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Sovyetler, Balkanlarda sulhun 
mutabıktırlar tamamen • • 

ıcın 
' 

sulh şartları bugün . , 

murahhaslarına tevdi 
Kompieyn' de 

edilecektir 
iZDEKi FRAISIZ KOLONi lERI HARBE g:~:At'Jl.fM•N· 

Fransız imparatorluğundan K OPAAILMl
YACAKTIA ,, 

luH••• eaia l»lr meal»aclaa ıelea laalleılere 
a W~ltir Fra•az marahhaa he7eti rel•e

rma.. •• Frauuı •aralalaaalun~ıa 11dal bile ela-

~-- ltal,acla• ıaıtuı elaralt Fraua ile Wr 
........ talep etmiftir. ıtaı,. ita teklifi ıM· 

,. •• 7apana bea ele oaa 7apaeatam. de· 

A•ı Lon••• mllaim çaıppaalar ..... et• 
...... a.w. ele çarpqmalar ... .. 

.... ,... teWilfll• ...... ki ........ 
,__ .. ,..ı bir Derle•• laueketi lrar· 

-•ld •Uİ,.t tiri• lalllaa edilebilir: 
._.Ule plairleri dlftl. Almalar Jayiçre laa•a· 
.... ımr .• ltat,.D ubrleri ile birlepceldertlir. 

ltaJra• .tarla•• kalma~tachrlu. Orta 
lelirl de dlfmljtii. 

.._,. lalk ... tl Urbe ••• .. karan• ....-

Aktlealscleld .. lairleria Fraw koloaU ri laar
Mfrler. Ia,Utereld FraDmslar laıilillerba 

l'J.lfl•i• karar •ermitlmlir. Kabirecleld Fraa
r-.Nll llittellauuere 7ollathia bir telpafta 
!llldıumaa ıaferber edilmeleriai talep etmiftir. 

..,..al Petea bir telıraf çekerek Ta•••• 
ı.paratorllli'a•••• kopanllllDIUIDI talep 
..Wdekaa. 

Wra, Alman matocllanaı tatbik ••erek, 
Ak .. aisde torpill .. eld .. ir. Atiaa ... ı•· 
..,., J.tal1a tarafaada mab-.. t• bqlaad· 

6 • Ya••• •apara J• torpW..•if •• ,.. 

Berlia - Almaa aalla tartları baıta atledea ıoara Kom
pieyn 'de Fran11• murahlaularıaa tevdi edilecektir. 

Halkta Seai - Malim .Wata •eçlaile Harbıamamtain 
•ltueke prtlan Alaaalara da Kompiep'ele teblii edil· 
edihaifti. 
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•Jll••• ..... Kenlka .. Fraw ubrle
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laslltere Akdeaide, -••ta• ••aisleriacle W•cl•da
p kadar kanetli lalr filo baln•amütadır. Baradald 
111,ak Uıp ı•milerl llorpay, Barea, Malop, ..... ,. n 
lalrelerclir. Ba bl1'k te ...... ller biri . 2t • Jl Ya toa· 
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SULH ŞAATL Al
NI HULASASI 

Loaclra - Almulana teklif ettikleri W-Pler apia Ja• 
kan ıalla ıartlarıaıa eıa11m t .. ldl eylmektedl'r. $utları• 
balaaalan: 

1 - Fraaaız doaaama11a teslimi, 2 - lflal albadald 
bua Fraa111 ıelairleriaia bup Diba1etiae kadar •Jllİ .. kiWe 
idamui, :J - Ciboti, Fu, Konikaaıa Al_. •• ltalpa 
kaYYetleriae terki, 4 - Alla • Lo....U. Alllaa,.,. ..O· .. .... 

la fartlar kebal edlldltl takdircle h ..... •.,aluad 
,.na aabable1in mltareke ,.patacaktar. 

Amerikada Muhtelit Kabine 
V~ - A• Wr ...&t.Ut bbl• tefldli i. 

illa• fel• terlf\Md • lnn 8. Ranele .... 
larak taaclilra lldiraaa blmlfbr •• 1raw..,. ... parthlea 
pealer elacakbr. 

Belgrad ·- iki Yaıosla• tay,ar..ı .,.. ... Japda .a-
aademedea tayyareler dlfmlf Ye iki Y ..... tanan •· 
&iti llmlftlr. 

