLU ) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

General Oegol 
Dün gece bir mesaj daha verdi 

Londra, 28 (Radyo) General De~ol bu gecP radyoda 

29 uncu YIL Ne§redilmiyen yazılar ııeri verilmezı----------------------------------------------
N1>. 8219 Gibü geçmit nüıhalar 25 kuruştur Sabahçı, günlük, siyasi gazete 

Fransız milletine bir mesaj vermis, 17 yaşına kadar olan
ların, Londrada teıekkül eden milli Fransız komitesine ya
zılmalarmı tavn~ye ettikten sonra, kara, hava VP deniz 
kuvvetlerine düşmana teslim olmamalarinı ve aksi takdir
de Franaaya büyük bir ihanet etmiş olacaklarını aöylemiş
tir. 

Romanya hükümetinin geç vakit umumi 
seferberlik ilin ettiği haber veriliyor 

Bu hareket, Rusyaya değil Rômanyadan toprak istiyenlere karşıdır 

Romanyada vaziyet fecidir. Yüzbin 
lerce muhacir yollara dökülmüştür 
Rus orduları, Basarabyanın birçok yerlerini işgal ettiler. Macar ve Bul
gar kabinelel"i birbirini takiben içtimalar yapmaktadır. Vaziyet naziktir 
Bükreş, 28 (Radyo) - Romanya 

parlamentosu, yarın fevkalade içti
maa davet edilmiştir. 

Dahiliye nezareti, bugün verdiği 
bir emirde, radyoda müzik çalınma -
sını, gazinolarla tiyatro, s'nema ve 
eğlence yerlerinin kapanma'1nı bil -
dirmiştir. 

Bükreş, 28 (Radyo) Nazırlar 
meclisi, bugün başvekil Tataresko -
nun riyasetinde toplanmıştır. Baş -
vekil, Basarabyanın işgal keyfiyeti 
etrafında izahat vermiş ve bu hadi -
clisenin dramatik tablosunu yaptık -
tan sonra, işgal edilmekte olan yer -
!erdeki memurların geri alındığını, 
işgal:n dört gün içinde sona ermiş 

, bulunacağını bildirmiştir. 
Bükreş, 28 (Radyo) - Romanya 

hükumeti, Sovyetler birliği hükume
tine bir nota vermiş ve işgal mınta -
kalarındaki Rumen askerinin çek'I • 
mesinde ve hükümete aid menkul eş.. 
ya ile paraların Romanyaya devri hu
susunda kolaylık gösterilmesini rica 
etmiştir. Bu hususat hakkında ko -
nuşmalarda bulunmak üzere Odesa
da bir komisyon teşkil olunacağı 
~öyleniyor. 

Bükreş, 28 (Radyo) - Romanya 
erkanı harbiyesi, bazı sınıfların si . 
liih altına alınmasını emreylemiş ve 
mezun zabitana derhal vazifeleri ba
şına dönmelerini bildirmiştir. 

Son haberlere göre, Macaristan kı
taatı Transilvanya hududlarında ve 
Bulgar kıtaatı da Dobruca havali • 

Alman tayyarele
rinin hücumu 

birliği, hiç bir mücadeleye girişme
den Romanyanın Basarabya mınta -
kasile şimali Bukovinyayı işgal etmiş 
tir. Bu sabah Moskova radyosu, ıc;ov
yet ültimatomunun Romanya tarafın
dan kabul edildiğini, fakat Romanya
nın, tahliye için bir iki gün vade ise
tediğini, fakat Sovyetlerin yalnız 
bir kaç saat mühlet verdikten sonra 
önde bandoları bulunan Sovyet kuv
vetlerinin yürüyüşe geçtiklerini ve 
tayin edilen yerleri aldıklarını bil -
dirmiştir. Motörize kuvvetler, öğle -
den sonra tahliye edilen mıntakala -
rın merkezlerine gelmiş bulunuyor -
!ardı. Basarabya ve şimali Bukovin
ya üzerinde Sovyet tayareleri uçuşlar 
yapmışlardır. Yalnız zamanında tes
lim kararından haberdar olmıyan 
bazı Romen hudud müfrezeleri ile 
ilerleyen Sovyet kıtaları arasında tek 
tük çarpışmalar olmuş ve üç Romen 
tayyaresi düşürülmüştür. 

İngiliz siyasi mahfilleri, Sovyet 
ültimatom ve isteklerinden evvelden 
beri haberdar idiler. Macaristan ve 
Bu!garistaııın Romanyadan istekleri 

b münasebetiyle harekete geçip geç -
Bugün Romanyadan iıtenen yerle rle Rusyanın itıral ettiği Basara · miyecekleri henüz malfim değildir. 

ya ve Bokovina ve eski Romanya (orta kısım) Bu hükumetlerin Almanya ile miiza-
<inde tahaşşiid eylemektedirler. Alfi. tale~leri öğrendik~e~ sonra. derhal kereden sonra hattı hareketlerini t:ı
kadarlar, vaziyetin çok nazik oldu- Berlın ve R.oma hukumetlerıyle. ~e. • yin edecekleri anlaşılmaktadır. 
ğunu bildiriyorlar. masa geçmıştır. Nazırlar meclısının l\foskova, 28 (Radyo) - Sovyet 

Budapeşte, 28 (Radyo) - Macar bu sab~h top.lanacağı. haber veril - radyoları, bu sabah erkenden Sovyct 
kabinesi bugün başvekil Kont Tele- mektedır. !çtımada bılhassa Bulga- kıtalarının Çernoviç, Kişiner ve Ak
kinin ri~asetinde toplanmış ve uzun ristanın menfaatleri bakımından 'l ~ kerman şehirlerini işgal ettiklerini 
müddet müzakerede bulunarak u • na ve Balkanlarda husule gelen yenı bildirmişlerdir. 
mumi vaziyeti tetkik eylemiştir. vaziyet tetkik edilecektir. Radyo istasyonları, ,;on günler 

Hariciye nazırı kont Saki, öğleden Sofya, 28 (Radyo) - Bulgar ha- zarfında iki hükumet arasında Ba. 
rnnra Alman ve İtalyan sefirlerini riciye nazırı, bugıin Almanya • !tal- -Devamı 4 cü sahifede -
kabul ederek uzun müddet konuş _ ya ve Sovyet sefirleriyle uzun müla- ,-------------, 
muştur. Bu konuşmalardan sonra Al- katlar yapmıştır. Bu sabah akdi der

Hindiçinide vaziyet 
lngiltere, Çine mühimmat ve harp 

levazımı göndermiş değildir 
Londra, 28 (A.A.) - Boimahıe - ziyetinden istifade etmek istemekte -

Yunna hattından Çine yapılan sillih di•. 
sevkiyatı dolayısiyle Tokyo hükumeti- Tokyo, 28 (A.A.) - japcnlar Honı:
nin talebini tetkik eden Taymis gazete- Kong hududu boyunca hemen bütün 
si diyor ki: mevkilere ve general Çan • Kay . Şe-

- Bu malzemenin çogu Amerikadan ke giden malzemenin- bir deposu olan 
birazı da Rusyadan gelmektedir. E8as Şayuyonga yerleşmiştir. 
sevkiyat Sinkiangdan l\Iongolistana go Fran~ız Hlndiçinisi şark hududu • 
çirilerek yaprlmaktadır. lngilteı·e, ih- nun işgali berdevamdır. Şimal hudıı
racat yapabilecek vaziyette değildir. d.unu. ~at~den Yunnan - Tıı ?~miry~l•ı 
Hong - Kongdan malzeme geçmemi§- ~ımdılık ı~gal mıntaka•ı harıcındedır. 
tir. japonya, ingilterenin bugünkü va-

Bir lngiliz tahtelbahiri 
Asker dolu sekiz bin tonluk bir Al

man nakliye geınisini torpilledi 
Londra, 28 (Radyo) - İngiliz moto•bot, denizaltı gemisine "ua!•ı 

amfrallık dairesi tebliğ ediyor: bombalariyle hücum ctmi~ler~e de 
Tetrat isimli İnğiliz denizaltı ge- birşey yapamamışlardır. Ayrıca Al

misi, Norveçin cenup sularında as - man tayyarelerinin taarruzuna rağ ... 
keri kıtaat dolu 8000 tonlı.tk bir Al- men tahtelbahir tehlikeli mıntaka 
man gemisine iki torpil i8abet ettir • dan kaçmıığa mU\'affak olnıu tur. 
miştir. Vapurun refakatindeki dört 

Japon Tayyareleri 
Sunkin şehrini bombaladılar. Biı· 

bomba lngiliz sefarethanesine düştü 
Sunkin, 28 (Radyo) - japoıı tayya

releri, bugün şehri bombardım8n et -
mişler ve ağır bombalar atmışlardır. 

Bombalardan biri ingiliz sefaretha
nesine düşmüş i~e de, maslahatgüzar 

ve sefaret erkanı sığınaklarda bulun
duklarından kendilerine zarar olma
mı•tır. 

Sunkin de bir cok binalar harap ol
mu~ ,.~ insanca zayiat kaydedilmiştir. 

Rus ültiınatomu 
man sefiri, halen Viyanada bulun - piş edilen nazırlar meclisi, bu akşam jŞima( Denı·zı·nde 
makta olan Alman hariciye nazırı veya yarın toplanacaktır. Bulgar ta-
Von Ribentropla konuşmak üzere Jepleri meselesi, husule gelen son 8 41 J l • • E f d 

Malta ve lngilterede acele Viyanaya hareket etmiştir. vaziı,etin çerçive i içinde telakki e - man ues royerının tra ın a 
Budapeşte, 28 (Radyo) - Matb'.l- dilmektedir brfırz/dz~ı sÖn[e • lngiliz gazeteleri 

bahsediyorlar çok az zarar verdi at, Versay ve Triyanon muahedele - Bükreş, is (Radyo) - Stefani a- "i 3 nzyor h • tl 
M it rinin, artık tarih~ karıştıg"ını yaz. jansı bildiriyor: Londra, 28 (Radyo) - İngiliz do- e emmıye e a a, 28 (A.A.) - Dün sabah a. •· 

daya gene hava hücumu oldu. Evvelki makta ve Macar milletinin, mihver Tahliye esnasında ufak tefek ba- nanmasının, bugün şimal denizindeki Londra, 28 (A.A) İngiliz ga -ı TA YMISE GÖRE: 
akşamın beşinci hücumunda 32 sivil devletlerinin vermiş oldukları temi· :ıı hadiseler olmakla beraber Sovyet Alman deniz kuvvetleriyle çarpıştığı zeteleri, Rusyanın Romanyaya ülti- c- Bu taleplerin Almanya Ye 1 -
ölü, bir çok sivil yaralı vardır. Bir bom nata bel bağlıyarak hakkın teslimi - kuvvetlerinin işgali normal şekilde iv k" Al d t · b d - matom vermesini ehemmiyetle ko - talya muvafakatiyle yapıldığı talı -
ba dolu bir otobüse düşmüş, yolcuların np muntazır bulunduğunu kaydetle- vuku bulmuştur. Romanya karallık 1 e se ız man es royerı atır ıgı nuşmaktadırlar. İlk haberlerde, kra- min edilebiJ:r. Fakat Balkanlarda 
çoğunu öldürmüştür. :nektedir meclisi, öğleden sonra içtima ederek jhaber alınmıştır. lın hattı hareketi meçhuldü. Yalnız SO\'yet nüfuzunun artmım, diğerleri. 
Düşman, avcı tayyarelerimiz ve da- Sofya, 28 .. (~.A>. - cStefani• ..•. s!yasi ve askeri vaziyeti tetkik etmiş Maamafih bamirallık, buna dair Budapeşteden gelen haberlerde kra- nin menfaatine uygun düşmez. Şimd; 

fi toplarımız tarafından püskürtül . Sof ya hukumetı, Sovyetler bırlıgı 'tır. henüz malumat vermemiştir Iın ültimatomu kabul ettiği, Sovyet Bulgaristan ve :\Iacaristaııın da Ro -
mU~ü~ Dünkü hücumda bomb~ann ~t~a!ra~f~ı~n!d!a~n~R~o~m~a~n~y~a~y~a~t~e!v!d~i~e~d~i~le~n~-L~o!n!d~ra~.~2!8~(R~a!dzY!0!>~~~S~o~v2y~e~t~le~r~~~~~~~~~~~~~·~~~laskerlerin~ Basarabyada ilerled~- manyadan dileklerde bulunm:ılan 
çoğu denize, gayri meskün yerlere dils- A kd • d k • 1 • 1 • d !eri bildiriliyordu. Bir Bükr~ş h~b.eri, muhtemeldir. Fakat Almanya, )1aca-
müştür. ' enız e 1 ngı JZ onanması kr":lı~, İtalya v~ Almanya ıle ıstışa- ristana simdilik çok aculane tn'cp. 

