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İngiltere ise harbe devam et
mek için kat'i kararını verdi 
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Rusya Balkanlılarla Beraber Bir Misak Hazırladığını Tekzip Etti 
' F ransanın Teklifi: Hitlerin Cevabı logiltereııin Kararı: 

Mareşal Peten 
teklifini 

Almanyaya sulh 
yapmış? • • 

Fransa sulh istiyor. Mussolini ile 
konuşularak cevap verilecektir 

Her ne olursa olsun, sonuna ka· 
dar harbe devam edilecektir nıçın 

Bordeauks, 17 (A.A.) - Fransa başvekii mareşal Peta in bugün 
F'ran~a saatiyle s•at 12,30 da radyoda Fransız milletine hitaben hir 
ıne~aj ntşretmi~tir, 

Führerin umumi karargahı, 17 ( A. rını ne gibi şartlar dahilinde kabule 
A.) - Yeni fransız hükumeti reisi hazır olduğunu sormuş bulunduğunu 
mareşal Petain radyo ile söylediği r. u- kaydeylemiştir. 

Londra, 17 ~A.A.) - Dün akşam seliihiyettar İngiliz makamatı aşağı
daki beyanatı nPsretmiştir: 

Mareşal, adetçe ve malzemece faik bir düşmana karşı ananelerine 
layık bir kahramanlıkla çarpışan Fransız ordusunu övmliş ve sözleri
ne şöyle devam etmiştir· 

tukta, Fransanın silahları bırakması Führer, iki hükumetin ittihaz ede
liizım geldiğini Fransız milletine bil- cekleri hattı hareket hakkında görüş-
dirmiştir. mek üzere italyan kraliyeti hükumeti 

Mareşal Petain bu kararı Alman başvekili B. Benito Mussolini ile bulu. 

Şeraiti hazıra dolayısiyle sulh t.eklifleri veya müzakeratı hakkında şa
yiaların dolaşması tabiidir. Büyük Britanyanın zafer kazanılıncaya kadar 
devam etmeğe kati bir azimkarlıkla karar vermiş olduğunu beyana bile 
hacei yoktur. 

Bu ordunun m•ıhabbetinden, eski muhariplerin müzaharetinden ve 
-Devamı 4 ncü Sah ifede-

hükumetine bildirdiğini ve Alman hü- şacaktır. Fransanın karadaki mukavemeti pek ciddi bir surette zayıflıyacak du
-Devamı 4 ncü Sahifede-kumetinin bu husustaki Fransız kara- .. '-----------------------------

Alman Hudutlarına Da iki Bin 
Rus Tankı T ahşit Edildi 

Ticaret Vekilimiz 
iptidai maddeler bakımından sıkın

tımız olmadığını söyledi 
Sovyetler birliği, Letonya ve Estonyayı da i şgal etti. Moskovada 

bekleniyor 

İstanbul, 17 (Telefonla) - Tica
ret Vekilimiz B. Nazmi Topçuoğlu, 
burada tetkikatına devam etmekte
dir. 

bir mukavele yapmak ve ayni zaman 
da sellüloz, kereste vesair mevad için 
anlaşmak üzere bulunduğumuzu ip
tidai maddeler bakımından hiç bir 
sıkıntımız olmadığını ve bununla be
raber ithalat eşyası ilzerinde halkı
mızın tedbirli davranması ve lüzum
suz eşya kullanmamak hususunda 
dikkatli olması lazım geldiğini •ÖY· 
!emiştir. 

Alman ve ltalyan sulh teklifleri sabırsızlıkla 
Roma, 17 (Radyo) - Stefani ajan

lı bildiriyor: 
, 1Caunastan alınan haberlere göre, 
"•tonya sabık başvekili Merki, ka
tan cumhurreisi Smetona'nın yerine 
lretirilmiştir. 

!iği Estonya ve Letonyadaki Sovyet Sovyetler birliğinin bu taleplerini ka. 
garnizonlarının takviye edilmesi ve bul etmişlerdir. 
Sovyetler birliği ile aktedilen karşılık Londra, 17 (Radyo) - Sovyet 
lı yardım paktını namuskar bir tarzda kuvvetleri, bugün saat 6 da Estonya 
tatbike muktedir ve hazır bir hükıl- ve Letonya topraklarına da girmiş
met kurulması için Estonya ve Leton- !erdir. Haziranın baş!angıcındanberı 
yadan taleplerde bulunmuştur. Litvanya ile Sovyetler birliği arasın-

hasemata başlıyacağı tahmin edil • 
mekte idi. Moskovanın arzusuna gö
re yeni kurulacak Litvanya hilkOme
ti azası arasında hiç bir komünist 
yoktur. Hepsi de sol cenah partisine 
mensup vatanperverlerdendirler. 

- Devamı dördüncü sahifede -

Vekil, bütün piyasa merkezleri
mizde fiat tesbiti için bürolar tesi 
edileceğinj, pamuklu ve yünlü men
sucat için halkın ihtiyacını temin e
decek tedbirler aldığını, benzin ih
tiyacımız için Romanya ile altı aylık 

1Caunas, 17 (Radyo) - Litvanya
nın her tarafında örfi idare ilan edil
llıiştir. 

Estonya ve Letonya hilkumetleri daki müzakerelerden iki tarafın mu. /' Pol Reyno 
Stokholm, 17 (Radyo) - Rus do

~anması, Letonya ve Estonya liman
larını işgal eylemiştir. Her iki hükO
~.et kabineleri istifa etmişlerdir. İki 

1 .ı~ tank, Polonyadan Sovyetler bir-

b•iıne geçen arazide tahaşşüd etmiş 
Ulunuyor. 
Moskova, 17 (A.A.) - Burada res 

~n bildirildiğine göre, Sovyetler bir,. - -

" Vekiller heyeti 
Dün 11 de toplandı 
Ankara, 17 (A.A.) - İcra Ve

killeri heyeti bugün saat 11 de Baş
vekalette Başvekil Dr. Refik Say. 
Jamın riyasetinde toplanmıştır. 

Sungin 
Bombardıman edildi 
Moskova, 17 (Radyo) - 150 ja

Pon tayyaresi, bugün Sungini bom
bardıman etmiş ve 800 bomba atmış
tır. Bir çok evler harap olmuştur. 

1 
Halk, sığınaklara iltica etmiş bu

Unduğundan, insanca zayiat pek az 
olınuştur. 

---*----
Millet Meclisinde 

Ankara, 17 (Hususi) - Büyük mil
let meclisi, bugün B. Refet Canıtezin 
reisliğinde toplanmış, Türkiye . Suri
Ye dostluk ve iyi komşuluk mukavele
~lnin bazı hükümlerinin tadili hakkın-
a notalar teati edilmesi, devlet me

llıurları maaşlarının tevhit ve teudülü 
;~nununun bir numaralı cedveline bazı 
!-a~eler yapılması hakkındaki kanun 
a.vıha!arı , ikinci müzakereleri yapıla· 
tak tasdik olunmuştur. 

Ruznamede bulunan şark mıntaka
~1nda zürraa tevzi edilecek araz!ııin 
~ ı:nulü \'e ordu subaylarının terfiine 
aır kanunnun dördüncü maddesine 

hır fıkra ilavesi hakkındaki kanun la. 
~ıhaları müzakere edilmiş ve bunların 
~ri verilmesi muvafık görülmüştür. 
• eclis, çarşamba günü toplanacaktır. 

----*----
Bakır 

. İstanbul, 17 (Telefonla) - Bugün 
Yuz levha bakır piyasaya çıkarılmış 
~e satılmıştır. 

Amerika umumi efkarı 
Fransanın düştüğü vaziyetten son 
derece müteessirdir. Japonyanın 

alacağı vaziyet düşünülüyor 
Vaşington, 17 (Radyo) - llfare

şal Petenin sulh teklifi, Amerikada 
büyük bir darbe tesiri yapmıştır. 