Roma - Fram 1ta1,.,. da mltaieke teklif etwlftlr. 
Akp• ltar••• ba teklif name• illa edilmiftlr. ltaı,. Al
•••1ama •allal ape• tekrarlamqtar. Y ui • ..-.. • 
IAeaiijtir. 

lor•o - lorM•• apk .. lair olarak ili•• karar Ye-

rilmlttir. 
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J!G!~I!!! SONRA ALINA! RADYO HOL!~!!l!!İ 
Londra - Milli müdafaa nezareti Temmuz ayında 1906 -

1907 - 1908 - 1909 sınıflarUJ silah alt.na alınacağını Avam 
kamarasına bildirmiştir. Bu ay içinde 4 milyon asker silah 
alhnda bu:unacaktır. 

Kahire - Burada bıılunan ve adedi pek çok olan Fran· 
sızlar Löbren ve Veyganda telgraflar çekerek mal ye can
larının Fransa yoluna feda edeceğini ve harbın devam et· 
mesi lüzumunu bildirmişlerdir. 

Londra - Amerika harbiye nazırı Fransızlarla yapılan 
lıer türlli mühimmat ve sair harp alit ve edavat laakkında 
yapılan mukavelelerin logilizlere devredilditini resmen bil-1 
dirmiştir. 

Londra - Suriyedc vaziyet tamamen sakindir. Şark or· 
duları kumandanı neşrettiği bir beyannamede nizam ve in· 
tizamı bo.zmağa cüret edenlerin şiddetle tecziye edileıeek
lerini ilin etmiştir. 

Atina - Ingiliz tayyareleri son iki gece zarfmda Al
man §ehirlerinin bir ~oğunda bilhassa Lunen, Han, Şiven
ye, Hamburg, Norven, Şirvingen, Balynham askeri mevki
lerine yaptıkları müıhiş akınlarda düşmanlarına pek btıyük 
zayiat verdirmişlerdir. lngiliılerin benzin ve petrol depola
rım tahrip hususunda gösterdikleri muvaffakıyet calibi dik
kat görOnmektedir. 

Lizbon -Eski logiliz kraJı Dük Vindıör, karısı ve kAtibi 
ile ispanyaya varmııtır. lngiltereye geçmek için talimat bek· 
lemektedir. 

Londra-Roma Fransızların Italyada mütareke için müra· 
caat ettiklerini tekit ediyor. 
Atina-Başta Avustralya olduğu halde bütün lngiJiz müs

temlekelerden yardım kolları akın halinde yetişmekte ve 
bunun için Loodrada şenlikler yapılmaktadır. 

Londra - Paristen alınan haberlere göre, bugünkü ida
reyi üzerine alanlarla harbin başlanğıcında hükümeti idare 
edenler arasında mağlubiyetin sebep ve mes'uliyetleri bir
birine atfedilmek suretiyle münakaşalar yapılmaktadır. 
Mağlô )iyetin en biiyük sebep ve saiki kafi derecede 

tank ve tayyareden mahrumiyet olduğuna tebarüz ettiril· 
mektedir. 

MUHACiRLER ARASINDA 
Roma - Fransız nazırları Bordoyu terketmittir. Bunla

rın bazılarının muhacirler arasında görUldüiü söylenmek
tedir. Muhacirler arasında eski nazırlardan, Fransız asılza
delerinden, fabrikacılarından birçok kimselere tesadlif olun
maktadır. ______ .. ___ _ 

Bulgaristana ne oluyor ? 
Sofya - Sofyada mihver devletlerinin zaferini selimla

mak için Almıtn ve ltalyan sefaretleri önünde nümayişler 
yapılmış ve nutuklar söylenmiştir. ______ .. _____ _ 

Akdenizde çarpışao ~ filoları İngiltere, Fransa, 
itaıua kuvvetleri ve ingilizlerın Akdenizdeki filosu 

[Baştrefı 1 inci sahifede] 

Bu gemi 22 bin tondur. Ve 48 tayyare taşır. Bu kadro
ya FJater ve Vulviç adlı ve beheri 8 muhripten mürekkep 
üçte filotilyosu vardır. Bu muhripleria hepisi 1500 - 2509 
tondur. Bu filotilyaya daha pekçok harp gemileri, muhrip· 
ler, torpitolar ve denizaltılar dahildirler. Hülasa lngiltere
niu yalnız Akdeniz filosu üçyüz elli bin tooajhdır. Bu kuv
vet hazeridir, Fakat seferde bir kat daha takviye edil
mektedir. 