Londra, 28 (A.A.) - Alman tayya- resını haber verıyordu. 
releri, ingilterenin müteaddid yerleri- NIYOZ KRONIKL DiYOR Ki: ler ileri "ürmeme•ini tavsiye etm ". 
ni bombardıman etmişlerdir. Hasar •- Epiy zamandanberi Rusyanııı tir. Diğer taraftan, Almanya, Roman 
cüz'ldir, zayiat ta azdır. Projöktörler- Fransız Donanması oımasa Dahı· Kudretı·nı· Go"" ster- ilk fır•atta cenup hududunu tahkim yayı da kendi nüfuzu altında gör -
den korkarak yükseklere çıkan tav _ etmesi bekleniyordu. Bu hadise Al- mek ister. Kralın Alman sefiri il 
yareı,,r, dafi toplarımızın şiddetli ate- M k d d man. Rus anlaşmasından sonraki""" mülakatı. buna doğru bir adımdır. 
şine tutulmuşlardır. meg" e Ve Düsmanı Mag" lfıp Etmeg" e u te ir ir keri ve siyasi hareketlerin mantıki Budapeşte, 28 (A.A) - Rövter. 

Cenubı Şarkide bombalar atan bir " bir neticesidir. Kremlin o zamandan- <len: 
tayyare kaçmağa mecbur olmuştur. U- Londra, 2 8 (Radyo) - Mançes. Şimal denizinde ve İngiliz sahille- ire bugün gitmemektedir ve gitmiye- beri ikna veya kuvvet kullanmak su- Bir Rus ültimatomu. ltalya harbir.-
rnklarda alevler görülmüştür. Fakat ter Guardiyan gazetesi bahriye mu- rindeki İngiliz donanması, başlı ba - cektir. Cebelüttarık, başlı başına retiyle Ba.ltıkta ve Finlandi; ada denberi böyle bir hareketten çeki 
biraz sonra tayyarelerimizin buralar- harriri, Akdenizdeki deniz kuvvetle- şına Akdeniz kuvvetlerini ezecek Britanya donanmasının kontröl va- sevkülceyşi mevk;;ni kuv\'etlendir - nen )lacaristanda hayret uyandır 
da uçtukları anlaşlmıştır. Kücük bir ri hakkında bir makale neşretmi~tir. kudrettedir. Vazifesini Alman do . zifesini idame ettirecektir. Fransız miştir. Son hareket, ictinııbı kabil ol- mıştır. Kabine mutad toplantısını .<a 
rırmanda çıkan yangın bastırılmıştır. Bu makalenin esas noktaları, Akde- nnnmasın~ karşı, Akdenizdeki do . donanmasının, garbi Akdenizden çe mıyan bir Rus - Alman ihtilafına atlerce uzatmış, başvekil, kral nai" 
fskoçyanın cenubı şarkısinde dört bom. nizdeki Britanya donanmasının ida- nanmasından yardım istemeden gö. kilmesi, İngiliz donanmasının kud • karşı garp hududlarının kuvvetlen - ıi iki defa ziyaret etmöştir. 
ba tarlalara düsm(iştür. me ettirdiği emniyet ve tesirin değ!Ş- recektir. Fransız donanmasının gar- retle vazife görmesinde hiç bir tesiri dirilmesine dair atılan diji:er bir a - Resmi umumi kanaata göre, Ru ----*· mediğidir. ~fuharrir diyor ki: bi Akdenizden uzaklaşmış olma"1, olmıyacaktır. dımdır. Almanya bu harekete iştirak ' alebi, diğer bazı taleplerin mukad 

c!talya, mihver devletlerinin en Şark; Akdenlzdeki İngiliz donanma- Şarki Akdenizdeki donanmasına etmis midir, buragı meçhuldür. Va- demesi değ:Jse, Macaristan bizza Ruzveltin rakı.hı· zayıf azasıdır. İtalya, kat'i mağl(i - >ını kuvvetten düşürmüş değildir. Ve diğer kuvvetlerine İngiltere Ilı - kıa Almanya bundan haberöar edil- 1Jir hareket yapmak teşebbü,iintle 
biyete uğratıldıktan sonra Hitler !ta!yaya evvelce mühim miktarda zım olan malzemeyi ve maddeleri miş. bunları kabul etmiştir. Fakat bulunmıyacaktır. 

Amerikanın harp harici mutlaka ezilecektir. giden kauçuk, manganez, yün v·~ da- Cebelüttarık yolıyle sevkedemese bi- bu bir tasvip manasına gelmez. Faz- l\Iaamafih Ru yanın yakında giiz 
le diğer yollardan sevkedebilecek . la ihtimal, Almanyanın garpdaki !erini Slovakraya çevireceği ve R 

kalmak;.tara+tarı M h b l d • • • tir. İstikbalde tngilterenin 1talyaya meşguliyetinden istifade edilmiş ol- manyadaki Sovyetler nüfuzunı: 
J' e V' vor e e ıye re ısı masıdır. Romanya bu teklifi kabcl et Basarabyanın ırarp hududların,1 

Londra, 28 (Radyo) - Amerika- J ' karşı harekatı, tamamiyle deniz sev- tiğine göre, İngiliz garantisi de artık tevakkuf ctıniyeceği sanılmakta ,. 
da cumhur reisi seçiminde cumhuriyet k.uJceyşine bağlı olacaktır. > mevzuu bahis olamıız.> buna ehe;nmiyet verilmektedir. 
partisi namr.edi ilan edilen Vandel 
Vilki, Hitlerin tecavüz hareketi kar- "E 0 tt k ] b b• } ı<ında bidayette çok a-abiyet göster- mRıye e a mamızın Se e ı, n-
miş, bu tecavüzler karşı,ında Ameri- • ı • d d h • 
kanın ıaka~·ıt kaıamıyacağını sörıemi• gı iZ Onanmasın an ımaye 

uirT\::!~~fih vnki, Amerikanın har~ edilmemizdir.,, dı·yor General Mitte/ Havz, Bordo hükumetine itaat 
harici kalabileceği fikrindedir. Tuhııfı 
su ki bu z.atın ecdadı Prusya zulmün· Nevyork, 28 (A.A.) - Nevyork be- Hollandanın kullandıkları intihap hak ede ek m uh ta n "h t d • 
den Amerıkara kaçan Almanlar ara. lediye reisi B. Lehman askeri talim kından fazla bir intihap hakkına ma- f asama l age ver l 
"1n~a ?ulunmaktadır. i kampları cemiyeti azalarının dünkü iç- lik olacak değiliz. Şimdiye kadar emni- Londra 28 (Radyo) - Suriyedeki ı nihayet verdiği haber alınmıstır. Bu sız hükumet erkanı ve kuıııııııdan .. 

aşıngton, 28. <_Ra~yo) - Ruzveltltimaında şu beya"natta bulunmuştur: yette kalmamızın yegane 8ebebi kardeş Fransız ~rduları kumandanı general lıavalide Fran<ız bayrağının d;lgalan- mevkilerini muhafaza ümidivle hu~ 
Am.~r_ıka~ı~ .hancı sıraseti hakkında - lngiltere kati surette mağlup ol- ve dost İngiltere demokrasisinin bü- . . .. • . . J · '. rarı almışlardır. İngiltere · hükum 
rakıbı_ Vılkı ıle konuşmağa hazır bu _ duğu takdirde sulh ile harp arasında yük filosu tarafından himaye edilmiş Mıttel Havzenın Bordo hukumet:nın ması bu spretle devam edecektır. buradaki vaziyeti dikkatle takip etnı 
lundugunu söylemiştir. birini seçmek için Nor\'eÇ, Belçika ve olmaklığımızdır. kararı dahilinde Suriyede muhasamata 1 Anlaşıldığına göre, Suriyedcki Fra!l tedir. 

Suriyedeki Fransız kuvvetleri 
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.. b• • ·1 oJdU· •• v. 
-238- diliyordu. Fakat muharipleri tamamen gorecegtz 

Bu haber mühimdi. Çünkü bilhas- mücehhez, cesur ve tecrübeli idi. 
ı:ıa Hevazin kabilesi efradı, :Mekke Ordu müşaviri Düreyd, orduda ço- Orhan Rahmi GÖKÇE 
civarında oturan, cengaverliği ve ]uk, çocuk ve kadın bulunduğunu bil- Hiç de espi:ı'ye tahammülü olmı · 
kahramanlığı ile meşhur bir kn bile 1 miyordu. Çadırlar kurulduktan sonra yan ve gürültüleri dünya sokakla -
idi. Ve efradı da epeyce kalabalıktı. efraddan bazı sesler işitmeğe başla - rında harp arabaları halinde koşan 
İslam ordusunun l\lekkcyi fethetme. I dı: hadiselerle kar§ı kar§ıyayız. Binnen-
s:; b.u kabileler üzer'nde fena bir te- Kadın gürültüleri, çocuk ağlamı:ıla - aleyh, fikirlere imkan nisbetinde ay-
öir yapmıştı. rı ve aire.. dınhk ve vuzuh vererek konuşmak 

Çünkü bu suretle, hem kendi rahat Düreyd ııordu: . . lazım. 
ve huzurları için artık yanı başlarında - Dışarıda kadın, çocuk seskrı gı- Meıeli.; hiidiaeler devamdadır ve 
hir tehlike başgöstermiş, hem de P.Ski bi bir şeyler işitiyorum. devam edecektir, diyoruz. Çünkü 
ş ref ve şanlarına bir noksanlık dOş- - Evet! Dançik, Büyük İskenderin Gor-
:aıii~ olacaktı. - Peki niçin getlrildfler? diyom düğümünden çok daha 

Binaenaleyh, islam ordusu :\iekke- Malik cevap veı:Ii: . . ı karışık ve kendi içinde namü • 
de fomamiyle yerleşmeden ve Mekke- - :Ben getJrttım. Muharıplerlm.z. tehahi bağlantıları, kopuk ve 
n 'n mulrndderntı tamamlyle halledil- yanıbaşlarındn zevceleri ve çocukları çiirüklerJ bulunan bir nesne idi. 
meden onunlu boy ölçüşmek, onn kuv- bulundukça aaha ce:mr olurlar ve on- Bir kılıç darbeainde Dançik ko
vctli bir darbe vurmak lstlyorlnrdı. ların Akıbetini düşünerek harbi ım4t- ı:ı:uılınca, onun İç kısmı da ortaya 

Zaten beni Havazın kabilesi eskiden lakn kazanıpnğa ve düşman önOnden çıktı. On aydanberi, her gUn bir va
beri islAmiyete düşmandı, Defalarca kaçmamağ'a çalışırlar. kıa, her gün bir r.ürpriz karşısında -
bunu isbat etmişler<li. . ihtiyar muharlp acı bir tebessüm- :vız. İlk yların batımızı iki tarafın-

Hazret peygamber, o günlerde Me- le mırıld,andı ı dan yakalayıp sarsan hayreti geç -
cllneye hareket etmek üzere idi. - HaşA ! .. Yanlışsın, çok fena Y&ıP- tikten ıonra, yav&§ yavaf, aaıl iç yU. 