Fransız ordusunun ümidsiz vazj. 
yette olduğu epey zamandanberi bi· 
!inmekte idiyse de Ruzveltin mütte
fiklere yardımını fevkalade artırma
sı, bu vaziyeti düzeltecekti. Efkarı 

umumiye, hep bu kanaatte idi. 
Mareşal Petenin teklifi hakkında 

henüz resmi malilmat gelmemişse de 
halk, bu mevzu üzerinde muhtelif 
tefsirlerde bulunmakta Vp işmdi ja. 
ponyanın alacağı tavır ve vaziyeti 
sormaktadır. 

lngiliz Tayyareleri 
Bingazi ve Trablusgarpta mühimmat 
ve petrol depolarını bombaladılar 
Londra, 17 (Radyo) - İngiFz a-ı !isinde italyan askeri tal\şidatını ve 

ğır bombardıman tayyareleri, dün ve tayyare meydanlarını bombardıman 
bugün İtalyanın Bingazi ve Trablus- etmişlerdir. 
garp şehirleri üzerine taarruzlarda İtalyan tayyareleri, Akdenizde 
bulunmuşlardır, Hava dafi batarya- Maltaya hücum ettikleri sırada ingi
lannın şiddetli ateşine rağmen mü- !iz avcı tayyarelerinin taarruzu kar
himmat ve petrol dolu depolar yakıl- şısında bomlıalarını denize atarak 
mış, büyük zararlar ika olunmuşbr. kaçmışlardır. 
Elada! ve Elgudiye kalelerine :le Londra, 17 (Radyo) - İngiltere 
bombalar atılmıştır. bahriye nezareti, dört italyan tahtel-

ltalyan tayyareleri, dün cenubi bahirinin imha edildiğini bildirmiş. 
Mısırda Elkulum, Seydi Baradi mev- tir. 
kilerine taarruz ederek bombalar at- Londra, 17 (Radyo) -Yakın şark 
mışlardır. 4 Mısır subayı ve 12 asker taki İngiliz kuvvetleri umumi karar
telef olmuştur. giıhının tebliğine göre ingiliz bom-

Kral Faruk, İngiliz orduları ku- bardıman tayyareleri, italyanın Tob
mandanı ile bu mesele hakkında gö- ruk hava üslerine karşı çok muvaf
rüşmek üzere İskenderiyeden Kahi- fakıyetli akınlar yapmışlardır. Tay. 
reye gitmiştir. yare dafi toplarının şiddetli ateşleri-

Habeşistan ve şarki İtalya Afrika- ne rağmen İngiliz tayyareleri ateşlP
sı üzerinde İngiliz bombardıman tay- rine devam ederek benzin ve mühim
yareleri büyük faaliyet göstermişler- mat depolarına ciddi hasar ika etmiş 
dir. Habeşistanda Dredava şelıri ve ve bazı telefata sebebiyet vermişlcr
Eritrede bir çok şehirler, tayyare <lir. 
meydanlar1 bombardıman edilmiş; Tam isabetlerle bir çok infiliikler 
tayyare meydanlarında bulunan mü- olmuştur. Elliden ve Elgonder hudud 
teaddid düşman tayyareleri yakıl. mevkileri üzerine de muvaffakıyetli 
mıştır. akınlar yapılmıştır. 

Cenubi Afrika hava kuvvetleri, Habeşistanda Dredava ve Maltara 
cenubi Habeşistan ile italya soma- - Devamı dördüncü sahifede -

RUSYANIN 
BİR TEKZİBİ Fransanın merkezinde kaza geçirdi 

- Sabık başvekil Amerikaya vardı 
Balkanlılarla mih- Bordeaux 17 (A.A.) - B. Reyno ri maiyeti erkanı ve sivil halk arasın

seyahati esnasında Fransanın merke- da zayiat olmuştur. "l k • zinde bi r mahalden hareket ederken Atina, 17 (Radyo) - Almanlar, B. VerCl ere arşı mı• düşman tayyareleri bombalar atmış ve Pol Reynonun Amerikaya vardığını bil 
Reynonun refakatinde bulunan aske· diriyorlar. 

sak hazırlandığı --
yalandır lsviçre hudutlarında 

Moskova, 17 (A.A.) - Tas ajan
sı bildiriyor: 

İngiliz Deyli Meyi gazetesi, Al -
manya ve italyanın şarka doğru ge
nişlemesine karş, koymak üzere Sov. 
yeti er birliğinin idaresinde; Roman
ya, Yugoslavya ve Türkiye arasın
da daha müessir bir ademi tecavüz 
paktı aktedilmesi için tedbirler alın
mış olduğunu yazmaktadır. 

Tas ajansı, Deyli Meylin bu habe
rinin hakikate katiyyen tetabuk et
mediğini ve tamamiyle yalan oldu
ğunu bildirmeğe mezundur. 

Binlerce Fransız iltica etmiş bulunu
yor. lsviçre alaka gösteriyor 

Nevyorkta tevkif 
edilenler 

Cenevre, 17 (Radyo) - Binlerce 
Fransız mültecisi isviçre hududları
na dayanmış bulunmaktadır. İsviçre 
hükumeti ve halkı, bundan yetnıiş se
ne evvel yaptığı gibi Fransız milleti- Ne".york, ~7 (Radyo! - Nasyonal 
nin başına gelen felaket karşısında sosyalıst erkanından Vılyam Fred ıle 
alakasız kalmamakta Vp elden gelen Güstav hükumetçe tevkif edilmişler • 
her yardımı yapmaktadır. dir. 

Bir rivayete göre, mütareke 
icin müzakerelere başlandı 
' 

Fransa, şerefine aykırı bir sulh kabul etmiyecek. Do· 
nanma ve tayyareleri, harbe devam edecektir 

Bordo, 17 (Radyo) - Bir kaç gün
den beri devam eden kabine toplan
tılarından hasıl olan şüpheler niha
yet tahakkuk etmiş, Reyno kabinesi 
istifa ederek yerine mareşal Peten 
geçmiştir. Mareşal Peten, milletin iti
madına dayanarak ac1 hakikati rad
yo ile millete ve cihana iliin etmiş ve 
Almanlara sulh teklüinde bulun
muştur. Fakat teklüin henüz kabul 
edilmemiş olduğu anlaşılmaktadır. 
Muharebelere devam edilmektedir .. 

dirmesi muhtemeldir. •vam ediyorlardı. Amerika hükume-
Londra, 17 (Radyo) Fransa ti de bu mücadelede demokrasilere 

başvekili mareşal Petenin tenıın et . elden gelen yardımı yal?mıştır. Fa~at 
mek istediği sulh için hen i.ız bir em- P<ıl Reynonun b~şvekaletten ıstıfa
mare mevcud olmadığ; gibi Fransada sından sonra yerme mareşal Peten 
Alman Fransız ve İngiliz orduları geçmiş ve sulh yapmağa karar ver· 
arasında muhasematın durduğuna miştir. 
dair de bir haber yoktur_ Bu karardan evvel hükumet, vazi
, Londra hükumeti ise Hitler Alman- yeti tetkik etmiş, başkumandan ge · 
yas, ile Mussolini ita!yasına karşı so. neral Veygand, bahriye nazırı ami
nuna kadar harbe devam kararı tek- ral Darlan, mel>usan ve ayan reisle
rar edilmiştir. ri ile milzakere etmiş, hatta İngiliz 

Hitlerin sabaha karşı Mussolini ile Fransa arazisi ilzerinde demokra- başvekili Çörçilin mesajını da oku-
temasa gelerek yarın şartlarını bil- siler, totaliterlerle mücadeleye de- -Devamı 4 ncü Sahifede-
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sada n1areşal Pete- \ Şelhöır<dc!I - . 
GALiP BAHTIY AR - 89 .,- Tahmin yasak ! 

Hesap yok 1 
Mantık sıfır ! 

n ye • kabinesi Cinayet~n _sebebı 
ne ımış? 

(!stanbui mebusu lzmir Parti Müfettişi:. 

Ardımızd·ırı on iki atlı gelir \'C Plle-ı Fars hanıdır diyorum .. Bunun kim ol. 
rinde ... 1.o~ol hakanının Frenk b yine dugunu belki lıilmezsiniz .. Araplar ~u 
"Ond rdwı t· rtıgları (1) tutal'lurdı Barikana Tim ur .Melek derler. N'e rlcr
J'lr nı~ kralı öne armağan ulaşbr . ıer:-ı,e de~inlcr, ben şunu bilirim ki, '\ie
nı tı. ik Man. ur ile b~yimiz Goly:? dö Biryan 

F r nk be~ i, .1o rollaT hakanı ham rimur Melekten çok yuca s!lahso,.lr.r
mız Gr 'uk.ı ~ alvnçlar göııdermi~ v, hr. 
kanndmm alınca kend· ·iı i d a1masın• Kanım donclü, kamçıyı kaldırmak 

ı lvnrmıstı. 'ıerifl' ~ Urtidtim, bağırdım: 
Ha'lımız da b"ni bunları bu) ruğ ı al. - Yalnn öylii\'Or,...un köpek! Dıiıı-

trn•ı aldığını anlatmuk icin yoll. d• ada Timur Melekten yuca bahadır 
S h:r·n mevdanına g Jd"gim vakit a oktur. 
h'lli bagırır dururd . M 'rianın t<l o Ahali benim bu sözlerimi istir if;it-
n gd n \erinde i kargılar, ormnr ""1 z üzerime atılmak istedi. Ortalık 
• ' el rı gibi bir birilıirı çatmıştı. A 'Jiribirin<' karı,.tı. Kot.aç kavga.va gir!
halı 'V rı nrapça. \arı fir"nkçe cYa ·yorıız andı v tui:rtımu sallıyarak 
a · ıı Humth ultnn . '<.$1!'1ın :\ff'l:k ba ·kın var .. Baskın var .. > diye nfü·a 

Mansur rli~e bağrıc;ırdı. l\iizr~klı1ar ıtmağa başladı. Susor ise yavaşcncık 
\ l ·) ruklnrı \ erl<.!r' kadar inen baY- vanıma 1•eldi, sordu ki: 
ı aktarların önünd anıp usulü zırh ri- - Bey! Bu şlmdiki aldığımız ku -
'in mis bır adam atin ileri r v" dini rulganm adına ne derler? 
'ogsüne Yutarak sağa 1la !'1e1am ve Susorun bu soru una _güleceğ:im çık-
r·r idi. tı i • de oğlana hak verdim. Zira ~im-