Denız Gedikli Erbaş Orta 
Okul Müdürlüğünden: 
1-Bu yıl deniz gedikli erbaş orta okulunun lııer üç sını.fınıcla 

talebe alınacaktır. Istanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşadaki 
mektep müdürlütüne diQ-er mahallerde bulunanlar askerHk tube· 
lerine müracaat edeceklerdir. 

lstidaya şunlar bağlanacaktır: 
A-F otoğraflı nufus cüzdanı veya noterlikçe musaddak sureti 
"yaş düzeltenler veya taslatlt ettirilmiş nüfus cüzdanı 

kaltul edilmez.,, 
B-Seş sınıflı ilk okul şaha<İetnamesi veya orta okul tasdik· 

namesi "doğrudan doğruya sınıf geçmek şahadetname veya tas
diknamenin üzerinden bir seneden fada zaman geçmemiş olmak 
lazımdır. ,, · 

C-Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı Wğıdı. 
D-Gerek kendisinin gerıekse ailesinin Türk ırkından olması, 

kötü ahlak ve fena şöhret sahibi o!madıklarına ve mahkumiyet· 
leri bulunmadığına dair hüsnühal kağıdı. 

2-Birinci sınıf için yaş 12yi bitirmiş ve 16 yı bitirmemiş bu· 
lunmak ikinci ve üçüncü sınıflar içinde birer yaş farklı bulun· 
mak lazımdır. 

3-Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri mektep müdü~lüğünde 
ve askerlik şubelerindeki askeri lise ve orta okullar tahmabnın 
71 maddesi özlerine uygun olmalıdır. 

4-Isteklilerin bu şartlardan mada deniz hastabanHinde yapıla
cak sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavın-
da kazanmalarıda lazımdır. 

S-Yukardaki şartları haiz talebelerden birinci sınıfa kayt olun~ 
mak istiyenler 1 haziranda• itibaren ve ikinci üçüncü sınıflara 
kayt olunmak istiyenler - ı.w sınıflarıe 940 tedrisatı erken başla
yacağından • hemen evrakile birlikte mektep müdürlüğüne müra-
caatlari ilin oluaur. 7-12-lt--19-21-26-28 

;____----~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----~~~~--~ 

TÜRKI E - SOVYET 
Budapeşte - '4Magyar Nemıet,, gazetesi yazıyor: 
Sofya muhabirimizin bildirdirdiğine göre, Moskova ile 

Ankara araıındaki eski dostluk yeniden ihya edilmiştir. 
Rivayete bak'1ırsa, Moskova, Türkiyeye her hangi bir dev
let tarafından olursa olsun bir taarruz vaki olduğu takdirde 
yardımda bulunacağına dail' teminat vermiştir. 

KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 
Sen Sivastiyan-Bordoda vaziyet değişmemiştir. Düşma-

nın yaklaşmasına rağmen hükumet yerini bırakma 
mışbr. 

Bngiln mütarekenin başlaması ümidile Bordonun bozul
mayacağı zannı da vardır. 

Bükreş - Romen kabinenin i&tifa ettiği hakkında çıkan 
şayia lal' yalandır. 

Istanbul-PoJonyalı, Çekoslovakyalı ve Bulgaristanlı Ya-
hudilerinden mürekkep 190 kişilik bir muhacir kafilesi 
vapurla gelmişler ve doğrn Filistine hareket etmişlerdir. 

- Litvanya cumhurreisi Litvanyada tevkif edilmiştir. .. ___ _ 
Madam Atina mah

kOm oldu 
Istanbul - Kadınları fuh

şa sevketmekten suçlu ma
dam Atinanın mahkemesi 
bugün bitti. 21 yaşını dol
dur.ııamış dört kadını fuhşa 
teşvik ve sevkettiği sabit 
olduğundan 28 ay hapse ve 
100 lira ağır para cezasına 
mahkum oldu. 

Emnigette tagin 
lzmir polis komiseri mua

vini Salih Ugur Kay.seriye, 
Aydından komiser muavini 
Danıyal Çetin lzmire lzmir 
polis memurlarından Meh 
met Cengiz Samsona tayin 
edilmişlerdir. 