Zaten kuvvetli ve hazırlıklı butunan mışsm .. CUnkil ordu bozulduktan son- zü, asıl makıadı ve mUcadelenln ha· 
bu iki büylik kabile, civardaki pım ka- ra onu bu gibi sebeplerle durduramaz- kikt aebep ve ruhunu gHrmeğe batla-
bilelerl de ittifak dair.esine .almağa t\ğ- sın!. Ve bu takdirde ma~lftbiyet vera dık. • 
ra ıyorlardı. Nitekim buna da kıs • hezf met, her halde ordunun şerdi lla- D-:nçık~e, Lehiatanın hayati me : 
men muvaffak Qlmuşlardı. Beni ,Nazr. mına daha fena olur. Ayni zamanöa ~e~eıı defıl, ~Uy~k P.roblemler .«f~h 
Beni HilAl v.e daha bazı k~ük .kabile- btsyle bir felAket vukuunda onlar nasıl ı~ı. Yoksa. hıç bır mıllet, D nçık 1 -

ler onlarla birleşmisle.rdl. Yalnız K&'p kaçırılacak, nasıi geriye çekilecek? çın bugUnkU muazzam ve emı~lalz 
ve Kilap kabileleri bunu kabul etme _ Malik ses çıkarmadı. ma~eraya •tılmazdı. fnı~n· •• dün.ya 
mişler; DUreyd, bu araziyi muv.afık görü- ~a~ıt~ı~na ba~ınca, • d~.vrımızın ıı~ -

- Biz bitaraf kalmağa karar ver _ vordu. En ;-Uksek ve en kuvvetli mev- tığı ııtıka'?~h ve bilyuk devle~lenn 
dik. kiler i~gal edflmişti. Toprak, askeri n~red~n. gırıp ner~y~ cı}cmak 1ıte -

Demişlerdi. Beni Havnzln, harbe ço- vorrnıyacak ve harekatını işkal etmiye- dıkle~ını anlamak ıcın hıç de .~or!~k 
J k w k d 'ht' ı b'I cek aekilde idi çekmıyor ve bu anlayış, bugun ıçın u çoçugu, a ın ve ı ıyar arı ı e ; ·.. . 
istirak ettirecekti. B1r aralık Dureyd gordu: ~u net•ceye varıyor: 
"' y ,., l'k ı B · K'l· ·ı be · Hadiseler devamdadır, daha çok 

R l .. k b · t'h t . . . - a füa ı . enı ı ap ı e nı 
esu ue re_m, . u !s ı zara ı ışıtın- Kap ne oldu? Onlar da iştirak ettiler şevler görece~b: .. 

<:<; A~dullah ıbnı .Ehı .Cedr~d. Esleme- değil mi? Bu iki ciioılerin sert bazı haldkat
;vı çagırdı, ona. ~ırektı.f ~·erdı ve Ab- _ Hayır onlar bitaraf kalmak iste- terle dolu olduğunu izaha lüzum yok. 
dulla~: kıyafetı~ı t~b~ıl ıle. c~s~ıs ola- <Iiler ve hiç bir ferd gelmedi. tur. Fakat dram başlamı~tır, hiç bir 
rnk duQman vazı;•etını tetkık ıçın der- Dür.eyd başını eğdi: kudret bunu, yarı yolda durdurup 
hal Mekkedcn a) rıldı. .. _ Eğer -dedi- bugün şeref ve zafer ke"diremez. 

Abdullah ~uvaff ak . olmuş ve duş- günü olaydı, onlar da sizinle beraber İngiltere, harbe yeni başladıi?'ını 
manın hazı;Iıgını: te~t!b~tı~ı: kuman. ~clirlerdi. Bu h(l.le göre. keşki !'en de bildiriyor. Amerika, hiç durmadan 
cf~ heye_tle.rı vesaıresını layıkıyle tes - harbe girmeseydin. hazırlanmaktadır. Almanya. dof!ru -
bıt "tmıştı tlan dog" ruya lngiltereye mi, yokea 

O d · beli' b 1 k 
1 

Malik hiddetlenmişti. Düreyd. de -r unun ı aşı umandan arı vam etti. ltalya ve hpanya ile müstereken 
Ben~ Ha~nzin namına :Mali~ ihn.i Avf, _ Ya~ılacak işin en doğrusu, kadın Afn'ka istikametinde mi inkişaf ede
Renı Sakıf namına da Abdı Yal:l Yar- ve çoluk çocuğu emin bir yere çekmek ce~i meçhul bir taarruz hazırlamak
dı. . . \'e ondan sonra sade cengaverlerle ve tadır. Bu taarruzu başka aahalarda 

. Fa~at b~ mey~nda ıh.~ıya~ v.e tec- süvarilerle harbe girişmektir. tfa tahmjn eylemek mümkündür. 
rtıbeclıde bır şahsıvet ] k ltalyıı_. Alplarda bo• kalan ordusunu . mu~avJr o ara Bu son Röz kumandan Malik! büs- "' 
~rdu~·a ahnm.ıştı ki. bütün kabileler bütün çileden' çıkarmı1,1tı. Dudaklarmı terhia edecek gibi JlÖzükmüyor. Bal
~z".1:'ınde nafız bulunuyordu. Düreyd buruşturdu, kaşlarını çattı. İhtiyar kanlar, kapağı zorlıyan bir kaynaş-
ıbnu~ umme.: . . . müşavire, hakaret edercesine; manın arifesindedir. BulP.'aristan 

. ~~ıreycl, yüz yaşlarında ıclı. Bır çok _ Sen -dedi. artık bunamış~m .. Ne Dobrucadan, Macaristan Transit -
buyuk ha;~lcrde kuman~:rnlık yapmış.. dediğini, ne düşUndUğilnü, ne ı;öyl~di- vanyadan bahsediyor. 
tı. Ask~rı. • !erde vukufıyle tanınmış- ğini bilmiyorsun .. İhtiyarlık ınüv~zc- Ve. Sovyet Rusya, kendi eski ara-
tı. falık ıse 35 yasında. biraz asabi. neni bozmu~. :zisi olan Basarabya He şimali Buko -
fakn~ !!('llÇ ~·e cengn\'erdi. Biraz da DUreyd, ~na cevap vermedi. Çilnkü vinyaya ayak baamıştır. Fransız im· 
kendıne ma.~ur ve nefsine karşı iti- ihtiyardı, mecali yoktu. Ve ordunun paratorluğunun her tarafından (mü-
m"d f I d \T d k cadeleye devam) sealeri gelmekte -" ı az a ı ı. e or uyu. umandası kumandanı Malikti. Fakat bazı arka-
?l~ında bulundurmak selahiyeti onda daşlarrna ela: dir. Demek ki, asıl hedef, namuhe -
ıdı. .. . _ Bu gidiş iyi değil, göreceksiniz: aabına katedilen yol, henüz çok kısa-
. ~m·e\·dın .ırözlerinde. ihtiyarlık tc- mağlup olacaksınız ve Malik te kaça- dır. Bundan aonra, daha sonra ve nn-

~ırıvle fer kalmamıstı. Rir kolu ela ço- rak bnşını kurtaracak. dan da aonra vuku bulacak hadiseler 
I kt H tt b' ,.ı • • d beklemeliyiz. Yangın &açağı tut -a · ı. a a. ır seuye ıçın e taşını - Demekten kendini alamadı. Halbuki 
yordu. M:dik eli kılıcının ıkabzasında; muştur ve bu yangın, ancak bütün 

. Di.i~mnn cırdıı~u nihavet EvtasR "'el- - Hakim olan benim, Düre,·d •· bı"- derw:zlerin biri birine girmesiyle sö -
B " J nebilecektir. 

:nıst:. ıırıısı. 1\lekke ile Taif arasına zim cesaretimiıi, .cüretimizi kırwnk Acaba ne vakit mi? 
ısabet. ed<.>n bir rnf-vkidir ki. dii!er ismi sevdasına düşmüştür. D!nleme~r·n ... 
rle Zülmccazdır. Burası Arabistamn Tertibatımız ''erind0 dir mutlaka bu- Çok, ~ok zaman sonra .. 
b J "' • Orhan Rahmi GÖKÇE 
!i~ük ?ir P?-nayı_r yeri idi. Ve btı ar.n- rada kar.§ılaşacağız. ___ * ___ _ 

zı~ın bıraz ılerısıne ele Huneyn isabet Düşman ordusu, dar bir geçidi de 
Pdıvordu. tutmuşl\J. Ve burası, ,i.slam ordusunu l ngilte e K r l 

Diişman ordusu burada konaklamış. hırpalamak için çok müsaitti. , T Q l 
1ı. Mevcudu 4 - 5 bin kadar tahmin e- - Deı·am edecek -

Roman yadan istenen yerler 1 ~ ~ 
Bulgaristanın ikide bir tekrarladığı Dobruca, Romanyaya Balkan harbi 

esnasında geçmiştir. Malum olduğu veçhile, bu harbin sonlar;nda Roman
ya, Sırbistan, Karadağ ve Yunanistan Bulgarlara karşı birleşmişlerdi. Ro. 
manya, neticede burasını almıştır. Dobruca, Karadeniz sahilinde bulunan 
P.razidir. Romanya, umumi harpte İngiltere ve Fransanın yanında yer al
dığı için 1919 da Versay muahedesinde de Karpnt dağlarının garbında 
Macaristann ait olan Transilvanyayı, şimalde A vusturyaya ait Bukovin
yayı ve Rusların Bnsarabyasını aldı. Bundan evvel arazisi 131 bin kilomet
re murabbaında iken bu arazinin jlhakiyle 295,000 kilometrelik bir sahayı 
kapladı. Transilvanya alplarının yamaçları ormanlarla doludur. Kereste 
sanayii pek ileridir. 

Transilvanya alplarıııın garbında kalan yüksek yaylada Macar azlık
ları, Romenler arasında dağılmıştıı-. Burada arazinin dörtte biri ekilir 
ve arpa, buğday, yulaf, patat.es iyi yetişir, meyvelikleri de zengindir. Hay
vanat sürüleri için bol rner'alar vard~r. Romnnyada halkın yüzde dokuzu, 
12 inci asırda buraya gelerek yerleşmiş Alman muhacirlerinden, iner, 
vüzde yirmisi de Szekler denilen Macarlardır. Nufusun yüzde yirmisi de 
Ynhudidir. 

Romanymıın nufusu 17,3 milyonu geçer. En kalabalık yerler Bukovin
ya ile Transilvanyanm bazı vadileri ve Transilvanya alplarının dış etek-
leri ve Yaş ile Bük.re§ Ş!hdnin ~ivatıı'lır. . ... .. , t . 

1 ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bugün matinelerden itibaren iki harikulade güzel film birden 

TÜRKÇE SÖLÜ 
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Norma Schearere _ ',I'yrone Povver 

Tabii Retıkli 

2-SEVIŞTIGIMIZ GÜNLER 
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Metro jurnalde en son barp haberleri ... 
SEANSLAR 

Seviştiğimiz günleri 
c. ""2.4f>-.'l.i6 de 

H~va kahramanlarile 
_konııştu 

Londra, 28 (Radyo) - İngiliz 
kralı jorj, dün Londra civarında tay
yare meydanlarından birini ziyaret 
etmiş ve 112 düşman tayyaresi dü -
şürmüş olan 13 zabitle 12 pilota ma
dalyalarını göğüslerine takmıştır. 
Kral, istasyondan aynlacağı ımada 
muharebeden yeni dönen pilotlarla 
da göriişerek düşmanla yaptıkları 
muharebeler hakkında .kendileriyle 
hasbuhaldc bulunmu~tur. Kral, di -
ğer bil' hava istasyonunda vazife i -
çin uçmak üzere bulunan bir bölük 
kumandanı ile ele görüşmüş, pilot -
)arın ellerini sıkmış ve onları, hava
landıktan sonra düşman arazısıne 
doğru uzaklaşırken seyretmiştir. 

-
13,30 
13,35 
rn,5o 
1•1,30 
15,30 
18,00 
18,05 
18,30 
Hl,00 
1!),15 
19,30 
H),45 
20,00 
20,30 
20,50 
21,20 
21,30 
21,4fi 
22,30 
22,50 
22,50 
23,00 
23,30 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
Program 
Ajans haberleri 
Müzik (alaturka) 
Riyaseti cumhur bandosu 
Dans nıuziği (Pi.) 
Program 
Hafif muzik (Pl.) 
Radyo caz orkestrası 
Konuşma 
Saz eserleri 
Halk türküleri 
Ajans haberleri 
Fasıl heyeti 
Konuşma (giinün meseleleri) 
Muzik (alaturka) 
Serbest saat 
Konuşma (radyo gazetesi) 
Küçük orkestra 
Ajans haberleri 
Küçük orke:-tra 
Konmıma (ecnebi dillerde) 
l\'lüzik cazband (1.) 
Yarın ki program 

t 
Bu dunya, ır g~rıp a em . l l rı )na Zarar-'i, o u «Lahza, l!İbi kısa zaman f'.'l.r.t ~ a. 