Ru ııdamın ,·aıııııda 'T'nmp"J Honit 1 Jh·e kadıır, o kadar y 0 r almış idik ki 
l vlerl. bir çok han1ar. f;r,..nk ba!'1buğ- <ırtık n r y • git!';ek orasını ba ·ıyoruz 
ları viıru~ ordu. Halk bunları görilnc(> 'lhv ruz sanırdık. HPm de ö\'le olrn c:ı. 
bir d lzh c\·a:-;n ! dive bnğırıı·dı. n p + ı ki bıızı k 0 rre'{'r bir avuç adamla ko
mu lilmanlarla fir~nklerin bi .. likte ~e- "a bir kenti alıp 7.'\l)t"'tmistik. Hir , .. ,_ 
v'ndikl rini ve mU~lilmnn bevleriıw -lımrlan cıkmaz: B'.r kerre vedi C'is11t 
bu kadar riavet gösterildii{ini görilne<> 'ltlısı ile ktıraul kolunda g?zindi~im 
!m tını. ~a ıl şasmavım. Surh·ede mtl ırııda b"r Fnrs kurı.ılganındn aı;kcri 
!Umanlarla firenkler birbirlerine ar- l<aC'n·tmıştık. 
tık düsmandırlar, bıı kerre ise M"lik G"ne gOlmeğe başladım. Halk etrn 
'\Tanc;urıın altmm altına ip.ek halılar fımı sarıyordu. Hemen kılıcımı sıymp 
<löscmislerdi. Btın, meraktan kurtul - ı)ağırclım: 
mak ic:n orada duran firznge bunların - Diz cökiin kijnekler. Gök ha\·rn-
ne <'ldu{runu sordum. "'"1 öniinde diz çökün! Hem~n deyiniz 

Bu adam hana ccvan vereli. d"di ki: -leyin iz ki Gökhayrnğın adamlarından
- Re ail· m, ner d"n ""livorsıın '' "1nı1 .. 

t ittin mi ki Far:-; : hı korku ne Bari P.ıı sföı:lprimi ,.elli i"itt;rm:stim l•; 
ı n on bin kic;: ile Stiri\· vi ho:ı mıcı \.ı"r krırrr<ıc;ı:ılık oltin Ahrıli ri:ıvotıc "' ir. 
t "tm crn mi ki, Araplar. Suriv liJ~r nln varılmlı. viirei?im kah:ırdı. fTiizlp. 

Plel" \'ermi!'ıler. bunları memlı:>kC'ttl'n .. im ,·ac;'l 1·rfı. h"nı Tl ?tı111cfı:n1 inelim 
cıkarqmlar. Dinle: Sııradu ı;ördü 'Ti.i11 ~P<lar<ı ı.rİ\ inmiı< hir ~ir=n lrndnıın f.
Humus ultam )felik • lanı:;ur B· rihı- "iı>ın rl"z çöktüm .. Rl'\'mondaPJn c·lir 
na kar ı bizimle birleşmis olduğunıian nrıldım. 
ona ria) et gö terim~. Dojrrusu Thri- Reymonda beni ayağa kaldırarak 
kan. Melik Mansurla, bizim yuca b - ı:ıiriıı S"siyle: 
) .im:z Got) a dö Bi yen ile çok uğraşa- - f'an bey, seni bir daha görebile-
caktır. c<>ğim viir ğime doğmuştu. 

B n bütün biitiin şaştım: Sözlerini söyliyerek nhaliye döndii, 
- Harikan dediğin de kim oluvo:r? 'lecli ld: 

far:; hanı ) oktur, biiti.ın fars ili lJizim - Fy ahali biliniz ki dünyadaki si
C'ağ'tay beyindir. Bu C'ağtay be,· de lah"örlerin <'n bahadiri ne Humu~ ı:ıul
biitün dünya hakanı Temucin hanm tnnı, ne de Gotye dö Riryandır. En fü. 
oğlu Ga) uk hanın buyruğunda ya - {!eh, en vavuz silfıhşor, işt<.? öııünilzd • 
sar. Runun önii11de diin,·anın en vuca luran C'.ın beydir. 
be) !eri solucan gibi kalı~. ---

Fi renk gülmnğe ba ladı, d eli k:: (1) - Tartığ • Herliy0
, peşkeı:;. 

- Biz·mıe eğlenirnr un .. Bm·ikaıı - Dc-ı-rım edecek -

r-İSLAM TARİHİ-~ 
Hz. Muhammed · · 1 

• ~ Yazan: M. AYHAN ..- • 
- 233- tik. 

Ezan • esi, l\1ekke afakım çınla - Heı-;ulü Ekrem, öğleden oııra isliı-
tınca, batıl itikndlarına ~·arılrnış olan miyetc dahil olacakların biatlerini ka 
b. zı ıntişriklerin çehreleri ekşidi, bul iç ·n; ,Safa tepe ·i eteğinde bir mev 
gozlerindekj mana değişti. kic çekildi. Biate hazırlananlar pek 

Bazıları: çoktu. Evvela erkekler·n ziyaretleri 
- Demek bunu da i ittik, öyle başladı. 

mi? Bilahare sıra kadınlara geldi. 
- Bu şerait altında aı:tık yaşana- PC'ygamberin onünde toprak b"ı· 

maz. kase vardı. Ve hazret Muhammed, 
Diye ısöylenmeğe ba !adılar. parmaklnrını bu kfıseye daldırmıştı. 
Üğle namazı bitti. Şimdi Resulii Kadınlar; birer birer yaklaşıyor; 

Ekrem nereye gidecekti? narmaklarını bu ka. eye batırıyorlr.r. 
Çocuk iken yetisip biiyüdüğü Am- dı. Iliatte: kadınlara da yemiıı "iti

ca:-;ı Ebu Talibin evi; amcazade. i riyordu. Bu kadmlardaıı· maruf. ya
Ak"l ta ııfından Ebu Süfyana l'latıl • ni 0 zamanın asıl namı altıııclaki ai-
mı tı. lelerine mensup kadınların bazıları 

• ·iha)et kendisine sordular: vüzleriııi örtmüşlerdi. Zaten bu 1rn1. 
- Ya H. peygamber; nereye ine- t•fıri olan bir adetti. 

rC'k iniz?. Biatte edilen yemin şöyle idi: 
- Beni Haşim mahalle~ine. Hey- _ f'enabıhakka şerik ko~mıyacn-

f idecegim. "'ım. EYladlarımı öldürmiyecel!im. 
Rura~ı tarihi bir rerdı.. HJr ızlık etmiyeceğim. Zinada bulun 
Re ulıi Ekrem. vakf vle burada. mıvacağım: Yl'm ·11 ediyorum, 

kf'ndi kabile inin ('n vakınlariyle be- Yemin ve biati rnpanlnr: b"rer lJj. 
raber Kure) şiler tarafından mu hasa. "er çekili.ıtorlardı. Bu aralık; kr·ndi
r edilmi , hattn aç bırakılmıştı. Bu- ni gizltımeğ,. itiırn eden ve yiizü sı-
raya gitmeği, he>p inden z"yade ter- kıcn örtulii bulunan bir kadm da bu 
cih Ptmisti. 'llenında vözüktü. Bu kadın; Ebu 

Çilnkii bura ının bir hatırası vardı. ~üfvanııı zevc" i 1I"ndin tfi kenclhıi 
Bu aralık; .Med"neli efrad araqııı- "di. 

da bir cndise ve tee ür belirdi. 'Parihin lJir cilvE,>~i ! 

Orhan Rahmi GÖKÇE 
Kalemi elime aldım. Muhayy"lem, 

bütün işlel!\e itiyadını kaybetmiş ola
rak, şu on aylık hadigeleri silik bir 
sinema filmi gibi budala budala scy
recf yor .. 
Varşova varoşlarında can veren 

Leh askerleri, Pragdaki idam sehpa
ları, donuk güneşin altında parlıyan 
Norveç cümudiyeleri, Narvik hara
besi, rıhtımda tek başına kalan Hol
landa kraliçesi, meziyeti dalgalı saç
larındaki biryantin parlaklığından 
öteye geçmiyen he/n Belçika kralı 
gözlerimin önünde geçiyor. 

Majinoyu görüyorum; 
işte sakallı Fransız askerleri, İşte 

viski içen ı"ngilizler, İşte dünyanın Ö

tesinden gelen Avusturalyalı, Kana
dalı delikanlılar!. 

Top sesleri duyuluy'>r .. Tankların 
tekerleklerinin altında insan kaf ala
r1 eziliyor. Gökyüzünde Ebabil kuş
larını andıran tayyarelerden paraşüt 
yağmurları dökülüyor. 

Amerikadan mesajlar, sempati tel
grafları geliyor .. 

Daladiye burnunu karıştırarak do
laşıyor, general Gamelen ~·r koltuk· 
ta uyukluyor .. Çemberlayn, şemsiye
sine binmiş, Münib kartları satıyor. 
Düngerk nerede bilmem?. Halbuki 
harp namına yapılan yegane şerefli 
şey ondan ibaretti. 

Muhayyilemdeki geçid resmi de
vam ediyor; 

ltalyan hatipler, yarın öbür gün 
ken<'i ordularının kahramanlığından 
bahsedecek nutuklan hazırlamaMa 
meşgul.. 

