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ROMAN/iv 1AHLiYESJ B ŞL.aDl 

iliz tavyareleri alman tayyarelerini-iı parise 
ziyareti, Berline iade edece~lerdir Ptıkları 

~---------------- ---- - - - --

ts~~AGr:~.~~R':' ' ita ly an kabinesi alelacele bu sa-
.... Ek::y:-T.ı,::+aja:::-~arp sahnesindeki bah levkalade ic _im yapmaktadır 
d lllub .. ara hubı hakkında şu malumatı veriyor : _ ___ ---- • ___ _ ----....----------- ---

~''muharebeleri ceh.nnemidir. Atman dümdarları ı·NGILIZL. E .~ AKD N=-zo HAZI Dl LAR e~e taarruza geçtiler. Fakat Fransızların mukabil 1 
/•le karşılaşınca periş an oldular. İki tan.fın de za-

.~l111ıyacak kadar çoktur. Almanluıu başlıca ta ar- -=--=================:=;::;=~;;;;:=.;::==~ '"''• t ı · Ü tfi d kt d j B t ı Paris - Parisio vahşiyane bombardımanı hiıikkıoda şu .:: Q epe erın 5 D en yapma a lr ar. U epe er , .................................................... .. 
tt lil arasında bulunuyorlar. Almanlar at kalarına tafsilat verilmektedir : - ı 
L Y•re bombardımanJarından ancak burada tutu- 'ı ! _ _ _ n _n _ J ty Paris üzerine ya pılao A~man tayyace taarruzu Londrada : H AJAJJA MUVAFFAK OLMAlllll SIRLARI 
llted· l çok fe"a kar şıla.ımıştır. Hücuma 200 tayyare iştirak et · 

ır er. Fransızlar da lıa · deresinden milda.faa 
t, Buradaki Fransız piyadesi lngitiz istibkimcıJarı- miştir. Paris varuşlar ı nda 21, Par iste 8 yangın çıknıı~tır. ıi auatta, Herk4s Muvaffak Olabı·ıı·r ml'.-Evet'.ı: 
d Dört mektep tama ne Lı tahrip edilwiştir. 13 çocuk öldürül- U 

etmektedirler. 

aer~ tehri kuyulardan mürekkep bir tarla haline gel· müştür. ııııı -21- ıııı YAZAN : S 1 R R 1 S A N L I ııııı 
'r logilizlerin kaoaatı şudur : .................................................... .. 
~ •~ı bir Fransız Ko1atramiralinio kumandasındadır. Artık mukabelei bilmisil y.tprnaktao başka bir çare yok. 
. tıvarındaki b11aj ve kanalların açılması ile bir Her n~ kadar Londra daha ziyaret edilmemiş ise de lngi- • -J olunmaıtur. Jiz tayyareleri BerJini zıyarete gidecektir. Ve Almanların 
Franıızlar için mtikemmel bir •lidafaa battı teı- Parise yapatıklan ziyareti iade edeceklerdir. 

''" Bundan sonra lıer Milttefik şehrin bombardımanı bir Al-

--------·~·~-----

'lterenin Dahili Ordusu 
~ - HOklmet dahili inzibatı temin için hazırla

' d11iu ordunun mikdarını cephelere giden mikdar 
!• )'apmaja karar vermiştir. Bunun için Londra 
. ••kerden ihraç edilen zabitleri dahili orduyu ida-

'ililı altına çajumıştır. Bununla beraber hava hü
ı.a&dafaaıı hizmetinde istihdam oluamak üzere lr

~1 l6nill6 olarak yazılmalarını ilin dmittir. Bu ted
.,.._lefet fırkaları da iştirik etmişlerdir. 

-----------· .. ----------
ANLAR HANGi YOLU 
TUTACAKMIŞ? 