.;\ içjnde devletler çöküyor. .sene. er. 
denberi dünya., bir çol< d~vale.r 1;:r 
de bocalamaktadır. Fakat seçen ti 

T 'r- gün, hi~ bir davaya bir bal •teıf 
V ı getirmemiştir. Bili.kiı her yuvar ~~ _ 

"'k"' d'' 1 mıın' arııın 
B ornavaya kurbağa yağdı, 
lada mezruat tamanıen mahvoldu 

Dün sabah aaat 4,30 da .şehrimize v~ mülhakata dolu ile karı§ık 
şiddetli yağmur dü;mü§, bir çok zararlar yapmıttır. Bu sırada yıl
d;rımlar da d~müştür. Şehrin münhat yerlerini Karata§, Salhane cad
delerini, Halimağa çar~ı111nı sular kaplamı,ı, müh:m miktarda moloz da 
aürüklemiş ve bu yüzden tramvaylar işlcyememi~, sabah yolcuları ve 
iş\iler binek ve rlik arabalariyle işlerine gidJbihnişlerdir. Bazı yerler
de yollar. bozulmu,, parklarda ağaçlar yıkılmıttır. 

Bornova ve civarına kurbağa yağmı~tır. 
Göztepede 95 inci sokakta öğretmen Bn. Esmanın kısmen harap 

evinin, Caziler caddesinde 240 numarada Htiaeyin 2~tz1 Ayıenin evinin 
çatıları çökmfüı, Alıancakta Mea'udly~ v-: ŞerafeddinbP.y caddelerinde 
ve yukarı mahallelerde bir çok evlerin kir~mitleri uçmuş, Mes'udiye 
caddeainde kebapçı B. Mahmudun dUkkl:ıı 8nUnde ve ikinci kordon
da birer ağaç devrilmlf, yolları kapamıtlır. R'rinci kordonda eski Sa
karya alnema11 binasının Sn dıvarı yılkılmı9tır. Yalmur eenaaında ftl'• 
tına da çıkmıttır. 

Şiddetli yağmur ve doludan mahıulter epiy zaru rHrmilttUr. İkinCll 
Üzeri yarım saat devam eden doludan Urla mwkezi ile 4Af'k ve sarp 
köyleninde zarar bUyUktUr. Ballar, tütUn, zeytinler, bütUn mezruat 
mahvolmuıtur. Bazı mıntakalarda batl~ra atılan ilaçları, yafmur au
ları götUmıUttUr. Bunların yeniden ilAçlanmaıına lUz~m ıörUlmekte
dir. itfaiye hortıımlan ile belediye temizlik -,amelesi yeryer faaliyete 
geçerek caddeleri tem:zlemİf, kaldırım amelesi de yoll«lrı tamir et
mi~tir. 

--·--llCOO)a------
M ünakcilô.t veki- Genç kız O.şıkını 
li AnkarayagR·ttt vuracaktı 

İstasyonda merasimle 
v 1 d 

ugurıan ı 

Şehrimizde bulunan Münakalfıt \'C

kili B. Ali Çetinkaya. refakatlerindeki 
mebuslar ve vekalet erkanı ile v<ı hu
susi trenle dün saat 8,40 da Ankaraya 
hareket etmiştir. 

İstasyonda vali, mü~tahkem mevki 
komutanı, belediye reisi, parti bnşka. 
nı, vilayet jandarma alay komutanı. 
emnivet müclürU ve muavini ile bütün 
daire.ler müdürleri, bando muzika, as
ker, jandarma, polis ihtiram kıtııları 
tarafından merasimle uğurlanmış, 
halk, vekilimizi alkışlamıştır. 

----·*----
Feci iki kaza 

Tabanca ile üzerine 
ate.s etti 

Evvelki gece Kemerde Gaziler chd
clesin<le ~fohmed k17.1 on dokuz ynşın
da :Meryem Merd adında bir kız, ta
banca ile Ahmed Qğlu yirmi üç yaşında 
Aliyi öldürmeğe teş.ebbfü.; etmiştir. Po. 
!isler kızı yakalamıştır. Kız eliyor \d: 

- Üç senedcnbcri :5evi~iyorduk. Be
ni sevdiğini zann<ıdiyordum. i\Ie~cn 
beni başka bir kızla aldatı~·ormuş. 
Kendisine bu hareketinin fenalığını 
~ıılattım: 

- Aramızda artık bir ~ey kalmadı. 
Sen de kısmetini ara! 

Dedi. nuna kızdım. Gece onu kar. 
~ımda görünce aklım başımdan gitti. 
tabancayı at.e~ ettim. 

Yapılan tahkikatta tabancayı Aliyi 
ö!dilrmek kasdiyle tedarik ettiği anla
~ılmıştır. 

ve ço ut, unyanın aoıya . • . d _ 
deb1' liir püf nolitayı dehşet1ı bır 1 

_1c· h .. d d ııa vur· 
r-ım vuzu u ıçın e mey • a-
mU§ ve petinden yeni meı'eleler 1 

_ 
.. , :ı · t• • t• t t rJ' ceP rUK eyıp ge lrIDlf tr. § e; ga d 

hesinde cateş keaıo borusu çal;~ tİ~ 
Fakat büyük ve medeni b~r mi \,. 
yerde soluyan bitkin bünye:-/ U?er Un 
de ... Bu hadise Avrupayı - bul ee 
•seflc g'l>rüyouz iti dünya ~dedİ· 
c..:>frafya Avrupasmdan ibarettır: i. 
ğcr l\ıtalar Avrµ.pa dıtı ve ınedeft U· 
Y:et harici bir çekingenlik içf ndj1' r• Mpc)eşmi!}tir - Evet Avrupa,ı-ı Y1 ~j. 
ca meşgul edecek ti.irlU davalarıt' 
çinde gelittlii hir ba§laııııç otac•l5 r 

tır. Çünkü ı 'ttl 
Harbin m6hlni bir safha•• b1 U~ 

FaJpt harbia mutlak kaderi ~e"u,. 
belli olmamıştır. ihtimaller ilerı • .,. 
mekten çekinelim, r8rdilk kl en kU " 
vetli mantık ve rea1.!teye en .ı1ıu • 
aa,-dıA"ımıs tefekkUtle"""t bin ı,;bir •e~t 
~!lıaflarını geride bırakan hır t.el\!Ya • 
ıızlii~ d~tU,; Yl\bu~ ı\f far~ı• • 
nUnde bir ıolukkanlılılın ıı'rk~e•ro 
liği ile duralım: Sulh ve yeni 111ı~ e 
bir totaliter görü§' zaviyesine Çr. 
kurulmağa uiraıılıraa ne olur 1 ~ 
;ıele basittir: Bu yeni nizamda, ite.~ 
lil<e şuuru» nu duymıyan devletl~rı 
rolü ancalt pa:if bir unsur olrnakt3 t1 

Heri gidemez. . 'ç 
Bu tehlike tuuru, lialettayin bir 1 

1 
duygusu ve .hereket İmkanlarıırı:ı.ı 
7encirliyen bjr vehim de~ildir. 
ıuur, riyazi bir t«;fekkürle tehti~e; 
nin «k~metiniı> ölçen ve bu öl~U~. 
göre kendi ha!"eket sahasını ve ııtı 
kametini tayin eden bir idraktir: Y~: 
ni muvazenenin kuruluşunt!a, h·~ r·. 
mazııa kendi s~hasında bir aktif P " 
na yükselebilmek'. için bu tehlike tU~~ 
runu kavramı~ v,. onun icaplarına J r 
re rotaaını çizmiş olmak lazırıt d' · 
Elini; ba11kalarınm istediğ.~ ve kel\ eli 
.sine empoze ettiği anda deiil, Jtftl 
menf al'ltlerinin ve aklı ııeliminin ıc1~ 
ettirc\'ii anda kendi teşebbüaü '., 
ateşe sokmasını bilmiyen ve iıte~!,, 
yenlerin halini görüyoruz. Bu h• 

1
" 

dramına düşmiyecek olanlar, arıc::• '1 
yukarıdak1 manada tehlike şuu!"I" 
anlamıt olanlardır. ____ .* ___ _ 

Bergamanın Kınık nahiyesinde aşa
ğı mahallede Osman oğlu 13 yaşında 
Hakkı Yağcı,. çift.e tüfeğini kurcalar
ken ateş aldırmış, çıkan kurşun ve saç
mımlar yanında bulunan Kazım oğlu oıı 
iiç yaşında Nuri Sütçünün muhtelif 
yerlerine isabetle ölümüne sebebiyet 
vermistir. 

ZIRAA T MODORO ÇEŞMEDE t 
Vilayet ziraat müdürü Bay Rcfr 

----··k O:ker zirai tetkikat için ÇeşirıeYe 

DICER HADiSE: 
. Bornovanın Işıklar köyünde Ahmed 

oğlu Sabri Ertekin, arkadaşı Ahmed 
oğlu Kerim Kültek ile sarhoş halde 
Hasan Değerin arabaınna binerek kö
ve gelirken Sabri Ertekin yere athımı~ 
belinde bulunan tabanca yere düşere}· 
ateş almış. kurşun boğazına saplana
rak Sabriyi ağır surette yaralamıgtır. 
Yaralı hnstahaneye kaldırılmıştır. 

-~--... ~-~-
İhtikar yasaktır 

Halimağa çarşısında lzahar oğlu şişe
ci ım Lcon, 250 kuruş kıymetinde bir 
et makinesini Riza oğlu Kamile 300 
kuruşa satmak ı>.uretiyle ihtikar yaptı
ğı görülmüş, milli iktısadi koruma ka
n unu mucibince mahkemeve sevkedil-
miştir. -

·----·*----
Mahkumiyet. 

Cumaovası istasyonu civarında iki 
trenin çarpışmasına ve Mehmed Şey
ho arlıncla birinin ölümüne sebebivel 
veren CumaÖvası istasyon memt;nı 
R. Fadıl bir sene hapse mahkum ol • 
muş, diğerler iberaet etmişlerdir. 

• 11 

İngiliz şilebi gitti 

TA YINLER gitmiştir. 
Ziraat muallimi B. Muzaffer Du- ----*----

raııın asaleti ta!';dik edilmiş, B. Ali ELEKTRiK T ARiFESi 
Gezer ziraat tcknikcrliğine tay'n o - Elektrik tnrİfegi komi~yonu, çıılı~· 
lunmuştur. ı malarna devamdadır. 

Bny Fuad Aksoy İzmir liman me- Tarifeye zam .vapılmıyacağı kıt 1' • 

murluğ.una tayin edilmiştir. vetle tahmin edilmektedir . 

Ayvalık hakimliğinden: 
Ayvalık ve Bergamada zeytinyağı, zeytin ve pamuk ticaretiyle müştc

gil .l\!"1-:ıned Da~ay hakkmd. ki kçnkordatonun ta:sdikine dair verilen 14 
hazıran 940 tarıh ve 309 esas 148 karar No. hükmün katileştiği icra ve 
ifla~ kanununun 300 ncu maddesine tev!ikan ilaıt olunur, ?451 

lzmir defterdar~ığından: 
i\Tchmed Faikin basmahane şubesine milli emlak ımtış bedeli borcundan 

.lol:ıyı haciz edilmiş olan ismetp~a mahallesinin ikinci sakarya sokağın
da kaiıı 9 sayılı Ye 640 lira kıymetinde!ki evi vilayet idare heyeti karariy· 
le kat~ iha!esinin icrası için on gpn müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Talıplerın 5 temmuz 940 cuma günü saat on beşte vilayet idare heyetine 
mi.iracaatları ilan olunur. ı 2434 

lzmir defterdarlığından: 
.Marangoz l\lehmeclin Başturak şubesine milli emlak satış bedeli bor· 

cundan dolayı haciz edilmiş olan alhanc mahallesi şetaret sokağında kain 
5 sayılı ve 1800 lira kıym<ıtinde~i evi vilayet idare heyeti karariyle kati 
ihalesinin icrası için on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin 5 temmuz 940 cuma giinii saat on beşte vilayet idare heye-

ve sanayi 
tine müracaatları ilfın olunur. 2~30 

Menemen 
odasından: Yirmi gün evvel limanımıza iltica 

eden biiyük ingiliz şilebi, evvelki gün 
lstanbula gitmiştir. Sefcl' tl(>ğ':rmeııci ünvaniyle Menemenin c ki İzmir caddesinde kain ve 

ZABIT ADA :;icilin 83 numarasında kayıdlı un Ye yağ fabrikal'iı kollektif şirket olarak 
• ·-·-·-·-·-·-·---.. idare edileceğinden yeni ünvaııı Sefer oğulları İnan fabrikası olarak tica-

ZA V ALLI y AVRU ret kanununun hükümlerine göre sicilin 1013 numarasına kayıd ve tescil 
Bergamada Soğancı köyünde berber ~dildiği ilfuı oluuur. 2442 

Şakirin bir buçuk yaşındaki oğlu Selfı- B b d . .. d 
mi Sevim, evlerinin önünde oynarken OrllOVQ ele lljeSzn en 
tütün fidanları suyu için kazılmış de-
rince bir çukura düşmüş ve boğulmuş- 1 - Mezbaha kamyonu için yetmiş teneke benzin açık arlırrna ile 
tur. satın :ıhnacaktır. 