Pol Reyno sağa sola koşuyor, kili
se canlarının gürültüleri arasında 
dua &esleri geliyor .. Ruzvelt Ameri
ka sahillerinde sırtları gameli haç
larla işlenmiş, rı"yah kordonlu balık
lar avlamakta •• 
Başım dönüyor, neredeyim, neler 

oluyor, neler eördük?. 
Ve bir ses kulağımda patlıyor: 
Fransa, sulha yanaştı .. 
Hesap, tahmin, mantık, akı) ve 

muhakeme, hep nafile imiş. Bu asra 
sürprizler asrı demelidir. Zavallı 
Fransa!. 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

·---*---
lngilteredeki yabancılar 

Londra, 17 (A.A.) - İngiliz hü
kumetinin yabancıların ingilterede 
bazı mıııtakalara girmelerinin men'i 
hakkınclaki karnrname:;i hükümleri; 
Buck"nghanıshirc, Ilertford hire 
Middleseks ve MorthamptomshirC' e: 
yaletlerinin bazı mıntakalarına da 
teşmil eclilmiştir. 

Bu yasaktan yalnız Fran"ızlar miis 
Lesna<lır. 

BUGÜNKÜ PROGRAM 
12,30 Program. 
12,35 ajans haberleri, 
12,50 müzik (Alaturka) 
13,15 müzik: (halk tiirkiileri) 
13.30, 14,IJO müzik: Karışık prog
ram (Pi.) 
18,00 program, 
18,0fı müzik. 
1 s,:~o çocuk ~aati 
rn,oo miizik: fasıl heyeti. 
1 !),45 memleket saat ayarı, ajan· Vf' 

meteoroloji haberleri. 
20,00 konusma (çiftçinin ·anti) 
20,15 müzik. 
21.00 konuşma (iktl ad ve hukuk) 
21,20 serbest aat. 
21.30 müzik: Küçük orkestra 
22. ~O n i a ıı ~ haberleri. 
22.50 müzik: C'azband (Pl.) 
2~,25, 23,~10 yarınki program 

Pol Reyno, vatanperverane bir his~e 
istifasını reisicuınhura vermiştir 

Bordeaux l 7 (A.A.) - Fransız nu- 1 Başvekil :\lareşal Petain, devlet nu-
zırlnr he) tıtinin reisicumhur B. Lebru- zırı ve baş\·ekil muavini Cam ille r.ha
mın riyasetinde yaptığı toplantıclaıı 1 uteınp,;, milli müdafaa nazırı general 
?nra. çıkarıla~ r~smt tebliğde bu · a - Veygand, adliye nazırı Fremicord, har 

bah. Fransı~ ı ad) osu tarafından neş- biye nazırı general Coubon, harp ,.~ 
redılmckteclır. ticaret donanma ı nazırı amiral l),ır-

Bu tebliğin metni şudur: ı lan, hava nazırı general Pusreot. ha-
Bugünkü şeraitte B. Reynonun tek-1 r:ciye nazırı Paul Baudouin, dahiliy{ 

lifi nazırlar heyeti Fransız hükfımeti_I nazırı Pommaret, maliye ve ticaret mı 
nin mılletin müttefik hürmetini taşı.I zırı Bouthilliler. mü tem lekeler nazırı 
yan bir şahsiyete verilmesi karnrın _I Riviere, maarif nazırı Rigueaud, Na
da bulunmuştur. Bunun neticesinde fıa ve münakalat nazırı Frossard. zi 
B. Rcyno reisirumhura kabinenin h - r:ıat ve iaşe nnzırı Chichery, i~ nazırı 
tifasını vcrnıistir. l•'evrier. eski muharipler ve Fransı1 

B. Lebrun bu i tifa\ ı dikte eden aileı;ıi nazırı Ybarnegarny. 
vatanperverlik hissi):ntını övmU;; ,·e :Mareşal Petain hükumeti kurulur 
yeni kabineyi kurmağa derhal maı·cşal kurulmaz a. keri \'e diplomatik vaziyc
Petaini memur etmiştir. ti tetkik için derhal reisicumhur B. 

Reisicumhur B. Lebruıı bu suretle Lebrunuıı riyasetinde ilk toplantısrnı 
<>imdiye kadar hiçbir Fransız devlet ~ apmıştır. 
adamının vüklenmedifd kadar ağır bir Çörçiiin mesajı 
mC' uliyet almak suretiyle vatana knrşı 
tam adakatını bir kere daha ispat e Bordem~x :17 .~ ~.A. ). - ı;:ransız rad 
d"n mnre. al Petaine teşekkür etmiş- yo unun bıldırdıgıne göre, F ranı:;ız ka
tir. binesi cliln akşamki toplantıda pek 

muhtemel olarak kabinenin ilk toplan
tısını mtlteakıp B. Çörçilin Fran ız Yeni kabine 

Yeni kabine şu suretle teşekkül et- hUkfımetine gönderdiği mesajı bilhas-
miştir: sa bahis mevzuu olmuştur. 

-------------~OOM~:...~----~--

He derso __ l n beyanatı 
w 

Hitler, lngi terey mağ1up etmedikçe 
bu harb1 f {azanamaz 

Londra, 17 (Radyo) - Röyter A- Hal:p sözüne cl"vam eder{!k şunları 
ian ·ı bildiriyor: ~öylemi tir: 

1 ngilterenin Berlin eski büyük Piçi- - Hit!{'r; İngiltereyi yenmcılikçe 
.,i B. H('ncler:son Linkolnde beymı.ttta l.ıu harbi kazanamaz. Harbi kazanması 
bulunmuş \'~ demiştir ki: "çin de abluka ile bizi nç bırakmak \"e. 

- Hitler, hu ay, temmuz ,·eya ağus- yrı memleketimiz: işgal etmek istiyecek 
tm; aylnrııHla iııgiltereyi istiluya teşelı- y:ıhud b11nlnnn her ikisine de lıiı elen 
hüs edeceğini bilılirnıi ·tir. Binaeııale~ hl te~"blıi.i~ cılec.ektir. Artık amatörler gi
lngilterede eli ::;ilah tutan herkes. mu- bi hareket etmemek. profes~·oneller gi
hakkak bir silah kullanmnsıııı öğren -1 bi le ·kilatlanmak la1,ımdır. Bunu yap-
ın 1i ve bilmelidir. mazsnk, netice aleyhimiz2 çıkar.> 

Habeşi standa 

Fransız kıt' al arz /tal- 1 

yanlarla temasa geldiler 

Manisada faaliyet 

Bir günde iki açılma 
merasimi yapıldı 

Cibuti, 17 (A.A.) - Fransız kıta- Salihli. 17 (Hususi) - Salihli hü. 
ları ile işbirliği ynpmu.k üzere dört kfınıel konağının açıima merm;imi bu
Halıcş şefi askerleriyl.c bC'raber lıur:ı- gün parlak surette ~-apılmış. vali Hay 
ya gelnıişlenliı-. Bunların ara;-;ııııla sn-' F'aik 'l'ür!!I, daireler müc.lürleri, parti 
bık imparatorluk hassa alayı şefi Kag-

1 erkanı, kalabalık halk merasimde b11-
mas 1\lac :Jfoknya ela vardır. lunmnştur. 

Fransız keşif kolları Habeşbtaıı hu- Bıı nıiina, ebetle dav~tliler şerefine 
dudu üzerinde cliişmanla temas hC!liıı- banyolarda kaza parti ba~kaıı lığı ta-
dedir. rr fıncJan kırk kişilik bir ziynfet veril 

----ıı=---

Ruzvelt 
F ransanın kararından 

haberdar edildi 
Nevyıırk ,17 (A.A.) - .Ne,·york 

lkrald Tribüne gazetesinin \'aşington 
muhabirinin bildirdiğine göre, sc~·a -
hattan dönen n. Ruzvelt n. C'orde1 Hul 
ve Sumner Ve]-: tarafından karşılan -
ınıştır. 

Hariciye nazırı ve nazır mıun·ini 
reisicumhura Fransa hakkmda alınan 
~on haberleri bildirmişlerdir. 

----"*:----
ADLİYE KADROSU 

Adl"ye ve cezaevi kadroları gel -
miştir. 

miştir. 

Bundan sonra otomobillerle Allahdi 
~en yaylasına gidilmiş. orada Manba 
çocuk e:;:rgeme kurumunun açtığı 2lli 
yataklı çocuk kampının açılma mera
simi de yapılmıştır . 

----*·---
Denizli haberleri 

l>eııizli, (Hu:-;usi) - Bir aydan 
faz.la hir zamıındanberi devam eden 
kırk ikindi yağmurları dinmiştir. Bir 
kış manzarası veren hava ı,;ınmağa 
başladı. 

Denizlide 13 Haziran Perşemhe 
günü üç ve gece:-i üç olmak üzere al
tı defa hafif zelzele olmuştur. Hasar 
yoktur. 

Denizli merkezinde 17, 18 ve Hl 
haziran günleri Denizli. Civr"l ve Sa 
raykôy takımları arac:ında fuclbol bi
rincilikleri yapılacaktır. Birinci gelen 
takım yakın bir vilayet merkezinclP 
d"ğer vilfıyctler takımlariyle karşıla
şacaktır. 