\ ...... Journale diltalya gazetesi ya pdao bar pleri tef
t •11 ezcOmle ilive ediyor : İki taraf askerleri de 

llt ' lluntakası muharebelerine bir saat evvel hitam 
e Yeni bir cephe teşb il edilmesi arzusunu göıter· 
tler. Bazı gazeteler, Almanlar bundan sonra Pari· 
f 0tadraya mı hücum edecek? Diye makaleler yazı· 
'kat b•au ıormaia lüzum yoktur. Zira Almanlar bu 
d, tutacaklardır. ______ .. ___ _ 

'f\NSIZ RESMİ TEBLIGI 
-;-- Dilnden beri Diingerkte harp olanca ıiddetile 

111
1Yor. Bize taarruz etmek iıtiyea Almanlara yapb· 

'ttt~'-lc•bil taarruz ile birçok motorize kolonlarını tah
'-''d · DGşmanı bu mGtkül mevkiden kurtarmak için 
'teıd~t sonra gelen bir dllşman tayyare grubu ile bizim 
tir•oıiz arasında bir bava muharebeıi başladı bura

Alman tayyaresi dütllrllldü. Bu bava muharebeleri 
~ )tlclaıtıiı için bu on altı tayyareden bazılarının düş-
~ Pariaten dahi görüldü. Bu sabah ıefaktan evvel 
: Alaıaa ileri hareketi mukabil taarruzla karşılattı 
' Pek pahalıya mal oldu. 

..._ ltalyanın harbe girmesi Tunus, Korsika, Cebe
le Söven imiş. ltalyanın harbe pek yakın olmakla 

t bualin vukua gelmiyecektir. 

it -----·· ---
~~kABET KORKULARI 
'ti ~l11:a - Almanlann İskandinavya bölgesinde İşgal 
ı:•rlerdeki Ruslardan Almanlar şiiphelendikleri ıçin 

- ... ra11ut altında bulundurulmaktadır. Bu ştipbe Sov
)llda fena surette karıılanmııtır. _____ .. ____ _ 
?~DRADA CASUSLAR 

'dU r, - Gizli casus cemiyetine mensup oldukları şüp· 

man ıelırinin bombardımanı ile mukabelei bilmisil görecek
tir. 

Pariı - Askeri vaziyet hakkında elde edilen malumat 
şudnr: 

Du•kerk'in mlidafaası bili devam etmektedir. Diier 
cephelerde kaydedilecek mfihim harekat yoktur. 

Londra - Bugece toplanması mukarrer olan ltaly.' n ka
binesi bu sabah al~lacele toplandı. Ve halea içtima ha
lindedir. 

İtalyan gazeteleri Müttefiklere karşı hlicumlarda bulun· 
maktadırlar. Romanıu tabliyesi bu sabah batlamışhr. 

Fılistinde ve Mısırda lngilizler berıeye hazır bir vaziyet
tedirler. 

Berlio - Arjantin ıefıri, Von Ribbentrop tarafından ka . 
bul edilmiştir. Arjantin hükumeti, Alman tabtelbahirlerinin 
babrdıkları Arjantin vapuru meseJesini protesto etmiştir. 

Amerika, Almanya ve itaya 
kesiyor mu? ile münasebatı 

V aşintoa - Amerika iyaa izasıadaa Hovit düa akşam 
SentodJ beyanatta b:ılu!larak Amerikanın Almanya ve hatti 
ltalya ile diplomatik münasebetlerin kesmesini teklif 
etmiıtir. 

Yalnız muvaffak ve mu
zaffer olmak kafi değildir. 

Fakat muvaffakiyet ve za
ferin semerelerini de topla
mağ"ı bilmek lizımdır. 

Nitekim çok defa parayı 

kazanmaktan ziyade parayı 
muhafaza etmek, parayı 

kaybetmemek, parayı çoğal
tabilmek büyük bir marifet 
ve hllaer olduğ-u gibi .. 

§ 

Her a-ün, sabahleyin yata
ğınızdan kalkarken dilinize 
tespih edeceğiniz şu söz ol
malıdır: "Ben muhakkak su· 
rette muvaffak olacağım." 