Dikili icra Daire•inden . 
Bir borçtaa dolayı mahcuz v• 

satılması mukarrer dikilinin 
Bademli K. de tapunun Mart 
1933 tarih ve 36 sayısında mu
kayyet bir ba p kahvehane ve 
müştemilatından beş metre mu
rabbaında arsayı havi çarşı or· 
ta sokak mevkiindeki gayri 
menkulun takdir edilen 408 li
ra nıuhamen kıymet üzerinden 
satışı icra edileceği hirinci sa
tışın 23 - 7 - 940 tarihine rast
lıyan Sah günü saat 10 dan 12 

Bir atın marifetleri 
Istanoul - Topkapı sur

ları üzerinde dolaşan bir at 
Ahmet admda bir ihtiyarı 
ısırmış, kaçarken surdan bir 
evin çatısı üzerine düşmüş, 
çatıyı çökertmiş, gene ka
çarken polisler tarafından 
öldürülmOştür. 

Türk -Rumen ticareti 
Romanyaya giden Ticaret 

heyetimiz müsaid şeraitlerle 
petrol temini imkanını bul· 
muşlardır. Alacağımız petrel 
yerine yeni bazı mahsuller
den gönderilecektir. 

ihtikarıe mücadele 
lbtikarle mücadele komis

yonun aldığı yeni şekilden 
sonra piyasada mu~akabe 

işlerini daha iyi bir şekilde 
göreceği anlaşılmaktadır. 

Yeni komisyoou bizzat vali 
riyaset edecektir. 

§ Dağkızılca nahiye mü
dürü B. Rağıbın gayri ka
nuni muamelesinden dolayı 

cezaen maaşından 3 lira ten
zil edilmiştir. ı 

ye kadar Dikili icra daireisnde 
bu gün de müşteri çıkmaz ve 
ya muhammen kıymetinin yüz· 
de 75 şini hulmadığı veya veri· 
!e~ e~ yüksek bedel satış 
ıstıyenın alacağı rüçbani 
olan diğer alacaklıların mezkur 

Kagmakamıar arasında 
1 

gayri menkul ile temin edilmiş 
diğer alacaklıları• alacakları• 
nın mecmuunu geçmek şar
tile ihale edilir. Bu gün de müş· 
teri çıkmaz veya mı:hammen 

kıymetinin yüzde 75 tini bul
mazsa ikinci artırma 9 -.8 • 940 
Cuma günü ayni saatte ayni 
yerde icra edileceği ilandan 
dana fazla mal6mat almak is· 
tiyenlerin 18 - 6 • 940 tarihinden 
itibaren açık bulundurulan satış 
şartnamesini görmek üzere 
949 - 163 no. ile Dikili icra da-
resine müracaat etmeleri ilan 

olunur. (2322) 

geni değişiklikler 
Dahiliye Vekaleti kayma

kamlar arasında yeniden ba
zı değişiklikler yapmıya ka
rar vermiştı r. Hazırlanmakta 

olan yeni kararname ile el
liye yakın kaymakam ara
sında değişildik yapılmak
tadır. 

KUltUrpark Sinemasında 
hakiki bayat sahnelerinden a
lııımış hakiki bir ail~ filmi 

BiZ DE INSANIZ 
Ayrıca Metre Jurnalda en son 
haberler. Seanslar : 3-5 -7-9 d~ 
Pazar ve Çarş. günleri saat 1 de 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün 2 filim birden 

1 - TO UN PAŞ 
Türkçe sözlü eşsiz komedi şaheseri 

2 - Cezayir Sevdaları 
Başrolde : Cbarles Boyer. Metre Juroalda en son harp 
haberleri. Seanslar : Tosun paşa 2-5,30-9,30 da .. C. Sev. 
3,30-7,30 da. Yaz F: Koltuk 40, balkon 35, linci 25 krş . 

USYA DOSTLUd 
HAKKINO. 

Buna mukabil Türk hükumeti de, harp Şarki Ak~ell' 
sirayet etmedikçe bıtaraflıktan ayrılmayacağını teıJJJO 
uıiştir. ı 

Gerek Sovyet Rusya ve gerekse Türkiye, Balk•11 f"t 
sulhun muhafaza edilmesinin her iki devletin de aıell 
Jeri icabı olduğunda mutabık kalmışlard11. 