---···----
- Acaba -eli~ orlardı- ReguJii Ek- İslfımivet aleyhinde en müfrit er-

rem, artık Medineyi tamamen te-rke- keklere bile tas cıkaraıı, bu kadındı. Torpı·ı ve Tr. llaljn 
rlC'r k burada mı kalacak!.. Uhııd harbinde. muganniyeler· llo l ti ı Kız al{şam o!<u-

l\luhtemel !. Ciinkü bura,ı do- qiıır ta km. clü man orduı:ıunun geri- Ttırpil \e m.ı) bler tıınnmi harpte çok zarar Yermişlerdir. Bunlarda 
~ f.a~ı~'·üdiiğü verd"r, kendi memle- q"nde nel'lide okuyan genp bu kadın pnmuk ba~·utu \eya ~tiri ııitro tolin) deııilt>n patlayıcı madde vardır ,.e 

dı.. fun). d0~ıleıı makaıııznıa ile istial ettirilir. Asl"İ deniz torpilleri puro 
Hazret Muhammul bunu haber al- Hazret Muhammedin amc:. 1 Haz. -.ekl:.ndedı~ .'c tahtdbahirleri!' madeni borularından atılır. Eskiden de 

mı tı. Medineli a haha: .. et H2m7.anın ci.frerle-rini kopararak g nıı tııhrıbındt! torpil F;(klindc cbimler kullamlırclı. Fakat 1866 da Robert 
- Anladım -el di- iri ı"zde bö:le • •rrın kadın bu kadındı. ' \1a~it hc.a? i mindeki bir ingiliz torpili keı:ıfediııceye kadar, bu e'ki Ya-

b"r zan var. Fakat ben a ·la bunu diı- v,. hatta: gö tl'rdiği zanftan do- <;ıta ara ıtınıad oluıınu zdı.· 
iinm 0 dim. Siz" terketmiyorum ve et- in\ ı koC'ac;ı icin: Torp "lin ztırfı veya rnermisi.ıin kutru 45 - 55, uzunluğu 40 _ 55 sant!-

mh: ecC'ğim. - Ru bir bun aktır, bunu ö)dnriı ~etr0clir. Gerisinde dümen ve (Wr\'ane~i vardır. ~lahfazasrnın üç bölme-
En ar: mahcup olmuslardı. niiz !. ~ındP torpili tahrik eJı:n makine ile ufki dümen tertibntı makinel"ri ç:ı-

. Ya R~~~l~llah !. Bizi ~affet! Sc- Dh·0 n dP ~eme bu kaclındı. ş·rndi 1 ı<ıtmı.n ıkıştıı ılmış hava deııost; bulunur. Mahrut şekli~ıleki haşlığında 
n ok rv~Jıgımı~ ,:· a:v:r~lıgın~ day.a. o da ~ğilivorclu. ~00 kıl.~grnnı ve~a .~laha fa;.la putla)ıcı ı~adde vardır. Torpil su içi1Hle 
r amıva<'H~ımız cın böv le sQvlPmı!)- Drvam edecek 'jaaltn .,o - GO mıl suratla gıdeı ken ayar vıdusı açılır. alcs iğıı,•siniıı kilidi 

t EL
.HA• 5 u z ~ çöz_üliir 'P öniiııdeki rPnç. "siyle, diişmun gemiye çarpın~a iğne hıır~kete 

MRA S/NEMAS/NDA 1 v.elıp bnnıtu atc!)ler. rfııp lin azıımi s yiı· mesafesi 7,.3 kilometredir. :\fe-
BUGÜN Ucuz yaz fiyatleriyle iki film birden -.afc bti) ~ılükçl'. i. abct ~~alır. 1?17. d.e 4 _ 5 bi~ torpil taşıyan 10 Ameri • 

-1- _
2

_ kan. torpıl gemıRı, f ııg•lız gemılcrının refakatınde tsveç sahili ile şimali 

3 VALS Alı h C 
• lng !tere nrn~ına 70 bin mayin ciokmtişlercli. 

FRANSIZCA SÖZLÜ 
Fiyatlar: Ko!tuk 40- Balkon 30 
SEANSAR: 
3 VALS 2-5.30-9.30 

a lll ennetJ Mayinler klltıt~ bir me~re kadar olan kür•ler şeklindedir. Sabit olnnla
n d \ardır, ~ uzticiı olapları da .. Almanya bu harpte mikııatısh olnnları 
~.ı :·;ı.pmış. faknt ;ngiltere derhal çaresini bulmuştur. Harp gemilerinde TÜRKÇE SÖZLÜ 

SALON 25 

ALLAHIN CENNETi 3.30-7.30 

ıse, k ndi kendine ralı~an mayiııierC' karşı icad edilmiş ve denizin dibin 
de n.a) iııl ri toplıyan lcchizat Y:ırdır. Buna paravan denilir. :\Tayinler 
ancak mayin gt•mileı i :le temizlenebilir ve t<>hlikelidir. Su vüztine çıkarı: 
lan rr.ayinler, tüfekle patlatılır. • 

Junun sergisi 
Kız akşam okulunun senelik iş ser

gisi, dün akşam saat 17,30 da okulun 
Gazibulvarınclaki binasında açılmış~ 
tır. Törende parti müfettişimiz istan
bul mebu:;;u B. Galip Bahtiyar Gö -
kcr. maarif müdürü B. Ali Rıza Öz
kut ve bir çok zevat bulunmuşlardır. 
'l'alcbeııin ~enelik el emeklerinden 
mürekkep olarnk vilt:ude getirilen c
~erler, bilhm:sa çiçek z.ergd ve diğer 
mu htclif sergiler a~ rı ayrı gezilmiş
tir. 

Runlamı içinde hakikaten hepimi
zin zevkli', takcliı·le seyredeceğimiz 
çok nadiıle. çok giizel e:;erler vardır. 
Tiirk kadınının. Türk kızının yüksek 
kabiliyeti; medeni bir cem ·yet ve ai
le seviyesini karşılamak bakımındnıı 
bu eserlerde görmek pek fdfl miim-
kündU~ ' 

Mektep miidürii Bayan Muzafft>r
le, arkadaşlarını ve bu eserleri vara. 
tan talebeyi takdir ve tebrik ederiz. 

k kö· Karabunın kaza:;ının Parla . ·n 
ylinde Hamid Kırlı adınd~ birıı1ğ~ 
geceleyin pencereden eyinp h~rırı;. ,'
çalışan Ali Eozukluyu çifte ttıfeg;. 
le ölclürmüştii. Ali Bozuklunun. gek 
celeyin bu eve bir kadınla lnıJµşnlll 
için girdiği t~sbit edilmi~tir, 

İki Ayşeyj kaçırınıŞ 
Keçec:lerde 1315 inci :-;okakta ~~: 

med oğlu Cemal. bundan 3 ha~t~ğfııl 
vel Ali kızı 16 yaşıııda Ayşeyı ·ddet 
ederek kaçırmış, evinde bir ınü a· 
tuttuktan sonra onu terkederek. B 11• 
san kızı 15 yaşında diğer Ayşeyı k 
çırmıştır. 

Feci bir kaza 
tıl. 

Bergama kazasmııı Turanlı na os· 
ycsiııe bağlı Kirmaular köyi.indc J QI 

man adında bir delikanlı, arkH ~~1 
Nurinin evinde dıvarda asılı dur 10 
çifteyi kurcalarken Nuri, babaS'fr 
geldiğini görmüş. çifteyi istemfşt ·~. 
O-man tüfeği acele ile Nuriyc ver~,, 
ken silfıh ate~ almıştır. Çıkan kur~.11• 
ve . açmnl:tr, Osmanın kalbine 1 r· 
betle derhal öliimüne sebebiyet ,ee· 
miştir. Hadise tahkikatma devaJll 
<lilmektedir. 

Diler bir kaza: ·'ıı· 
Bergamanın ZeytindagJ nahb•e:o~d 

de Yukarı $akran köyünde l\f ehflltU· 
oğlu Salih Karaman1 kazaen av s
f eğiyle yaralıyan ayni köyden JdU 
taf a yakalanmıştır. 

Yen b!rlik ~er 
$ehrimizde dem ·r ve inşaat ınııl~~; 

mesi ithalfıtçıları birliği naıni)•le dilıt 
birlik teşkili için alakadarlar öğ· 
ihzari b"r t-Oplantı yapmışlardır. b·r· 
leden sonra da kahve ithaJatçıJnr \. 
!iği teşkili için kahve tacir!eri topllll 
mışlardır. 

Ege lisesi 
·seti 

l\I anrif Vekflleti. maarif ceill~ !"· 
idaresindeki Ege li~esinin resil11• 
selerle muadeletin" truıclik ctınistır· ___ * __ _ 

YAMANLAR KA~1PI . ıı 
Yamanlar kampının 27 hazır~ı

cumarteı;i günü açılması vereırı fil ş· 
cn<lelP cemiyeti rei:·d"ğince karıırlııfll 
tırılmıştır. Nakliye işleri iciıı bir kll 
yon araıımağa başlanmıştır. 

*----
AMERİKAN YAPURU 
MAL ALIYOR 11 "kil 

Limanımızda bulıınan Amcrı ·ıc· 
vapuruna bin erce denk tütün yt1i.İ· 
lenmiştir. Gemi. ayni zamanda !111 him miktarda :-ı"gala yağı da yüke· 
mektedir. 