1 
Tehlike korkusu ile atıl

ganlık göstermiyen insanlar, 
hayatta muvaffak olamazlar. 
Bunlar üzücü bir köpriiyü 
geçmemek için bir çayın su-

larında boğulduklarma pİf· 

maa iosanlara benzerler. 

... .: bazı kimaelerin ikametılhlarında araıtırmalar: 
t.tll '· Banlar araıı•u ıuçla 16rlnea yir•İ kiti yeni

li •dilai9tir. 
Hitler - Çizme•d• ae varsa çıkar meydana, bunun riinl, saah geldi, daha fazla naz 

çeke•••I., 

Fusattan istifade etmeji 
bilmek kafi değildir, bazan 
olmıyan fırsatları da icad 
ederek m6stefid olmanın yo· 
Junu bulmalıyız. 

1 
Muvaffak olmanın ıırlan-

nı öğreten kıtapları okuma· 
dan evvel, muvaffak olmatı 
ihtiras şeklini alacak çok 
çok ıiddctli bir arzu ile iı • 
temeliyiz. 

Muvaffak olmuı insanla
rın hayatlarım tetkik eder· 
seniz: hayretle g6r6ra&nlz 
ki bunların ıizden, ne zeki 
ve ne irf.nea fazla bir fai • 

kiyeti vardır. Fakat onlar
daki enerji, sebat, ce.aret, 
kendilerine muvaffakıyet Ye 

zafer Hrayının açılmaz •a
nılaıa muazzam kapılarını a-. 
çıverır. 

§ 
Arzu eden ceu•r bir va

tanperver olabitir. Saa&let 
korkak ve mi•kinleria ka
pısından bile bakmaia te
nezztıl etmez, 

1 
Bedbahtlık sert bir rllz

kir gibidir, fakat mukaYe
met kudretini çoialtır. Bu 
da ahlikın tekemmlll için 
lüzumludur. 

§ 
Her itin sonu •alir, her 

bastalığ-ın dermanı bulunur, 
her felaketi bir saadet takip 
edebilir. Onun için ıabır ve 
metaneti, hele azim Ye cesa
reti biç terk etme. 

§ 
Hayatta geliti güzel ok 

atmak çok zararlıdır. Hede
fe isabet ettirmek için dik
kat ve saiyini önce yapan
lar çok defa kazanmıılardır. 
Ôyle ise dikkatli, cesur ve 
tedbirli olmak muvaffakıye
tin birinci şartıdır. 

t 
insan berşeyden evvel med 

ve ce.ur olmalıdır. C&ret· 

kir bir ruba malik elan 
kimse hayatta sıkıntı çek
mez. 

(Devamı vu) 



SArllFE l ...................................................... • •• 
iÖGLEDEN SONRA ALINAN . ADYO HABERLERi! :.......... -- - .. . ......... . 

(Halkın sesi) 

................ ,...,.....,.., ......... ~ ..... •••••••..,...,.••••••••..,•ı~:mıll!!ll'.llll!Il 1 !ll11:1UUR1f:11111 

Roma - Mussoliuinin riyasetinde bu sabah toplanan k · 
binenin vereceği kararın daha ziyade harp lehinde olacağı 
anlaşılmıştır. İHinıbarp veya harbe giriş gününün bugün mü, 
yoksa birkaç gün aonra mı olacağı henüz tesbit edileme
miştir. Muhakkak olan bir şey varsa o da bugünün uzak 

olmadığıdır. 

; o H B ı ~ ŞEHiR HABEBl 
ı : '- ıu n~ı ııı ·ıı ıı ıııını ıınınm ıın 
-------------------- -----------------

1 
Çamaşır çal 

Parıs.bombardım n edı di1 ~:~;~~:.a~1:::r: 
Paris- YUl'oslivyadan alman haberlere göre Zeva civa

rında askeri tabşidat yapılmakta, ve bunun icabında Ital
yaya yardım için yapıldığı söylt.nmektedir. 

Londra - lngiliz matbuatı ltalya harbe girerse bütün 
mesuliyeti yükleneceğini ve müttefiklerin eo ateşli kin ve 
adavetini celb ve davet edec ğini tebarüz ettirmekt~dir. 