BORDO SEHAI 
Paristen 585 kilometre 

uzakta bnlunan bu şehir 
256,000 nüfusludur. Garoune 
nehrinin solundadır. Suyun 
sağ tarafında da Bas tide 
isimli bir varoşu vardır. Di
ni, kültürel askeri, sınai pek 
çok müessesatı mevcuttur. 

turige'ler denen kavaıiıı. 
keziydi. İkinci asırdan ~tı 
ren büyilyük ticaretli bıt 
bir haline gelmişti. G• 
ispanya ve Belçikanııı 

f tarafınd n buraya gelirlcı I 
Halk arasında yabaoeı ~ 

Bordorda meddücezir ara· 
sında deniz 4,5 metre iner, 
kalkar. Gironde denen bo
ğaz geçilerek bu limandan 
Atlantiğe çıkılır. Gironde'un 
97 kilometre içindeki sallar 
nhtamnıda 1000 • 1200 gemi 

! ezcümle Crekler pek ço 

1

1 
ve rumca haylı koouşurl• 
Refah zamanla arttı. )/ 

-(Sonu yarıo ... --
Ankara Radgosuıı 

barınabilir. . 
İç kısımların büyük vapur

lara elverişli olabilmesi için 
azim mesai sarfedilı:niştir. 
Taşköprü denen noktadan 
içeriye büyük gemiler işli
yemcz. 'Bordorun ticareti 
bilhassa cenubi Amerika ile
dir. 

Şehrin ismiyle anılır bir 
cins şarap vardır ki bütün 
dünyada Bordo şarabı diye 
meşhurdur; o havalideki bağ
ların üzümünden istihsal olu
nur. 
Tütün işçilği, gemi t ezgib-

cılığı, fıçıcılık, mantarcılık, 
şekercilik, süt ve çıkolata 

sanayii, mensucat, bisküvcı
hk, başlıca lstihsaller ara
sındadır. 

Abide ve te4İsatının ba
şından Taşköprü gelir. On 
üçüncü asırdan kalma Saint
Andre ve on birinci aHrdan 
kalma Saint - Seurin kilise· 
leri vardır. Büyük tiyatrosu 
Fransadaki tiyarelıuın en 
iyilerindendir. 

Bordo eski devirlerde Hi-

Sabah Sarvısıo~ 
Ankara radyosu 1 ~I 

muzdan itibaren sab•us 
bir saat devam etmek 
bir servis hazırlaodl~ 
Bu serviste son haberi• 
hafif müzikte~ vardır. 

inciraıtı Yolu 
Güzelyalı lnciraltı at~ 

da yapılmakta olan TDt 
yol Eylüle kadar aocılı 
mal edilebileceği haber 
mıştır. 

Defterdat 
Defterdarımız 8. MI 

Tarhan vergi işlerini \ 
için Kuşadasına ıitmiftı '~ 

Kazanç ııruısı 
Kazanç vergisi mükell t, 'P 

ilk taksitlerini Haıir•" lt 
içinde ödeyeceklerdir· ·S 
aydan sonra kalacak f~j -

ler zamla tabsil edilece~ ''\' 

İzmir Defte darlığında~ : 
Ali oğlu Mehmedin Başturak şubesine olan Milli. 1 

satış bedeli borcundan dolayı 3 üncü Karataş Kioı!1 

sokağında kain 32 taj ve 384 Jira kıymetindeki e\ll 
yet idare heyeti karara ile kat'i ihalesinin icrası için °0 

müddetle muzayedeye çıkarılmıştır. f 
Talihlerin müzayede g w nü olan 26 Haziran 940 pe~t 

be günü saat 15 te vilayet idare heyetine mürac;~ı 
ilin olunur. ( 

iz mir 

...... 
:l 
~~ G ' , .. 

eftcrdarlığındall' '~dı 
Eski belediye çavuşu Remzinin başturak şubesine 0 ~ 0 

MilJi emlak satış bedeli borcuDdan dolayı haciz edifeJl lı' ~ll 
cü Karataş eski kuyumciyan yeni Komser lsmail 50 dJ' ~,i 
da kain eski 36 yeni 16 taj sayıla ve 960 lira k•f i '~t 
d eki evi vilaıet idare heyeti kararile kat'i ihalesiP~,li. i •a 
sı için on gün miiddetle müzayedeye çıkaraJmıştı~·.. t ı İt, 
rin 27 ~aziran 940 Perş~~be günü sa1at 15 te VılaYe(ı' d, 
re heyetıne müracaatları dan olunur. 1 i . 

fSEiAMET-GiŞ-ı;I 
f Birçok vatandaflarımızı selfimet 
f ve sadete kav.,.turdu 0,, 
f · Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosu" ~ 
f büyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tüt8İıd' 
fti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (S~o· 
terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad· " 
t Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencıtj,. ' 
~~·~~~·~~~·~~ .......... ~ 

Milli Piyango Biletlerinizi ( SAADeT ); Kişesinden Alı~ 
Çorakkapu Poli• merkezi karıııı No. 864 Hasan Tahıia ÔadeıTelefon3497 