--~-*----
B l Z L'.\ 1 LE İŞ YAP
MAK 1ST1YENLER 

Bulgaristandan bir çok firınalıır• 
memleketimizden üzüm Ye incir n1~; 
kabilinde <'ıltırı kömürü ve kere~.ıı 
atmak istediklerini alfıkadarlıı\ 
bilcl"rmişlerdir. Litvanyadaıı bir ı;of11 
firmalar da memleketimizden susa 
istemişlerdir. 

-----·~---
SIHHİYEDE TAYİNLER . 1 

Memleket hastahanc·~i hemş"relerı~ 
den Bıı. Hamiyet ktz!lay kuru~~~ hllt. 
tabnkıcılar nıektebı t-erbiye ogre 
menliğine, hem ire Hacer Havdarr~· 
şa hasta hane-.i hemşireliğiqc, ~ebe .Sil' 
fiııaz Datca belediyesi ebeliği~~; 
::\1 ii rii vvet Pekgoy Karşıyaka beledi) •• 
ebelğiine tayin Pdilmiş, hemşire fe' 
ziyenin maaşı 20 liraya çıkarılırı1s: 
hem~in~ Em.ne Özgünün a8aleti tll5 

elik olunmuştur. ___ * ___ _ 
HA:\1İYETLİ ÇOCUKLAR . 

Gazi ilkokulu son sınıf talebelcrı. 
dün imtihanları sona erince araıarıı~· 
da on lira toplıyarak bir heyet marı~ 
fetiyle Türk hava kurumuna teberril 
etmişlerdir. Yavruları takdir ederiı· 

---=11 
BU DA BAŞKA ÇEŞİT . 

lstaııköy hamamı sokağında ucıor 
oğlu Cemal, Muharrem kızı 30 ya~11 

da Fatma ile Ahmed kızı 13 yaşın ~ 
GiiLeri e\·inde alıkoymuş ve Gü)ser 
kirletmiştir. Her iki suçlu tutuJırıtlş· 
tur. 

11.=---
ZABITADA 
··-·~·-......... ~ ......... 
Öldürecekmiı: .; 
İkiçeşmelikte 558 inci sokakta ?rf ll d 

roko oğlu ibrnhim, sebepsiz Meh111e 
oğlu Mustafnnın arkasından ötdilt~ 
mck kasdiyle iki el silah attığıııdll1 

yakalanmı. ve adliyeye verilmiştir. 
Bati arından yaralamışlar: 
Gazibulvarınc!a Şevk-et ,.e karf 

Hatice. gürültü yüzünden Mustıı t 
oğlu :\[emişi taşla, Karşıyaka sP0ı.t 
sahasında Faik ve Adil, top o)'ll~1 

meselesinden Mazharı ~andalyc •1 

başından yaralamışlardır. 
Kazalar: I 
Fevziııaşa bulvarında şoför Keil19 : 

iclare~indeki otomobili Osmana çarP 
tırmı~, vnralanma~ına sebebiyet vet' 
miştir. 

İkiçeşmelik caddesinde 1 mail o~; 
hı Lutfi, bindiği bisikleti 8 yasınd 
Nevzada çarptırmış, yaralamıştır. 

Sarkıntılık: 
Bucada belediye caddesinde tsııt'' 

il oğlu Enve.r; Mahmud kızı 20 1•
şında Meryeme sarkıntılık etmi 
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Bornova Tümen Satın Alma K om isyonundan : 
1 - Ni;munP,, n ucibinee 500 adet seyyar mutfak ikinci defa kapalı 

zarfla münakasaya konmuştur. 
2 - İhalesi 24 Haziran 940 Pazartesi günü saat 11 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutar. 175 bin lira olup ilk tem·natı 10 bin liradır. 
4 - Nümune ve .'Rrtnamcsi her gün sabahları komi,yonda görülür ve 

okunur. 
5 t,tekl"lrriı. T;caret odalarına kayıtlı olduklarına dair vesika gfü;

termek mrcburiyetir.dedirler. 
6 - !,tekli' er 2100 sayıl: kanunun 2 ve 3 ncü maddelerinde yazılı 

\"t'>, k" ve kanunun tarifatı dairesinde teklif ve teminat mektup 
vr~ a makbuzlarını i},ale 'aatından bir saat evveline kadar mak
l>u" karşılığında İzmir Botnovada A<kerl S2tın alma komi>yo. 
nurı:ı vermeleri. 6 l 2 18 23 (2103) 

t~mir l~vazım &mirliği satın alma komisyonunda n : 
1 Kor birl'kleri için un haline get"rilmek üzere bir milyon kilo 

lıuğtlayın kırdırılması kapalı zarfla münakasaya çıkarılmış

tır. İhale'i 21-hazirıın_ 940 cuma günü saat 16 da yapılacaktır. 
2 Toplu tutarı (24700) liradır. İlk teminatı 1853 liradır . 
3 İsteklilerin ihale rnatinden bir saat evvel tekrf mektuplarını 

Erzurum Lv. Amir. Sa. Al. ko. vermiş veyahud posta ile ayni 
zamanda kom'.syonda bulundurmuş olacaktır. 

4 - Bu işlere ait ~artnameleri Sa. Al. Ko. da görülebillr, 
il 9 14 18 

Bornova Tümen Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Ordu hayvanatı ihtıyacı için 528 biıı kilo kuru ot kapalı zarfla 
eksiltmevc konmuştur. 

2 - İhalesi 20 Hazlrıtn !>40 Perşembe gUnü ~aat 11 de $ökede as
keri •atın alma kom'.syonunda yapılacaktır, 

3 - Umum tahmln tutarı 19800 lirıı olup ilk teminatı 1485 lirad ı r. 
4 - Şartname•i Ankarada Levazım Amirlilıi ve İzmir Bornova ve 

Sökede askeri satın alma komisyonlarında görülebilir, 
5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ncil maddelerinde yazılı 

Vesikalarla bu kanunun tarifatı dairesinde teklif ve te minat mektup 
l'eya makbuzlarını ihale saatından bir <aat evveline kadar makbuz 
karşılığında Sökede askeri satın alma komi•yon başkanlığına verme
leri ilan olunur. 30 5 11 18 1976 

/zıııiı- lecrızıın ıwı;rl;ği ~"tı.ı alma komi.•yommdaıı: 
1 - btanbuld:ı Sıılı pazarında effa ve teçhizat anbarının tamir ve 

inşaa'ı pazarlığı 21 6 !l40 cuma günü saat on dörtte Tophane
de iotanbt<i levazım amirliği satın ıılma komisyonunda yapı -
caktır. 

2 - lü~if bedeli 28579 ı:ra 60 kuruştur. 
3 - ilk teminr.tı 2113 lira 50 kuruştur. 

4 Keşif p 'artn~mesi komi,yonda görülür. 
~ - hteklilerin kannr; rn'ikaları ile belli saatta komisyona müra-

ca:ıtları. 18 rn 

lzmir defterdar'ığından: 
Meyhaneci Ahmeclin Karşıyaka ve muamele Ye istihlak vergileri *u

belerine i.•tihliik ve kazanç vergileri borcundan dolayı haciz ed im i~ 
Olan Karşıyaki: Dedebaşı H. Ağabey sokağında kain 1 - 3 sayılı ve 1760 
•ira kıynıe>"rcleki bahçe Ye dahilinde mevcut dam ve evinin yarı h"s;;c
!eri vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çı
karılmıştır 

Taliplerin 25 Haz ran 940 Salı günü saat 15 te vilayet idare heyeti-
ne müracaatları ilan olunur. 4 11 18 (2040) 

Kırkağaç belediye riyasetinden 
Belediye elektr k santıralının !l40 mali yılı ihtiyacı için aşağıda mik

~~r ve tahmini beddleri yazılı linyit maden kömürü, silindir yağı, ma
ıne yağı, tuz ve i.-tüpi on beş gün müddetle açık ek;iltmeve konmuş

tur. İhalesi 1 7-!l40 pazarte'i günü saat 15 de belediye encümen"nde 
~apılacaktır 
Eğreti te~iııat mezkur mevadın aşağıda cinsleri hizalarında yazılı 

tahmini lıedelleri üzerinden yüzde 7.5 dur. 
$artlarını ve,air hususatını öğrenmek iRtiyenler her gün beled·,-eye 

llıüracaatla öğrenebilirler. 
. Talip olanların ihale gününde belediye da iresinde hazır bulunmaları 
ılan olıınıır. 

r• r':'-,.. ';) 

' 

Cinsi --- :\1ıktarı Tahmin Fi. Tutarı Teminatı 

~-arça !inil kömürü 
-- , __ 

200 ton 700 ı.ıoo 00 105 00 
600 kilo -15 270 00 20 25 0ılindir yağı 

~l akine Yağı 
1'uz -

1200 kilo 32 384 00 28 80 

Üstü pi 
2000 kilo 5 100 00 7 50 

50 kilo 60 30 00 2 25 
ld ,~ 22 26 

lzmir defterdar~ı ğ- ından: 
Abdurrahman oğlu bakkal za:min Basmahane şubesine mi ll i emli\k 

8atış bedeli borcundan dolayı hacız edilmiş olan İömetpaşa mahallesi
tıin ık nci l:'ük•tk sokağında kiiir. 3 sayılı ve 180 lira kıymetindeki evi 
Vilayet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarı l 
llı ı ştır . 