.. D,V~VK._0 Y A_NGIN . 2 - Eksiltme 10-7-940 çarşamba günü saat on altıda Bornova bele· 
D~ın .bırıncı sultanı.ve mah~11~sın~e diyesinde yapılacaktır. 

622 mcı sokakta bdeclıye elektınk mu- . . . . 
henclisi B. Hurşide ait on üç sayılı Ye .~ - Beher tenekesının muhammen fıyatı 420 kuruştur. 
öğretmen Bn. Fahriyenin kira ile otur- 4 - Depozito akçesi 23 lir~d1r. 26 29 2 5 23!J!) 

duğu evde ocaktaki kurumların ateş } • d f d J .., d 
almasından yangın çıkmış, fakat sön- zmır e ter ar ıgın an· 
dürülmüştür. Evin tavanı fazlaca za. . . . ı • 
rar görmüştür. tbrakım Emının başturak şubesine milli emUı.k satış bedeli borcun-

ÇOCUKTJAR ARASINDA tlan riolayı haciz edilmiş olan Göztepe Halit Ziya sokağında kain 15 
BiR HADiSE sayılı ve 2070 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyetinin karariylc 

Balçova köyünde 15 yaşında Nured- kat'i ihalesinin icrası için on gün müddetle müzayedeye çıkarılmış -
din, hayvan otlatmak yüziinden kavga tır 
ettiği on üç yaşında M:ehmed Güzeli · . . . .. .. . ~ . 
gra tiifeğiyle ağır surette yaralamış _ . Talıplerm 5/ Temmuz/940 cuma gunu saat 15 te nlayet ıdare heye, 
tır. tıne müracaatları ilan olunur. 2433 
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~lzmir Levazım Amirliği llanları~ 
~-.............. , ............ _ ................................ - •••• 4 ............................ ___ .. . 

lzmir levazım amirtiği salın alma komisyonundan: 
Miktarı 

5760 
5760 

Kilo 
Kilo 

T. Fa~ulye 
Patlıcan 

2304 Kilo Taze bamya 
5904 Kilo Kırmızı donıat 

564 Kilo Taze büber 
1 - İzmir M•t. Mv. Hariç b"rliklerinin yukarıda cinsi ve miktarı 

yazılı be~ kalem sebze ihtiyacı açık eksrıtme suretiyle mil11a
kasaya konmuştur. 

2 - E~iltmesi 11-Temmuz-940 cuma gUnil •aat onda kışlada Izmlr 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıl;\caktır. 

3 - Tahmin ed len tutarı -119!L liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası -90- liradır. 

5 - Şartname•i her g!ın komi,.Yonda görtilebllir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olcluklanııa ılııir vesi]fn 

gl!stermek mecburi~·ctindedirler. 
'1' - Ekslltmeğe iştirak edecekler 2490 8ayılı kanurıun iki ve Uçilncü 

maıfdelerinde ve ~artnamesinde l•azılı vesikalar, ve teminııt 
rııuvııl<kntııla~:yle birlikt~ ihale saatinden evvel komisyon;ı mi,h 
ı·aCftatları. 19 25 29 a 

lıımlı' teV.zım ltnlrlilt ıatın alma komlsyonµndan ı 
l ..- hmlr Mst. ~l'v. merkez birliklerinin asgari 100 uamt 400 

ıon kara nakliyatı açık eksiltme suretiyle mUııakasaya Jı.on • 
muştur. 

Z - Ekirlltmeııl 5 /' teınmuz/940 cuma ll'UnU saat 15 de kışlada iıı. 
m·r levazım Amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

S ~ Tahmln edilen tutarı 1200 liradır. 
4 ....:: Teminat ınuvnkkate akçası 90 liradır. 
5 - Şartnamesi her giln komisyonda g11rUlebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasıoda kayıtlı olduklarına dair vesika gö'! -

!ermek mecburiyetinded"rler. 
7 - Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanm\un iki ve üçün

cü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkateleriyle b!rlikte 'hale saatından evvel komisyona 
mtiracaatları. 20 24 29 3 

lzmir levazıın amirliği satın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. Birlikleri iç:n ( 45000) kilo koyun eti ka

palı zarfla ~atın alınacaktır. 
2 - Koyun etinin beher kilosu (45) kuru~tan (20250) lira b"çil -

miştir. 

3 - thale•i fi-7-!>40 tarih cumartesi günü saat 11 de Çanakkale 
Mst. Mv. •atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - htekliler ihaleden bir saat evvel teminat ak~aları olan -1518-
lira 75 kuruşla ;hale kanununun 2: 3 üncll maddelerindeki 
vesaik ile birlikte komisyona mtiracaat etmeleri. 19 24 29 3 

-lzmir levazım amirliği .satın al~-kom'ıyonundan: 
1 - Man:~ada tümen merkez birlikleri ihtiyacı olan 6600 kilo sa

deyağı 4 ı 7dl40 perşembe gilnü saat 10 da pazarlıkla satın 

alınacaktır. 

2 - ihale günü isteklilerin tümen satın alma konıl,yonuna gelme
leri. 

İzmir levazım amirliği aatın altna kom"syonundan: 
Metre Mili met. 

11.000 27 Fitilli şerit 
20.000 27 Düz şerit 
26.000 21 Düz şerit 
21.100 50 Şerit 

7.200 80 Şerit 

1 - Yukarıda yazılı beş kalem şerit alınacaktır. Pazarlıkla eksilt
mesi 4/7 / 940 perşembe iünti mat 15 te Tophanede lst. Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 20.494 lira ilk teminatı 1537 lira beş 
kuru~tur. 

3 - Numune ve şartnamesi komisyonda görüleb:lir. 
4 - İsteklilern kanuni ve.-ikalariyle belli saatte kom·syona gel 

mel eri. 

lzmir levazım amirliği ıatın alma komisyonundan: 

1 - 14-5-940 günü talibi çıkmıyan gümüşsuy;ı hastanesinin aşağı
da yazılı iki kalem tavuk ve piliç 'le teklif edilen f:yatlarııı 
pahalı görillen dört kalem yiyecek maddesi tekrar kapalı zarf 
usuliyle satın alınmak ilzere eksiltmeğe konulmuştur. 

2 - Eksiltme 6-Temmuz-9lfO günü ;aat 11 dedir. 
3 - Şartnamesi her f!'Ün komisyonda görülebilir . 
4 - İstekliler:n belli gün saat ona kadar teklif mektuplarını Fııı

dıklıdaki komutanlık satın alma komisyonuna vermeleri. 

(ANADOLU) 

ilan 
(Askeri liselere öğretmen yetişti-
rilmek Üzere talebe alınacaktır.) 

1- Askel'i liselere askeri öğretmen yetiştirilmek üzere harp okulu 
kadrosuna altı talebe alınacaktır. 

2 - Bu talebeler; harp ok.ulu talebesi olarak Ank.arada dil - tarih -
coğrafya fakültesinde yabaneı dil tahsili görecek ve askeri öğ
retmen yet:ştirileceklerdir. 

3 - Kabul şartları: 
A) Harp okuluna giriş şartlarını tamamen haiz olmak 
D) Lise olgunluk imtihanını vermiş olmak 
C) Yabancı dil bilgisi yukarı derecede bulunmak 

4 -- İstrkl!lerın seçilınek suretiyle alınacak talebeler İngil"zce, 
ıtroıwzca, Almanca branşlarına tal(s·m ve fakültenin 940: 941 
tedrisatına ı~tirak ettirileceklerdir. 

5 - lsteklll~rn evrak ve · vesik;:ılarifle harp okulu komutanlığına 
ve f:lzla tafs!J.!l.t almak ist:yenlerin de askeri !lsell'r müfettiş -
lil\'iııe ınllracaat etmeleri ilan olunur. 

~9 B 7 l O l 3 l 'i' 20 ?4 '?.'( i!O 
~~-.y~~-..~~~~~~~~ .......... ~~~~~~~~-

1 lan 
·Gedikli er baş hazırlama orta 

okullarına talebe alınıyor 
1 - Kayaerlde Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sınıf 

lanna, Kırıkkalede •n'at sedikli erbat buırlama or.ta ok11lu ile Anka· 
rarada musiki ged"ıltli erlıq buırlama orta okulunun yalnız 1 aınıfla· 
nna önümüzdeki. ayluh:le. bql~acalr olan 940 • 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - ktekli talebelerin Türk ırkmdan olması, kendisinin. ve ailesi 
n'n kötii hal ve töhret sahibi olmamaaı, sıhhi muayenede sağlam çıkma. 
ıı ve yapılr.cak ıeçme aına.-mda kazanması ıı..rttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaf 
luuldi 

Sınıf Ya! 

---
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15.: 18 
Gedikli Orta ili 16:19 

Olmak 
Bu yn4lara nit boy ve ajl;ırlık hadleri askerlik ~belerindeki askeri li

•eler ve orta okullar talimatının 71. maddcs.' özlerine uygun olma•• la
zımdır. 

4 - Her Üç okulun 1. sınıfına iate1di ol:rnların beş 11nıflık ilk okulu 
bitirmiş olmaları şarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu aınıflara 
terfi ettjklerine dair tahsil ve.ıı'kaıı veya §ahe.Jetname g-Öste~eoeklerdir. 

5 - Hangi sınıfa İstekli oluroa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
elmİf olanlar ve evvelce ıred'kliden veya askeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayaeride gedikli erba~ hazırlama orta okulunun her 3 sın .. 
fı ile Kırıkkalede tanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıflarına 
köylü istekV, Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. sınıfın•. 
muakiye hevesli şehMi istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları hao:z İstekliler 1 O hazirandan itibaren bu· 
lundukları yerin askerlik ıubesine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
tartları ile ınüracaat yollarını öğrenmeleri ilin olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 

ilan 
Askeri orta okuluna talebe 

alınıyor 
1 - Konya aıkeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki • eyl\ılün birinri günü bqlıyacak 940 - 941 ders yılı için talebe alına -

caktır. 

2 - latekli talebenin Türk ırkından olması, kendiainin Ye ailea'nin 
köyü hal ve töhret aahibi almaması sıhhi muaynede sailam çıkması 

f'E vıt.pılacak aeçme sınavında da kazanmaıı §arttır. 
3 - Bir aen" tahsili terk edenler, yaıını l:ıliyültmüı veya küçültmüt 

olanlar, kendi okullannın sınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünleme 
ye l<ahrnlllr, yatları, boyları ve ağulıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlnr ukeri okullara alınmazlar. 

Cinsi Miktarı Muharnmen • Muvakkat 

4 - lstekJrlerin, timdi okudukları okullard,. tahoillerine devam 
etmekle beraber 1 O hazirandan itibaren hulund ... klan yerlerdeki aaker• 
lik şubelerinden diğer kaydükabul ıartlarile müracaat yollarmı öğren• 
melerini ve huna ııöre de kavdükahul kaibtlarını en ııeç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

bedel teminat 24 25 26 28 29 30 31 146 s 11 13 16 19 22 25 28 30 

Kilo Li. Kr. Li. Kr. Manisa Sıtma 
liğinden: 

mücadele reis-
Yoğurt 40.000 
Postazise so, 40.000 
Çiy süt t0.000 
Tavuk adet 2.000 
Piliç adet 1.000 

8.000 
10.000 
3.000 
1.500 

500 

00 
00 
00 
00 
00 

600 
750 
225 
112 

37 

23.000 00 1724 
19 2.. 29 3 

Balıkesirde Eti Bank garp lin
yitleri işletme~inden: 

Hundan höyle her kim isterse parası peşin verilmek, siparişi asgari on 
be.ı gün evvel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda teslim edilmek, bir 
vaırondan aşağı sipariş yapmamılk şartiyle aşağıdaki fiatler üzerinden 
kömilr alabilir. 