Paris - Kopeobağda şüpheli eşhasın tevkifıne devam 
olunmaktadır. 

Paris - Kanada muntazam surette lngilterenin buğday 
ihtiyacini temin etmektedir. ______ ,_,,,,_.,,.,_,.. __ ..._ ____ _.., ______________ ,.,_ ________ __ 
Tarihten Yapraklar : 

lngiltereye asker ihracı 
------··-----

Napoluonun en bügük hırsı bu idi, ispanua 
kralı ikinci FiliP bu ihtirasla muazzam 

bir hezimete sürüklendi 
lılara y u Jı n edı yorlardı. 
Bundan başka lngiliz ve 

600 YARALI 45 OL-U- VAR l rabadan yakalan•• 
Kemal ve Mustaf • tı 

YiRMi DÜŞMAN TA y y AR Si DÜŞTÜ dilmişlerd_ir. --

Raisicumhuru bu bapta tafsilat almıştır. Postacılar içlr Paris - Dün Paris 43 düşman düşman 
tayyaresi tarafmdao bombardıman edildi. 
Düşman asker' müesseselere isabet yapa
madı. Bazı hususi binalara düştii. Atılan 
bombalarin adedi binden fazladır: Bunların 
insan öldürücü ve tahribat yapıcı nevinden 
olduklarına göre düşmsnın Parisi bombar· 
dıman etmesi asli olmaktan ı.iyade intı-
kami olduğu hissediliyor. 

Amerika sefirinin altı adım ilerisine de 
bir bomba düşdüğü için aksam Amerika 

Parisi bombardıman eden tayyareler bir 
çok avcı tayyaresi himayesinde bes büyük 
bombardıman tayyaresiııden mürekkep idi. 

Düşman tayyarelerinden yirmisi düşürül
müştür, Bunlardan üçfi bombardıman nev
inden idi. 

Bobmardmıao tayyareleri müdafaa top
ları tarafınd n diğerleri de Fransız hava 
filosu tarafından düşürülmüştür. 

mrmırm 

:eir roman uazm k için~ 
Şata satın alan kız 

Garip Bir H va Oyunu! 
------··------

Posta, tell{raf ve. 
idaresi bu sene blll1 

murlar için bir kllr' 
caktır. Kursta ıııe 
bilgiolerini tevsi ed 
kilde olgun bir proi 
bik edılecektir. 

Resmi Otöio•~ 
bmir Cumhuriyet Ol 

·1·.. . . otO 
umumı ıgı servısı 

1 Hazirandan itibare• 
terdar lığa t -:slim edil Paris - Bir kaç gıia evvel bir Fransız avcı tayy;ıresı 

k~odi teşebbü ıü ıle havalanmış, bir düşm n hyyaresi gru
buna esadüf etmiş, o'llarıo önünde ricat • başlamış, birçok 

manevradan sonra arıe:asıoı takip eden düşman tayyarelerioi 
Alman müdafaa topları m.:!nzilindcn ayırmağa muvaffak 

-o- . -----
23 yaşlarında çok zengin ilk okullar 

bir lngiliz kızı, Gı1l'de eski İık okullarda d'' Almanların lngiltereyc pa
raşütle ask r gönderecekle· 
ri söyleniyor; milliyeti ve mil
li birliği tam olan bir mem
lekete karşı yapılan böyle 
bir hareket ancak fantc:ıi 

mahiyetinde kalır. Lakin ta 
rihte dünyanın en büyük İ'll

paratorluğunun kalbine or
dular ihracı için teşebbüs

ler eksik değildir. 

lspanyol milletleri arasında 
müstemlekeler yüzüııden sa - 1 olmuş ve Fransız tayyareluinin karargahına yaklaştırmıştır. 

bir şatoyu gezeı ken derhal I Hazirande kesilecek· 
saha alm .. ğa ta) p olmuş, • 

rı -~"'gd:rm a~ıa 
üç saat iç'nde İcab c-den u sası::~=="e.,,§ r::o; 

Normanlar bunu yaptılar 
Ye oraya hükmettiler, daha 
evvel Romalılar da muvaf
fak oldular; Giyom Doranj 
unutmamalı; Napolyonun en 
büyük hırsı aycı şeydi; ikin
ci FıJip'io ihrac maceras en 
meşhurudur. 

ikinci Filip saltanatıoın 

ilk z.amanlarmda Mari Tü· 
dorJa evlenince ispanya ve 
logiltere arasında • ken-
di kendine ittifak yapılmış 
o.du. 