Taliplerin 25 Haziran 940 saat 15 te Vilayet tdare heyetine mü ra-
caatları ilan olunur. 4 11 18 (2041) 

1 DEVLET DEl\/ı~RYOLLARINDAN 1 ---- --
Mahsul Satışı 

D. D . Yollar ı 8 İnci i, letme komiayonundan : 
b idaremizin Basmahane anbarında toplant ı dan bi riktirilm i ş tah minen 
eş ton palamut ile be~ ton arpa ve iki ton bakla, 100 kilo kuru fas ulya 

Ve 21)0 kilo ııanıuk cekirdeid açık artırma ile 1-7-940 pazar tesi g ünü 
81\at 15 de Abancakta isletme hi Pasında kom'~>·onumuzca ayrı ayrı sa
tılacaktır. 

l\focmuunun muhammen lıedeli (169.50) liradır. İsteklilerin (1 2.71) 
liralık M. teminat makbuzlariy]e muayyen vakitte kom isyona gel mele
,. laz ımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

l d 18 21 25 2218 
--·--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
l - ~revcud fen!li şaıinamesi veya taliplerin teklif edecekl e r i n ü

muneler mucibince 100 kiloluk tuz çuvalı pazarlıkla satın alı

nacaktır. 

2 - Pazarlık 25-\71-940 salı günü saat 14 te istanbulda Kabataş
ta levazım \'e mübayaat şubesindeki alım kom isyonunda ya
pılacaktır. 

3 - TaliplPrin pazarlık için tayin olunan gün ve saatte teklif ede
cekleri fiat ü~erinden yüzde 7,5 güvenme paralariyle ve nü
muneleri,rle birlikte mezkur komi,yona müracaatları il an olu-
nur. 18 19 22 24 4946-2255 

(ANADOLU) 

Devlet Denizgolları işletme 
umum müdürlüğünden: 
1 - İstinye Dok ve fabrika havuzlar sahası dahilinde mevcut tak

riben 1800 ton hurdalar kapalı zarf usuliyle satışa çı]\arılmıştır, 
2 - Artırması 20 Haziran Perşembe günü saat 15 te Alım satım ko

misyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli tonu fop olarak 18.- lira olup muvakkat 

teminat 2430.- liradır . Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
4 - İsteklilerin mühürlü kapalı zarflarını yazılı gün ve saatten bir 

saat evveli1ıe kadar komisyon reisliğine makbuz mukabil;nde tevdi et· 
meleri Iılzımdır. 30 3 8 18 4368/1921 

Söke Belediqe riqasetinden: 
Kilo Adet Cinsi Bedeli muhammeni 

25000 Mazot 12 Kş. 

2500 
25000 

Makine yağı 32 Kş 
Odun kömilni 4 Kş. 

1500 Ampul 30 Kş. 
Elektrik fabrikasııım !140 senesi ihtiyacı için yukarıda yazılı malze

me münakasa ile alıııarıcktır. İhale 27-6-940 perşembe günüdür. Ta -
!iplerin o ıı-üıı snat 15 de belediye encümeni1ıe mUracaatları i!Aıı o. 
lııııı.1r. 11 l 4 18 22 2147 

Teşkilatlandırma 
Iüğünden: 

Başkontro:ör-

l\f"nifatura ithalatçıları birliğinin izmlr şubesi kurul acağındau m11-
nifıtrnra ithulat1 ile uğraşanların 18-6-940 tar!hine müsadif salı gilnü 
~aııı 15 te dairemizde yapılacak toplantıda hazır bulunmaları rlcıı o-
lunur. 2283 

Kapalı zarfla eksiltme i lanı 
Tire beled1ge reisliğinden: 
l - Belediy<0miz müessesesi elektirik santralı ile mezbaha ve ölü 

oakliyn otomobillerinin 1940 m2li yılına ait mevaddı müşteile, yağ ve 
''tepi ih' iyacatı 12, 6 !l40 tarihinden 2 7 940 tarihine kadar 21 gün müd
ı •letle Ye kapalı zarf usulü ile eks!ltmeye konulmuştur. 

2 - , Eks'ltmeı•e konulan ihtiyacatııı: 
Muhammen bedelleri Miktarı 

Lr. Kr. 
12320 00 

1035 00 
1050 00 

42 48 
75 00 

77 ton 
4.50 • 
3 • 

177 kilo 
100 kilo 

Cinslı>ri 

Mazot 
:ı ve 4 sıfır makina yağı 
Benzin 
Gaz 
Stopi 

14522 48 Yekun 
3 - İhalesi 2 7 040 salı günü saat on beşte yapılacak olan işbu ek

giltmt•nirı umun1i v~ frnnl şartn9melerj_yle mukavelename projesini p-ör

mek ve bedelsiz olarak almak istiyrnlerin eksiltme müddeti içinde her gün 
belediyemize miirııcaıd etmeleri ve eksiltmeye gireceklerin de 2490 sayı
lı kanıl!! vo şa rtnamesi tarifatıp;; göre tanzim edecekleri teklifnamelerini 
2 7 940 s&lı ıı-ünü ~aal on dördP kııdar makbuz mukabilinde belediyemize 
levd' cı-lemeleri lüzumı, iliı.n oiuııur. 18 23 225r, 

Açık eksiltme ilanı 
Tire be1ediye reisliğinden: 
l -- Delerliyemiz iıastahanr>iııin 1940 mali yılına ait ve 1598 lira !:5 

kuru7 muhammen bedelli 133 kalem alalı tıbbiye ve mualece ihtiyacatı 

l2 6f!H(I tar:hinden 2 ' 7 / 940 ta,.ihine kadar 21 gün müddetle açık ek
ıiltmeı-e konulmuştur. 

2 - Şartname ve müfreda, ı;slesini görmek ve bedelsiz olarak almak 
•stiy.:nlcrin eksiltme müddeti içinde belediyemize müracaat etmeleri la 
?ımdır. 

~ - 1steklilerin ı·ünle 7,50 nisbetindeki murnkkat teminat akca;;ı 
ve 1940 takvim yılına :ıit ticaret oda81 kayıt ve tescil vesikaları ile birlik
'e 2 7 040 tıırihine raslıyan saı, günü saat on dörtte belediyemiz daimi 
:ııcilmenine müracaatları lüz:ımu ilan olunur. 18 23 2257 

T cpr.ik mahsulleri ofisi lzmir 
şubesinden: 
Şubemiz tarafından 24 6 9:W tarihinden itibaren İzmir borsasında pc

,in para ile ve aşağıdaki şartlarla yalnız müstahsillerden yulaf mübaya
ısın>1 başlanacaktır. 

l - l\1ülıayaalarda müstah~i! addedilecek kimseler, zahire ticarctiy
'e iştigal etmiyen ve doğrudan doğruya veya bi lvasıta yulaf ziraatı ya
panlardı r . Ayni zamanda zahire ticareti yapan müstahsillerin malları sa
~ın alınmaz. 

2 - Yulaf satma!< istiy<en müstahsillerin, satacakları yulafın kendi 
mahrnlleri olduğuna Ye zahirn ticareti yapmadık larına dair bulundukları 
mahallin ziraat müdü r veya memurluklarından alacakları vesikaları ib
raz Ptmeleri lazımd ı r. 

3 - Birinci ve ikinci maddeye uymıyan müracaatlarla bilvasıta ya
pılacak teklifler nazarı dikkata alınmıyacaktır. 

S ':ltın alma şartları 
Satın alınacak yulafların yen i sene mahsu lü olması , yaş ve kızı~!ll<Ş 

oimanıası, fena kokudan iı. ri llillunmas ı , canlı ve cansız ha~~relerle yenik 
Janeıerl ihti\'fı etmemesi, filizli \'P küflü daneler \'arsa bunla rdan biri ve
ı·a ıkisinin kiloda 200 ,ıdetlen f:ızla çıkmaması, sürme, ra•tık gibi nıa.ıtn
ri ha.;talıklı danelerin kiloda i50 adetten fazla bulıınmaMası, unlu mnd
Jelerin yüzde lıeşten ve delicenin yüzde 1,5 lan fazla olmaması, hektolir
ı·enin asgari •12 kilogram gelme~! ve ecnebi maddenin (filizli ve hastalık
iı dancı ,ri n yukarıda sayı lan arletten fazlası ecnebi madde addediliı·.) 

Yüzde ~ den fazla olmama;ı ş.uttır. 

Fiat: 
Yüzde üçe kada r ~cnebi mnıldcli Ye yüzıle beşe kadar unlu daıdi \e 

46 hektolitreli ve bundan baıkı. da ha yüksek evsaflı malların kilosu B!•:ş 

kuruştur. Evsııfı daha düşü!< mallar için buna göre tenzilatlı tar ife tat
bik olunur. 