SOMADA: 
Parça 30 milimetreden liüyük 
Ceviz 10-30 
Rekompoze 7t: 40 parça % 60 cevizden mürekkep 
Tozlu fındık 0/10 

Tavşanlı ve Değirmisazda: 
Parça 40 milimetreden büyük 
Ceviz 15-40 
Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkep 

6.75 lira 
5.75 lira 
6.00 lira 
3.20 lira 

6.75 lira 
5.75 lira 
6.00 lira 

T. fındık 0115 2.30 lira 
Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden siparişlerin bir ay evvel bildiril-

mesi lazımdır. 22 25 28 ı 4 

00 
00 
00 Manisa Sıtma Mücadele !lfıntakası Karşıyaka Şubesi için açık eksilt

me ile 40 ton Motorin satın alınacaktır. Bir tonun muhammen bedeli 105 50 
50 Lira 70 kuruş 40 Tonun bedeli 4228 lira muvakkat teminatı 317 lira 10 

00 

kuruştur. 

İhale 4 'r~mmuz 940 Perşembe günü saat 10 da İzmirde Karşı~'llk:ıda 
Sıtma Mücadele şubesi daire~inde yapılacaktır. 

Şartnamesi hıır gün Karşıyaka Sıtma mücadele tabibliğinden bedelsiz 
olarak Jiınabilir. 

Eksiltmeye gireceklerin 2490 s:ıyılı kanunun 2 ve 3 üneü maddelerinde
ki şartaları haiz olmaları v~ muvakkat teminatlarını ya~ırdıklarını gö;;
terir makbuz v~ya Banka mektuplariyle yukarıda yazılı gün ve saatte 
Karşıyaka Sıtma Mücadele Dairesinde toplanacak komisyona müracaat-
'arı ilan olunur. 19 25 29 2 2285 

Bergama beledi9e riyasetinden 
1 - Açık eksiltmeye konulan 1800 kilo kuru buhar silindir yağı, 2 bin 

kilo makine yağlama yağı, kırk sekiz kilo üstüpüye talip çıkma
masından eksiltme on gün temdid edilerek ihaleleri 1-7-940 tari
hine rastlıyan pazartesi günü saat 15 de belediye dairesinde ya
pılacaktır. 

2 - Alınacak bu malların muhammen bedelleri iki bin sekiz lira mu
vakkat teminat miktarı yüz elli bir liradır. Şartnameleri belediye 
kaleminden parasız alınır. 

3 - Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
vesikaları hamilen mezkur gün ve saatte belediye riyasetine mü-
racaatları. 5257 /2437 

SAHiFE !' 

lzmir gümrükleri başın·· dürlü
ğünden: 

Marka 
T. N Adet Kabı N-0. 

Muhammen 
kıymeti 

Lira 
Sıkleti 
Kg. Eşyanın cinsi 

2 9 Sandık Cemal 
5409 221.83 677.5 Kabartmalı demir kilit. 

4 1271 Adet 1409.70 14097 Kullanılmış galvanizli demir 
saç levha 

6 2 Sandık 

9 3 Kap 

RO 
1813 
8851 

19 
62.3~ 
30.03 

26.40 
70 
35 

380 
1247 

13.5 

ı:ı2 
31 
14.3 

• c c parça 
MU.•tamel demir parmaklık 
Teintine d'aconit de racine 
de• fenille 
KriRbad tuzu 
Kullanılmış Şark halı~ı 

< Keten !'ofra y::ıtak ev ça~ 
masırı i•lemeli 

50 25,2 Kullanılmış pamuk bohça 
masa ::atalı; örtüleri kund;.k 

Yııkamıa yazılı eşyalar 1. 7. !140 pazartesi ııilnii •aat H te açık arttırma 
ile ithalltt g!imrllğü .vanındakl satış btlro•unda •atılacaktır. Bu arttınna,ı-a 
gireceklerden yüzde 7.5 ~sabiyle pe,v akresi 'liınacaktır. 

Fey akçeleri sı<ııt M e k11<lar , Eaş mtidtirltik V<'znesine. yatırılr.ırı ı ilan 
olunur. 19 ! (2209) 

lzmir Memleket hastahanesi baş
tabipliğinden: 

Hastahnm!nln 194.0 yılı ilıtiyaçfaı·ından açık ekalltmeye çıkarılan aşa 
ğıda yazılı. lhtiyaçlarımııın. on giln müddetle eksiltmesi uzatılmış ve Is • 
tekli cıkınadıl!:ından vjJAyet eneilmenl karariyle bir ııy içinde_ ve 
pazarlık suretiyle satın alınacaktır. Taliplerin 24/6 /940 tarihinden 
2417 /940 tarihine k.adarvllAyet dam! encilmeninin toplandığı her pazar 
tesl, perşembe. ırUnleri saat do]qı.z,da'1 on ikiye kııdar mezkQr encümene 
teminat mektup veya makbuzları ile milraeeatları. 

1500 liralık rontken filmi 
3240 k,ilo 3969 liralık sade yağı 
4230 kilo 951 lira 75 kuruşluk mal;arna 
9000 kilo 2925 l:ralı)r pirinç 

1,26 kilo 617 lira 40 kuruşluk çay 
3400 kilo 1105 liralık sabun 

600 liralık evrakı matbua 

Müteahhit nam ve hesabına 4 kalemde 34000 
metre telefon teli alınacaktır 

lzmir telefon müdürlüğünden: 
Malzemenin cinsi Fenni ~nrtnrıme N'o. Miktarı 

Kavuçukla mestur kalaylı bakır tel 0,7 m m 6 3000 metre 
Kapalı bronz tel 1 m im 8 20000 metre 
MBksimi asl.i santral teli 2X0,6 m m 11 1000 metre 
Cift biikülü kapalı tel 2X0,7 m im 12 10000 metre 

Cins ve miktarı yukarıda yazılı CİF İzmir bin beş yüz elli Türk li
nısı 'Tl'tl>• nmeo ~..;delindeki malzeme miltahhit nem ve hzsabıne 29.6-940 
tarihinden itibaren eksiltmeğe çıkarılmış olup 16 temmuz 1940 tarihinde 
•alı gilnü saat on altıda izmir telefon müdürlüğü satın alma komisyonun
da ihalesi yapılaca]çtır. Muvakkat teminat 116 lira 25 kuruştur. 

Şartnameler her gün İzmir telefon müdürlüğünden parasız verllecek
tir. Taliplerin muvakkat teminat makb.uz veya banka makbuzu ile 2490 
>ayılı kanununda yazılı evrak ve komisyoncu olmayıp bu işle alakadar 
tüccardan bulunduğunu müş'ir vesaikle mezkur gtin ve saatta komisyona 
müracaatları ilan olunur. 29 3 8 12 2459 

lzmir iskan müdürlüğünden: 
1 - Vilayet da!ıilinde kerestesi i~ki.n dairesinden verilmek vesair mal

zeme ve bütün işçiliği müteahhiddine ııit olmak üzere Bergamanın Zey
tindağ nahiyesi merkezinde 15, Sığııncı köyünde 26, Dündarlı köyünde 40 
ve Dikili merkez kazasında SO ki ceman 111 evin inşası hakkında evvelce 
kapalı zarf usulü ile yapılan miinalı:asaya talip zuhur etmediğinden 2490 
sayılı kanunun hilkünılerine göre bu evlerin inşası 23-6-940 tarihinden 
itibaren 15 gün müddetle ;ıçık eksjltmeye konulacaktır. 

2 - Yaptırılacak evler X No. lu kargir tipte olup beherinin keşif bede
li 475 lira 78 kuruştan ceman 5281ı lira 58 kuruştur. 

3 ~Bu evlerden Dündarlıdaki 40 evin 10-7-940 günü saat 10 da ve Sı
ğaııcıdaki 26 evin ayni günde •aat 15 de ve Zeytindağdaki 15 evin 11-7-
940 giinli saat 10 da ve Dikili merkezindeki 30 evin ayni günde saat 15 'Je 
ihaleleri izmir iskan müdürlitğiinde müteşekkil komisyon tarafından ya
pılacaktır. 

4 - lstekliler!n yüzde 7,5 tan muvakkat t~miıuıtlariyle 2490 sayılı ka
nuna ıı;öre icap eden vesikaları hamilen muayyen gün ve siıatlerde komis
yon reisliğine müracaatları. 

5 - İşbu inşaata ait piiin ve evrakı saire her gün izmir iskan müdürlü-

A n kara po.is enstitüsii ve Istanbul 
polis mektebine talebe alınacak 

1 - Bu yıl Ankara polis enstitüsü ilk tahsil kL,mı ile istanbul polis 
mektebine askerliğini bitirmiş orta mektep mezunlarından polis stajyeri 
1lınacaktır. 

2 - Tahsil müddeti on bir ı.ı;dır. Tale9e meccan:n faşe ve ilba edi
'ir. Kendilerine her ay için ayrıca harçlık verilir ve tahsillerini ikmal eder 
~tnıez 20 lira asii maaşlı polis memurluklarına tayin olunurlar. 

3 - Tedrisata 1 eylUI 940 tar!hinde başlanacağından talip olacak
'arın hem müı:acaat sekil!erini ve hem de kabul ~artlarını öğrenmek üze
re ilan tarihinden itibaren nihayet on gün zarfında bulundukları mahalli 
'mniyet ınüciiirlük veya amirliklerine müracaatları ilan olunur. 

27 28 3148 - 2408 

Salihli Belediyesinden: 
1 - Salihlide 2611 metre murabbaı kaldırım işçiliği açık eksiltmeye 

çıkarılmıştır. 

2 - İhale güııü 8-7-940 tarihine rııstlıyan pazartesi günü saat 15 
tedir. 

3 - Muvakkat teminat 27 liradır. 

4 Talip olanların şartname~ini görmek üzere Salihli belediyesine 
müracaatları ilan olunur. 22 25 28 1 2346 

iz mir 
ğünden: 

inhisar~ar başmüdürlü-
~ 

Dolma mevkrndeki tuz depomuz avlu k1'mınııı çatı ile örtülme i~i 

açık eksiltmeğe konulmuştur. 

Keşif bedeli 5500 muvakkat teminatı 412.60 liradır. 

Keşif proje ve şartnamesi levazım •ubemizdc görülebilir. 
İsteklilerin 11/7 /940 cuma günü saat 15 te baş müdürlüğümüzdeki 

komisyona gelmeleri ilan olunur. 29 3 2421 
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SAHiFE 4 (ANADOı..U) 29 Haziran 1940 Cumartesi 

lngilterede miihi mat imali fazlalaştı 
F ord fabrikaları, lngiltereye tayyare n1otörü vermez

lerse, Amerika siparişlerini • alacak gerı 

Mühimmat Nazırı Morison, Avam Kamarasında izahat vermiş, lngiltere ile Dominyonlarda ve Amerikada 
imal edilmekte olan top, motör, tank ve sair mühimmatın çok arttığını söylemiştir 

Londra, 28 (Radyo) - Avam Ka- Orta ağırlıktaki tankların inşasın- tada 250 bin tane imal edilmiştir. Tank rufından vaktiyle sipariş edilmiş olan baynat komi,yonu, bunun için çalışı - rini •ipariş ediyorlar .. Bunları_n. tnk: 
marasında beyanatta bulunan İngiliz da haziran ayında temin edilen fazla. lar için de faaliyetle çalışılıyor. Hindis üç milyon liralık mühimmat da bize vor. Tedafüi hareket için olduğu ka- giltereye verilmemek ıstenmesım 8 

_ 
harp malzemesi nazırı )forison, yedi lık yüzde 115 e, top imalindeki fazla- tandaki mühimmat fabrikalarının yar- teslim edilecektir. dar taarruzi harekata geçmek üzer• hm kabul etmiyor. Rost_rayt makıne _ 
haftalık mesaisi ve nisan ayı ile hazi- lık yüzde 50 den 228 e, portatif silah- dımları pek büyüktür. İhtiyaçlarımız, İmparatorluğun her tarafından mü- de durmadan hazırlanıyoruz.• !eri, Amerika için oldugu kadar b _ 
ran ayı arasındaki istihsalat farkı hak- !ardaki fazlalık yüzde 49 dan 186 nis- azami suhuletle temin edilmektedir. him yardımlar görüyoruz. Ayrıca Ka- :l!orisonun beyanatı, avam kam•- giltere için de lazımdır. Yal~ız -~·ı
kında izahat vermi~. imalatın daha betine muhtelif cins cephane imalinde- limumiyet itibariyle istenen vaziyete nadaya 5 milyon liralık sipariş veril - rasında çok mü•aid bir şekilde br- merika için motör imal ede7eginı ı d 
yüksek miktara çıkması için çok çalı- ki fazlıtlık yüzde 35 den 420 nisbetine henüz varmış değiliz. Fakat ona çok miştir. şılannııştır. dirince Amerika hükumetı, .. Fo: •. 
şıldığın~ bildirmiş :e elemiştir ki: yük•elnıiştir. yaklaşmış bulunuyoruz. İptidai mad- Dominyonlardan bol ve mühim mik- Va~ington, 28 (Radyo) - Ameri- müesse!!Csiyle müzakerelere gırışını:, 