Mari ölüace yerine pro· 
testan Elizabet geçti; Filip 
nasıl kendisıni katoJiklerio 
hükümdarları s yıyorsa Eli
zabet de prc.ıtestanların hü
kümdarı sayıldı. Bu iki mez
hebin çarpıştığı kanlı ve mu-
taassıp bir devirde onları 

bımaye edenlerin de çarpış
maları kadar tabii birşey bu-
lunamaz: 

Fili p 1568 den beri Eliza-
bet tarafından esir edilmiş 
olan katolik Mari Stuart'ı 

lngiliz tahtına oturtmak is
tiyordu. 1587 de Mari :idam 
edilinçc harp için kufi bir 
seb bdi. 

Katolikler Iskoçya krali
çesini "din kurbanı" teLkki 
ediyorlardı. 

Z1teo lngilızler 1 pa~yaya 
rnrş1 isyan eden Holl.md2-

yısı korsan hupleri çoktan 
tutuşmuştu; eski gemi sahil
lerinden Drakc lspanyol ti· 
caret filolarına saldıriyor; 

Amerikadaki İspanyol tica
ret evlerini limanlarını yağ-
ma ediyordu. 

Bu adam 1577 de beş 
gemi ile Mecellan boğazmı 
geçmiş; Büyük Okyaous kı
yılarına, Şili ve Peru'ya, o 
zamanın t:n zengin altın 
ve mücevher memleketlerine 
saldırmıştı; 580 libre altın 
libre altın on altı milyonluk 
gümüş para ele geçirdi. 

1580 de Plimot'a geldıği 
zaman kraliçe Elizabct onun 
gemisini ziyaretten çekinme
di; ona her yardımı yaptı; 

getirilen harikulade mücev
herlerle krallık tacını süs-
ledi. 

(Sonu yarın) 

- --·· .. ··----
İlk turfanda kagısı 

Bu sene ilk turfanda kayısı 
yetiştiren Çili kariyesindcn 
kayısı mutahhası bahçevan 
hmail Hahkkı 13 kilo mik 
tarındaki ilk mahsulünü satış 
kooperatifine getirmek sure
tiyle birinciliği kaz amıştır. 

Bu nefis kayısılar kılosu 

40 kurnştan satilmıştır. 
Gayreth bahçivan lsmail 

Hakkl Altıntaşı taktir \'e 

tebrik ederiz. 

Dr.Fa i Jşık 
lzmir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütchauısı 
f\tontkenveelektrik ıedaLi• ı 

,. apdı ıkincı tk ter ~ o 
"' No. l l·.LEf { " '})D 

Burada yapılan a'li bir hiicu o ile bu düQman td.yyure grubu 
tamamen irnh edil Diştir. Bııuların çoğu dafi topların kur
banı olmuştur. 

-----·· 
Japonya Ağır D~vrı-nıyor 
Tokyo - Japnya hariciye nazırı Sovyet Rusya, Alm nya, 

itaya ve kabul ederse hpaoya dahil olmak üzere yapılması 
teklif edilen ittifak planını ancak harpten sonra tetkik 
edilebileceğini bildirmiştir. 