Teşkilatlandırma 
lörlüğünden: 

Başkontro-

Madeni eşya ve malzeme ithalatçıları birliğinin izıııir şubesi kurulaca
~ından lıu maddeler ithalatı ile uğraşan ların 20 6 940 tar ih ine müsadif 
perşembe günü ~aat on bi rde dairemizde yapı lacak toplantıda hazır bu-
lunma ları r ica olunur. 2282 

lzmir be lediyeainde n: 

1 - Doktor Behçet Uz bulvarn -
da 240 ve Necati bey caddesinde 286 
metre boyda ve Holzler projesine uy 
gun kanalizasyon yaptırılması, fen 
işleri müdürlüğündeki keşif ve şart
namesi veçhile açık eksiltmeğe ko -
nulmuştur. Keşif bedeli 4300, mu • 
vak kat teminatı 322 lira 50 kuruş -
tur. Taliplerin teminatı öğleden ev -
Yel iş bankasına yatırarak makbuz -
lariyle ihale tarihi olan 28-6-940 cu
ma glinil saat 16 da encümene müra
caatları. 

2 - Altay mahalle~inde 574 •ayılı 
sokağın lokmacı bağı kısmınd11 ve 
977, 987 sayılı sokaklarda kanali -
z11syon yaptırılması, fen işleri mü -
dürlüğündeki keşif ve şartnamesi 

veçhile açık eksiltmeğe konulmuş -
tur. Keşif bedeli 1850 muvakkat te
minatı 130 liradır. Taliplerin temi -
nalı iş bankasına öğleden evvel ya -
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi O

lan 28-6-940 cuma günü saat 16 da 
tncümene müracaatları. 

3 - İkiçe~melik - Eşrefpa~a cııd
desinde 338 ve 390 sayılı beledireye 
ait ev,n yıkılması alana ait ol -
mak üzere enkazının satışı, fen J~leri 
müdürlüğündeki keşlf ve şartnamesi 
mucibince açık ııı:ltırmaya konul -
muştur. Keşif bedeli 100 lira muvak
kat temlnatı 7 Ura 50 kuruştur, Ta
liplerin teminatı öğleden evvel iş 

bankası:ıa yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 28-6-940 cuma gü
nil saat 16 da encümene mUracaat -

SAHiFE 3 

r 
Kimyevi ve bakteriyoloji rapor• 

ları haiz yüzlerce ıenedenberi aıh· 
hale faydaları mücerrep olup lz
mir • Çeşme ~osesi üzerinde güzel 
manzaraaiyle meşhur 

Urla Malgaca içmeleri 

AÇILDI 
Doktor müderr;s merhum Bay 

Raşid Tah•inin «Urla Malgaca iç
me auyu hakkında Karlispatın Şurp 
rudel Zala ~uyuna ezher cihet rüç
handır. ,. buyurdukları bu ı.u; müz. 
min mide ve hevap tetennüçler!, 
karaciğer, dalak hastalıklarınd,_ 

müzmin safra kesesi ve safra yo?· 
ları iltihaplarında, safra, kum ve 
taşlarında, müzmin inkıbazda, fİŞ· 

manlık, nakria ve teker hastalıkla
rında, ba.ğırr k, tl:-it, ::ulucan, ml.!

ı •ane yo11ıırı il.il-... c;bi bünyeYi 
lha•talıklarda reri ve şifa hah• ul. 
"<lt•f;u tecrübe ile sabittir. 

Ur:a l\1algaca 
içmelerinde 

Mükemr.ıe! odaları h:ovi havadar 
giizel bir otel vardır. içmelere ge• 
lenler:n yiyecek ihtiyaçları gay~t 

l
l ehven olarak temin edilmiştir. 

içmelere uğramak üzere Baım1>· 
hane civarında Belediye santral ;ı'a• 

1 rajından her aaat başında hareket 
1
eden otomobil ve otobüa v~rdır. 

lzırir asliye ikinci hukuk hakim. 
liğinden: 

ları. lzmirde .iiro ticarethane>i memur-
4 - Belediye otobilslerine 17 ka- !arından Tayyar Günaç tarafından 

lem muhtelif yedek parça satın alın kam;ı Çiyir' hamamı civarında müf-
tü sokağı • 'o. 12 de Ahmed kızı Ha

ması , yazı işler; müdürlüğündeki na Günaç aleyhine acılan lıo·an~a 
~artnamesi mucibince açık eksiltme- darnsına mütedair tebligat ikamet
ye konulmuştur. l\fuhammen bedeli ıriıhının meçhul bulunması haselııy-
3340 lira muvakkat teminatı 251 le ilanen icra edildiği halde muar
liradır. Taliplerin teminatı öğleden yen muhakeme ırünü müddeiale)·lıa 

Rana Günar gelmed'ğinden a' yhiP
evvel iş bankasına yatırarak m:ık - el, J!"l\'Hll kararı "ttihaz ve karar su-
buzlariyle ihale tarihi olan 28-6-~40 ı·cti ma'-hmo dh·anhanesine talk 
cuma günü saat 16 da encümene edilerek ll'"hukı>mesi 28-6-9,10 cuma 
müracaatları. 14 18 22 27 gününe bırakılmıs olduğundan müd-

1 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh. - rle'.aleyha Rarıa Güraçın muan·en 
hat işleri memurlariyle odacılııt'a P"'uhakeme günü saat 10 raddı•lcriı-
191 kat yazlık elbise yaptırılması . c1 .. asaleten \'era vekftleten muha
yazı işleri müdürlüğündeki şartna - kemrdr hazır lıulıınmnsı aksi takrl r
mesi veçhile açık eksiltmeye konul - ne bu hu,ustan dolayı mahkeme cel
muştur. Muhammen bedeli 3056 li - oelerine kabul edilmiyerek ınyabın 
ra muvakkat teminatı 230 liradır. da mahkenıen•r devam rdeceğı hl!su 
Taliplerin teminatı iş bankasına ya - ;u t•'>liğ makamına J,q:m o'mak 0-
tırarak ihale tarihi olan 24-6-940 zere JI. U. lif. K. nun telıliı:at faslı. 

pazartesi günü saat 16 da encüm<'ne na tevfikan kerfiyet ilan olunur. 
müracaatları. 226,1 

2 - Zabıta, temizlik, itfaiye, sıh
hat işleri memurlariyle odacılara 

191 çift fotin yaptırılması, yazı isleri 
müdürlüğündeki şartnamesi veçhile 
aç ık eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli 1241 lira 50 kuru,; 
muvakkat teminatı 94 liradır. Talip
lerin teminatı iş bankasına ya•ıra -
rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
24-6-940 pazartesi günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

9 14 18 23 

ZAYİ 
Denizli v:Iayet jandarma komu

tanlığından aldığım tprhi' tezkere
mi zayi ettiğimden ve bu kerre )'e
ni..;;ini alacağımdan c~kisin:n hükmü 
olmadığını b"ldiririm. 

İzmir merkez telırraf muhabnre 
:IIemurlarından TeYfik 

Tugay 

İzmir sicili ticaret me
murluğundan: 

::lfar'fct matban<ı Fazıl ba,;kın ti
rarp• unvaT\ 'yle ;zmirrlc K('meraI
t•nd;ı \"ey,e' ·okağında 0 ·1 num~ra
da matbaacılıkla iştigal ed 'n Fazıl 
Baskının işbu ticaret um·anı ticaret 
kanunu hükümlerine göre. icidn 2774 
ııunıarasma kayıd Ye tescil ed lıliği 
ilan olunur. 2276 

::lfoliıı .ıd-
r1ans r.a,·ır 

makineleri 
çok ııcuz, 

garantili, 
y e d eklPri 
çoktur, İb
rahim Kü -

• Jahdas. 
M ANİSA 

/stanbul defterdarlığından: 
10 haziran V40 t~ rihindP ;i;ale _clilmch lizere kapalı zarf usulü ile mıi

onkı..;:ıya koıwlıın 81!i33 lira ;; kum~ kesifli Reyoğ-Iu mal nıüılürlüğü \"C 

'llnliye şubesi biırnsı inşaatııı'.t talip çıkmadığından işin bir ay içind~ 

pazarlıkla ihalesi t:lkarrür etn,iştir. 
Pazarlık, haft[!nın pttznrtc~: ve• per~2n1be gün1€1r' :-:aat on dörtte mili: 

~mliık ınüılürlüğünde toplanan komisyonda yapılacaktır. 
:\Iuvakk~t teminat 5327 liradır. :\iünaknsa enakı ye planlar 4 lira 8 

.<uru~ ınukabi:;ncle rnilii emlak ırıiidürhiğ•jnden alınabi"ir. lsteklilerin I!!U 

rnkkat tcmin:ıttan madn lıu i~e benzer 60 bin lfr~Iık eş )'aplıklarına •lair 
•hliyet Ye 9,10 yılına ait tican1 oılası vrsıkası ibraz etmel~ri lfızımclır. 

1825 2206 
A 

B RISTOL 
Be y o ğ ! ıı n -i a 

• 

OS MA NI y· 
SJR /" E' C l ,de 

Bu her iki otelin ır.üıteciri Türkiyenin en eıki otelcw 

B. Omer Lütfi l3engü 
dir, 

44. Sen~lik. to;crübeli idarllSİy le bütün müıterilenne kendisııı ı 
· ıevdınnljtır ••• 

Otellerinde misafir kalanlar evler indeki rahatı bulu.·lar .. lıtanbulda 
bütün Ege ve lzmirliler bu otellerde buluıurlu .. 

Hususiyetleri çok olan bu oıellerin fiyatları da rekabet kabul etmi 
yec:ek derecede ucuzdur. 
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-