- .. B1r harp oldugu zaman Avrupa- Bu fazlalık, i~çiler '\!"asındaki yeni delerimiz boldur, fakat ihtiyacımız da farda harp malzemesi gelmektedir. ka maliye nazırı Morgant:J\·, dün tir. Ya bütün fabrikalar, Rostra)• 
Y!1 kuç~_k _!!Cferi kuvvetler gönderilme- zihniyete bir misaldir. Amerikacl:ın coktur. İstediklerimizi kolayca temin Amerikadaki stok harp malzemesinin gazete{lilerle yaptığı görüşmede de- tayyare motörlerini imal edecek, ya· 
sı usul~ ıl~.baharda. değiştirilmiştir. mübayaatımız çok artmıştur. Ameri- etmekteyiz. Amerikaya mühim sipa - her nevinden satın alıyoruz. Ağır ve hud bütün fabrikalara yapılan si • 
Bu tadı!, buyük tesırler göstermi~tir. kanın bize yaptığı yardım, i tedlği - risler verdik. Senevi 80 bin tayyare hafif makineli tüfek, tank, top, prog- miştir ki: . 

1 
. h .. k. t d h 

1 
f hett're-

Size malzeme. istihsalindeki tezayüt- miz miktardadır. Fabrikalarımıza bir m;ıtörü istiyoruz. ramımızda vardır. llfotôr ve makineye - İngilizler bize kendi imtiyaz - parış erı u ume er a es · 
lar hakkında ızahat vereyim: mil~·on silah siparişi verdim. Bir haf- Kanada ve Amerikaya Fransa ta - ihtiyacımız çoktur. Amerikadaki mü- larındaki Rostrayt tayyare motörle - cektir. -

Ruzvelt Japonyada r "' Romanya sefer-
Siyasi partiler feshe- 1 T •• k J k berlik ila·n etti 

Amerika 
Limanlarındaki Fran-

. 
Bitaraflık kararnamesı-

ni tadil ediyor sız vapurları diliyor ur - r a -Ba~tarafı 1 nci Sahifede--

Nevyork, 28 (Radyo) - Reisicum- Tokyo, 28 (A.A.) _ Stefani: sarabya Ve Buko\'inya me•eleler'n -
hur Ruzvelt, Nornıandi de dahil oldu. japon matbuatının bildirdiğine gö- Münas ... -: hafı ve sıkı dostlug"' u bir den doğan :htilıifın ~ulh yoliyf,-, haili 

Vaşington. 28 (A.A) - Ameri. -
kan salibiahmer gemiler;nin nıuhar•i' 
devletler tarafından verilmiş oJaıı 
husu l tem'nat o]mıtksızın harp rnı!ı• 
takalarına gidebilmeleri için B. RuZ· 
velt lıitaraflık kararnamesinde Y~ -
pılnıı.s, icap eden tadilatı imza etmı~
tir. 

ğu halde Amerika limanlarındaki bü- re, japonyada bütün partilerin feshine · için yaııılan müzakerelerin mli3bet 
tün Fransız vapurlarının müsaderesi- doğru bir hareket başlamıştır. Koku- k d h f •t d / r kararla neticelE\ndirildiğini, )foJoto-
ni ve Fransız müstemlekelerine ait pa- min gazetesi temmuzun ba•langıcında ere Q a ey l e ~ . i 1 fun. ayın 24 nde Romanyaya bir no-
raların bloke edilm<·sini emretmiştir. bu hususla ilk neticelerin belli olaca- 1 ta ile bir harüa vererek Basarabya 

Ankara, 28 (A.A.) - Irak hari - rüşmeler yapını~ ve bu görüşnıder \'e Bukovinyanın tarihen Sovyetlere 

Peten ğını yazmaktadır. 
ciye ve adli;·e vezirlerinin Ankarayı esna•ıncla ıımıınıl vaziyeti birlikte aid olduğunu, 1918 de Romanyaya 'Vanada ziyaretleri münasebetiyle asağıdaki mütalea eden Türkiye ve Irak devlet geçtiği bildirilmiş v_e :ıııt.tıda şu ~art- 70 kuruş güzünden 

cinayet oldu 
N. t . d' n 1 

• • • !ar, dermeyan etnııştır: 
azır ayın e ıgor ı::' • •• • • tebliğ neşredilmiştir. adamları ıkı komşu memleket arasın- 1 1 _ Basarabva derhal Sovyel !er 

Saint Sebastien, 28 (A.A.) - Bor- r abrıkalarına muhım sı- Cumhuriyet hükumetini ziyaret et- ki sıkı dostluk ,.e menfaat rabıtaları- birliğine iade ecİilmelidir .. 
dodan bildiril_diğine _g~re, Mareşal Pe- parişler verildi mek üzere Ankaraya gelmiş olan Irak nı bir kere daha memnuniyetle mü _ 2 - Bukovinyanın ~im~l kı,;mı, Sc\' 
ten nazır tayın etmıştır. O hariciye veziri Nuri Salt Pş. refaka- şahede ve tesbit etmişlerdir. retler birliğine terkedilmelidir. Ro -

Manisa, 28 (Husu.-•l) - Pazıır ci· 
,-arında beledive parkında kum&r yu· 
zünden bir ci,;ayet olmuş, Hasan ~a
vıı,; adıııda biri on kuruş alacak ytt • 
zündw <'~ki kır bekçisi Lütfiyi mııhtr· 
lif yerleı·inden ağır ~ur~tte ynrnl~ ... 
mı~tıı·. Yaralı haHlahanede ö!müştıır· 
Tahkikata devam ediHyor. 

Pomaret mesai nazırı, Fevrier mu- . tt~va, ~8 (A.f\) - 35 . K~~ada man, a ve Sovyetler birliğinin reni 
haberat nazırı, Frossard nafıa nazırı, şırketının ılk t~sısı ~asrafı ı?gılızl~r tinde adliye veziri Neci Şevket oldu- Aradaki müna,ebetlerin bu hayır- huduclları, merbut hariLada gö-.<te _ 
)farguet dahiliye nazırı tarafından verılecektır. !ngılterenın ğu halde rei:;icumhur hnıet İnönü Iı seyrinde mesud inkişaf ha"ıl o- rilmiı;tir. 

A .k· taahhüdleri 50 milyon doları geçmiş - tarafından kabul buyurulmu~lardır. Jacağını gösteren tam mutabakatı cf- Romanya hükumeti, h.u teklifleri merJ a tir. Bu sarfiyat sayesinde imal edile - N . S .t N . Ş k t b 1 .1 k. I k . I .. A k h kalıul ederek iki memleket arasında 
cek malzeme kıymeti yılda 250 milyon urı aı ve acı ev e aşvc u ar ra vezır erının n ara seya a-ı uza;·ıp giden ihtil:lfı sulhen hallet -

il Muazzam bir donanma doları geçecektir. İngiltere bu fabri - Dr. Refik Saydam ve hariciye vekili tini iki komşu ve dost memleket i~in mclid!r.,.B. ıı. n0ot:1nın .. c?'·ı:b_ııı_a ayın 
kahırda, bir yıllık imalatını karşılıya- 27 k d t rl l . yapacak cak nisbette siparişler verecektir. Şükrü Saraçoğlu ile milteaddicl gö - çok faydalı kılmıştır. cek~i~'..gunun_ a aı ııı ız.ıı e ı '- - Milli Şefimiz 

Vaşington, 28 (A.A.) - B. Ruzvelt ç b } Romanya hükumeti vercl:ği cernı.ta [ 
ordu ve bahriyenin munzam ihtiyacatı em er ayn 1 • ı ihrnarııı suıhen haııi hususunda mu- Rumen sefirini kaba 
için sarfedilmek üzere 1,479,777,000 D • • d h••kA ngı t' ereye taarruz talııkbulundt1f(unu,SovyctJerBirliğiy-dolarlık bir masraf için bir kanun la- .rartısın en U umete le ven iş bir e.;as üzerinde miizahre Ye buyurdular 
yihası imza etmiştir. müzaharet isetedi anlaşnıa için murahhas göndermek ü- Ankara, 28 (Hususi) _ Roııı~" t 

Bu meblağ 1 temmuzda başlıyacak • _ zen mahal tl\Yinini :~temi,tir. İki ,·anın yeni Ankara elçisi buglin saa 
olan yeni mali sene için ordu ve bah- Londra, 28 (Radyo) - Çember. memleket arasıııda iyi bir anlaşma YR- •17 ele ·cumhurrei"i İsmet İnönü tar"" 
riye büdcelerinde derpiş olunan 2 mil- ıa~·n. muhafazakar partisi kongeyinde V ol ki şer Beobah ter gazetesine ı·ılacağı \'e i:. i mün2,elı:ıt te. ;"' oluna- fından kabul edilmiş, itin:adnamet;: 
yar 800 milyon dolarlık tahsisata in- beyanatta bulun11uş ve nihai zafere ka cr,j"•ı ümit ediliyor. ni vermıstır. Kabulde harıcıye ve• 
zimam eden munzam bir tahsisattır. dar Vinston Çörçil kabinesine·it'imad •• k k • 0 H:vi,0!ıır, lıunrlan ''Jnr" ~'-' halıer- li n. Şükrü Saracoğlu ela hazır hJI • 
Bu yeni tahsisat bahriyeye 22 aded ye- ve müzabaret gösterilmesini partiden gore ÇO ya ın IIDıŞ Irri de vermişlerdir: ıunmu~tur.· 
~!. gemi. iı:ışasın~ başlamak :e diğer istemiş~i~. . • . . . Beri in, 28 (Radyo) - Volkişer ı mevcud bulunduğunu yazdıktan sonra, Molot.ofun Rasarabya \'!' Rukovin,·a ----* 
~uz _gemının d. e ınşas_ını tesrı etmek Konse~ • ~mberl_ay?ın ıstegını al - Beobahter gazetesi, in"ilterenin, şimal Alman deniz ve hava kuvvetlerinin, :o:n le.<J:mi hakkında}.i ~'falıi sırnlinc 11Kısır vabı"nesı· 
ımkanla ki kışlarla tasvıp etmıştır " Mn>·kovııdaki Romen sHiri ayın 27 JYI., .n..ı 

rını \erece ır. K f . . .:. b 1 . denizindeki deniz kuvvetlerinin gayriıçok yakında ingiltereye taarruza ge~e- sinde mtbhü cernp v~rr.ı.o;tir. Sov)"et ıı 

Alman k t ı h 
0bı:ıs1cy,Çparbeını1n ıeısıt k ıı ~n1 _n,asdı kafi olduaunu ve yalnız 16 destroyeri ceklerini kaydetmektedir. h v · R d k Kahire, 28 (Radyo) - MFır ki"~. 