Ticaret muahedesioi yapmak üzere 20 kişiden mürekkep 
bir lspanyol heyeti dün Tokyoya vasıl olmuştur. 

lzmir Defterdarlığından: 
Abdurrahman oğlu bakkal Zaimin Basmahane şuh sine 

Milli emlak satış bedeli borcundan dolayı haciz edilmiş 
I.metpaşa mahallesinin Yükiek soke.ğınd ı kain 3 sayılı ve 
180 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararı ile 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılm1ştır. Taliplerin 25 Ha
ziran 1940 saat 15 te Vilayet idare heyetine müracaatları 
ilan olunur. 4-11-18 (2041) 

iz mir Defte da ıolığından : 
Meyhaneci Ahmedin Karşıyaka ve muamele ve idihlak ver
gileri şubelerine istihlak ve kazaoç vergileri borcuı dan do
layı haciz edilmiş olan Karşıyaka Dedebaşı H. Ağabey so
kağında kain 1-3 sayıh ve 1760 lira kıymetindeki bahç.! 
ve dahilinde mevcut dam ve evinin yarı hi~ seleri vilayet 
idare heyeti kararile 21 gün müdddle müzayedeye çıka
rılmıştır. Taliplerin 25 Hnziran 1940 Salı günü saat 15 te 
vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 

4-11-18 (2C4J) 

-----------------
M ..• d ' UJ e ••• 

Asrımızın eo büyük Türk san 
atkarı illüzyonist ve Manya-

tizt:sfrro- Zati Sungur 
Fevkalade büyük sürprizler 
!.Ve merakla dolu hünerleriyle 

Bu ak~.ım[LHAMRA Siotmn-
9,30 do .sınoa 

muameı lcr yapıl rak, bu 'Açık m uha 
emelıne kavuşmuştur. Bun- Kar,ıyaka Mer•' 
dan böyle genç kız, şato den Bay Fevzi O 
an'anesi mucibince, ve şıto- G~zetewiıio proP~ 
DU:l ismin~ uyularak "Kar- lar hakkındaki neşri 
digan Kraliçe i,, diye anıla- layısile yazdığınız il 
caktır. G~nç kız, esas vak'a-· meden pek çok Ol 
sı bu şatode geçen bir ro- J 

1 
olduğumuzu minoe 

man ynıacag-ını söylemek- ı b' l'kt ff 

l 
mız. a ır ı e arz 

tedir. d . e erız. 

1~.,,-~-=~~~ --~ 

Bir ceviz kabuğuna Balkan ıons 
--o--

sığdırılan raduo ı 
Bir A.nerikah radyo mü

hendisi bir ceviz kabuğu 
içine bir radyo ahizesi sığ
dırmağa muvaff k olmuştur. 

Bu radyo ahiz~si mükem
me surette işlemektedir. 

Mühea l:sin gösterdiği mu
vaffakıyet fen iilemir-de hay
ret \'e takdir uyandırmıştır. 1 

--o---
Bir milgar altın para ile 
Bir milyar kAğıt paranın 

sikleti nedir ? ..• 
Bir milyar mikterında al· 

tın paranın sikleti 382.580 
kilodur. Buou taşımak için 
ve 100 kilo itibarile 3.825 
adam ister. 

Bir miyarlık evrakı uak· 
diye de takriben 11.580 kilo 
tutmaktadır. Fakat bunu100 
liralık evrakı nakdiye olarak 
hesab etn ek lazımdır. 

--o--
Avuç içine giren 
t uuarc motörü 

Belgrad - BalkaO 
tı konseyi içtimalar• 
vam etmektedir. 

Türk tütOnl 
Son Türk - logilil 

mucibince lngiltere t 
dan bübayaa edi~eo ~tş 
tütünlerinın surerı ~ )tıttt 
hüK.uaıet murahbasl• 
lngiliz sıgara fabrik• ;ııı 
messilleri arasında Ol ~ t 

edilınektedir. 'Pı 

Zayi 
lzmir Vilayet M11d 

müdürlüğünden • 1 

207620, 206675 nua>8~ 
aş ve berat cüıdaol• 

0 nufus teskere ve aıO · 
mızı kaybettık. ye~ , 
alacağımızdan e~lıj, t 
hükmü kalmadığı 1~ '' 

nur. Bulanların Mal~~ tb 
· ı· · · o•i )' nesıne tes ımı ıns• 't\i. 
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