ı a arı aöe ıy e e.m. r ayna e ·rar ı ıma ~ ü umetı, •ıırrn notamı a ·j ctvahın . ,.,, 
beyan eylemıştır. \'az'h olmadıg·'lı: '"~ ı .. un<l" isteklere müdafaa nazırı l-Ias:ın Basrı pa,ai·t 

Hendaga varmışlar 
Ber!in, 28 (Radyo) - Alman kıta

ları, dün sabah Fransanııı cenubunda 
İspanya hududunda Hendayaya var -
mışlardır. 

lsviçrede 

B 1 k 1 l 
tam maıısiyle r.~vap verilmediğini lı:I- (geçen kabinede harbiye nazırı •i 

e Çl• a gemi• erı• lngı·ı,·z ta vyaı"e e, .. ,· dirmiş, Romen elçisi D~vicieskorl::uı esk: Loııdra sefiri) yeni kabine) kurmag-,a memur etmiştir. Ru kabiPe' ~un!arı istemiştir: 

l l l • l d, bir temerküz kabinesi olacaktır. spango zman arın a ' 1 - Romen kıtalm·ı. mevzu:ı bahis 
~ıan arnziyi dört r,üııltik vrd~ il~ t:ıhli- ----* 

llfadrid, 28 (Radyo) - 6 Belçika Al H il d h •• · o.·~ edeceklerdir. 71 iT 
ticaretgemisi,bugünBilbaolimanına manyave 0 an aya UCUIDfarya 2-f'.erııoviç,Ki~!r.erveAkgerma- LV.J.anisaga 
gelmiş ve mürettebatı enterne edilmiş-

1 
nı iierha' işıral ~dec~k!Prd'r. 

tir. parak petrol depolarını yaktı ar 3 - Tiomen hiikC\:neti. resmi dai - Şiddetli qağmurlar 
'T' k k t k Vapurlar, harp sonuna kadar lı"matı '- ı ı ı ıı 1. aze e me sa ma re ere c.emiryo arının ve diğer !esi- ud 

da kalacaklardır. Londra, 28 (Radyo) - İngiliz tay-' nı Berlin radyosu da itiraf etmiştir. satın sağ!am surette tesliminden gag ı 
11asak Bombay limanı kapatıldı yareleri, dün Al;nanya üzerinde Bre- Holl:ında üzerinde Alman i~gali a_l- mes'uldür. . . . . C\Inni"a. 28 (Husu.,i) _ Yıldırın~ 

Bern 28 (AA) St f . . L d 28 (R d. ) 8 . 1 d men, Uanover cıvarında petrol depo- tındakı tayyare meydanları ıle deııız 4 - Muhtelıt bır konıısyon, mezkur hrla karı~ık şiddetli yağmur cadde' 
Önü 'u d k: t. - e anı. b" . . . 1 on ra, h b la ' 0 

.. - B ımb :ı al~ !arına hücum etmişlerdir. Hanovere üslerine de muvaffakıyetli bom bardı- toprakların tahliyesinden mütevellit ;okakl~rı su altında bırakmış ve ma~· 
m z e ı emmuz ayının ırıncı a ınan son a er ere gore, om ay ı- 1 .. d'' h.. d t 1 d l ı tır ı ı · h 1 · · · t" d kt" · "~-

gününden itibaren isviçrede taze ek - manı kapatılmıstır. yapı an gun. ~z ı~cu',11un a pe ro ;- man ar yapı mış . me,;e e erı a ı~ın ıç_ ıma e ece ır. sulata bir miktar zarar vermiştir. n. 
mek satılmıyacak, yalnız bir günlük v · v .. . polarıııda buyuk bır ) angın çıkarıldı.!!' So_v;:et generallerınden Koslof _ve sar yoktur. 
bayat ekmek satılacaktır .n..aunasta .n..omunıst no- Boldını Sovyet murahhası olarak ın- C b. [ k 

· Partisi M M b tihap edilmişlerdir. or ın ayrı ır en General Katru ısır ·~ at ua·tı Romen murahhaslarının i~tirak e- Londra 28 (A.A.) - Taymis yaıı· 
Kaunas, 28 (Radyo) - Hükilmet, 1 ,!fceği bu kornfayon Odesada toplana- yor: ' . 

Vazi~esini bırakmadı komünist partisinin burada şube tes!s •' • • • • h k 1 caktır. E>ki Frarn;ız ..efil"i Corlıin büyü!' bıf 
J' . . . . etmesine resmen müsaade etmiştir. lngı terenın, Fransa gıbı are et ede Bükr~~· 28 (R_acly~) - . II!i~umet 'adakatla İngiliz - Fransız dostlu~U 

1'.okyo, 28 (Radyo) _ Hındıçını _ Leon Blum Londraya ge_ç vakıt, ıımumı •,cferberlık ılan et- için çalıştı. Şimdi bütün bağ':ırın ço· 
dekı Fransız kumandanı general Kat- ı b: d } :ı. l d v O :;::~tır. Bu har~ket. Ru~y~y~ korşı.~e- ziildiiğü b!r zıımaııda ayrılıyor. Faka; 
ru, Mare~al Peten hükumetinin emri- vardı ce { ır ev eı. o ma ıÇ!ını yazıy r gıl, Rom_anyaduıı toprak ıstı;'eJI dı!fer zim Fransaya olan hııyraıılığımız .'. 
ne itaat etmediğinden vazifesini terk . . b k.I' k t d" 1 kom~u cıevletıerc kar~ı bır mudafaa mu~ibetlı devrede bile ielisriiçııia1" 
t . t" ' Lomlra, 2S (Rad.vo) - Fransız Londra, 28 (Radyo) - Kahıre ga- zaferı e em e e ır er. t dl· · ı· "\ 

e memış ır. 1• t" . l"d . T _ BI b tel . h ,_. B .. k B .1 d F e ıırıc •:·. mu>ibct!i clevrzue bile il riı;i için 'ı" 
japon hükumeti, :l!areşal Pcten hü- '?;'Y~.,ıst par! l'ı ı Ier_ı t":""on um, ıı- ~e erıt, al r!:'ı, uyuf lrı _antyanıdn c:e mu·~!';'.1a~~~~t~~!a~~!~ıe \u:;~ı~s~~~~'. Sof;•a, 28 (Radyo) - Bulg_ar kahi- bir mesai teşriki arzumuz. katiyen a· 

kümetinden başka hükumet tanımadı. gun r ran.a< an ge mış ır. :~para or ugun_un za ere ~n aç e e - '. ·. . . ncsı, bu ırece toplanmıştır. l'lruz"kere- ·<almumıstır. ~ 
• d k 1 A •k gıne sarsılmaz ımanla kanıdırler. El - yanın ı~fıalını kazan mı" olduğuJ!u, le:-i• sabaha kacbr sürec~ği ,.e nıühi'l'l ...., =' = ,. 
~ıı~ı t~iıuıu;;~~'ı::~~r.vazifede kalma- merı anzrı belfığ _gazetesi, mütarekeden bahseder- maamafıh F_ra~sız d~ııanmasının. duş- kararlar alınaraj(.ı söyleniyor. A N A D o L v 

E!en kabinesi 
Dün toplandı 

Ati na, 28 (Radyo) - Kabine, bugün 
başvekil 111etaksasın riyasetinde toplan 
mış ve uzun müddet müzakerelerde bu
lunmuştur. 

Başvekil, müteakıben Alman hey'e
ti reisi l\foş'u kabul etmiş ve kendisiy
le bir müddet konuşmuştur. 

Hariçteki Fransızlar 
:lfarsilya, 28 (Radyo) - Mareşal 

Peten hükumeti, hariçte bulunan ve 
Fran•a aleyhine çalışan Fransızların 
cezalandırılmaları hakkında hu~u~i 
bir kanun hazırlamaktadır. 

lngiliz çocukları Kana
daya gidiyor 

Londra, 28 (Radyo) - Bugün ço
cuklardan mühim bir hımı Kanadaya 
ı;evkedilmiştir. Sevkiyat devam ede -
cektir. 

ken dıyor kı: mana karşı ıngıltere ıle muşteı ekrn V: ızivet naziktir. · 
Muhacirlere gardımı cAlmanya .ve italya, ingiltereyij ha:be dev~;n _ ed~cı:ği a~laşıldığını, Bük ,:es, 28 (Radyo) _ Roman.va 1~::=:.....::; .... -:=;;;;;;;;;_;;_;;;;;;;;;;;====::;;;::::~ 
y .. t 28 (R el ) B R de Fransa gıbı harekete mecbur ede -

1 
Brıtan, a hukumetının Hol!.ıncla, Fraıı- hükümet' ııezdindeki Alman e'risi ~on 

lt a~ng on, h a { 0
. -

50 
ay .1 uz- ceklerinl zannediyorlarsa aldanıyor - sa müstemlekelerindeki kuvvetlerle vaz:,·et ;ebeuh·I.e hüklt'1ıeth-J~' ~ii-za Sahibi ve Basmuharriri 

v!el ' vrudpa mku acır erın: .. m.ı yon Iar İngiltere her sahada zengin kay-ı birlikte düşmana kaı·şı muharebeye cl 0
- "f..er~·d· bulunm~k Ü7.'re Berlina "itm·i·~ HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM 

r o ar var ım ·anunu proıesını ımza- · . .' . . . d k ~ f . '· • • ·• • ,. ,. 
1 t" naklarıvle nıhaı zaferı elde ed~cektır. vam e ere ,.a erı ırnzanacagnı yazı- ·iı· 

amdnı~~üzdeki sek.iz ay için yardım Hiirri~·eti seven bütün milletler, bu yor. . ~iikr"•. 28 <Radyo) _'.. _Kra.llık mec, t.:mumi Neşriyat Müdürü 
Leşkilatını finanse etmek üzere - lı•ın:n, Basarab,·anın tahlıyesı hakkın. HAMDİ NÜZHET ÇANÇAR 
1,157,771,000 r!olarlık tahsisat kon - T • · G t • da cliin verdigi karar 11 muhalife kar-
muştur. aymıs a ze esı ~ı l~ reyle tas\'İp olunrnu,tıır. Ah 6 Aylığı 800 

ll• d • B'ıkreş. 28 <Raıl.vo) - RM:ır;ıb _ one• 
ln ıslan · l" k • · j • a Yıllıg·ı 1400 kr. \":ının ıŞ!!R ı, co anı o muş ve yiiz bın-

lngilterenin yanında 
tamamen r silahlanacak 

Londra, 28 (A.A) - Leknovda 
Hind konferansında bir hatip, Hin -
distanın müdafaası 'çin Ilinclistanda 
m ~azz:ım bir donanma. hava ve mo
tör kuvvetleri ihda•ını İi>temiştir. 
Kongre, İngHtereden her ihtimale 
karşı Hindistanın mükemmelen si!ah
landırılmıvını ve Britanya impara -
torluğu milletler birliğinde Hindis -
tanın nıügavi bir cüzü olarak kalrn
Iünil i•temeği kararlaştırmıştır. 

Türkigenin takip ettiği siyasetin memnuniyet !erce halk, evlerind>n ne al:ıbilcli ise Yabancı memleketlere 27 lira 

ld u alnıı~ ve )"oll:ıra döki'lmüş ür. ;\fohace-
verecek derecede o ugunu yazıyor r~ akını f~ci bir manzara te•kil evle-

Londra, 28 (Radyo) - Ta,·mis ga- dikkatle tak"p eylerliğini ve Türkiye - mekt~clir. · 

zetesi, Ankara muhabirinden aldığı nin Fransadaki vaziyet "ebebiyle ela - Btoıwm:bnıai elrak :r ht.eayercl:am!,.l'çaiııddeıl'.·1'.rş. t•:,· j bir mektubu neşretmiştir. Bu makale, hi kararını geciktirmenıiş olduğunu , ..., 1 
Ti'.rkiyenin h:ırp. harici kalm~k için al- yazıyor ve di:.·or ki: 
dıgı kararı t~tkık ederek, suratla de- - . .. . Lnnrlra, 28 (R:ıcl.ı·o) - Diin g C•' 
ğişen dünya siyasi vaziyeti karşısında .. •~ransadak~. hareketl_cr, Turkı.yc~e lııgilt~re üz<>rine g0leıı Alman t.nna
Türkiye hükumetinin ittihaz ettiği buyuk ehemmıyetle takıp edılmıştır. releri, inrJiz av~! tayı·arclel"i h:.l\·;,•a
hattı hareketi takdirle kayded:yor. 1 Fransanııı harpten çekineceği zaman nınca bombalarını geli1i güzel t1rlnla

Taynıis muhabiri, Türkiyenin, !tal-, :\1ussolinin;n harbe giı·eceğini Tiırk- ra atıırak bçmışlardır. Ç:Fs:cm!n\ ge
ya harbe g'rince derhal harp harici 1 ler biliyorlardı. Mussolininin, zama - c<>,;i Alman tay.vareleri'lin 'ıaskını ııe
kalm:,ğa kıırnr verdiğini, harbin şarki nında darbe indirmek için Fraıısarlaki ticesinde 3 b~mlı:ırdıman tayyaresi im 
Akdeııi1.e sirayet etlip etmiyeceğini partilerle anlaştıkları aşikardır.• ha eclilmi~. :ı tanes, de sııkal:mmıştır. 
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