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Almanlar Şartlarını Bildirdiler. Kayıtsız ve 
Şartsız Fransanın Teslimini istediler 

Fransız hükumeti, dün saat 15 te Bordoyu terketti Yeni Bombardıman 
Tayyareleri Fransa, dün ita/yadan da müta

reke talebinde bulundu Amerikadan pilotları ile beraber 
uçarak Britanyaya muvasalat ettiler 

ltalya, murahhasların gönderilmesini bildirdi. Fransız hükumeti, bir ko- or:U~:y~~~~ !?ın~!a1i~6)-b:m~~r:~~ gö~~~~i~=~d~~brikaları, Fransa için 

• k l d k k t } k• k • v b J d man tayyaresi ingiltereye devredilmiş yapılan 80 bombardıman tayyaresini mısyon teş i e ere t mütare eaşart arını tet ı ettırmege aş a ı de.rhal ~çarak Britanya adasına git. de İngiltereye devredeceklerdir. 

Bordo, 20 (Radyo) - Fransız ka
binesi, bu sabah Reisicumhur Leb
runun riyasetinde toplanmış ve uzun 
müddet müzakerelerde bulunmuş
tur. 

Alakadar mehafilde söylendiğine 
göre, Almanyaya olduğu gibi !talya
ya da müracaat edilerek mütareke 
talep edilmiştir. 

Roma, 20 (Radyo) - Fransanın 
mütareke talebine cevap verilmiş ve 
murahhaslarını tayin etmesi bildiril
miştir. 

Moskova, 20 (Radyo) - Bordo
dan alınan haberlere göre, Alman
yanın mütareke şartları, bugün Fran
sız hüktlmetine verilmiştir. Hüktl
ınet, Ayan meclisi hariciye encüme
ni Beranjenin riyasetinde bir komis
yon teşkil etmiş ve şartların tetkiki
ni bu komisyona havale eylemiştir. 

Kayıt.sız ve şartsız Fransanın tes
limi, şartların birinci maddesini teş
kil etmektedir 

Murahhasların, Mareşal Foşun 
Almanlarla mütarekeyi imzaladığı 
Kompyende toplandıkları söyleni
yor. 

Bordo, 20 (Radyo) - Fransız hü
kOmeti, Bordoyu açık şe!'ıir ilan et-

b 'ld' 1 F f · lhü k b 1 mışlerdır. Bunları Amerikan pilotları tikten sonra bugün saat 15 te bura- ka bildirilmiyecektir. Bunlar ı ıri - ra ransanın şere sızce su a u 
dan hareket etmi~ir. Hüktlmetin, diği zaman dahi herkes süktlt ve süktl- etmiyeceğini tekrarl~mıştır... ------=-------
İspanya hududlan civarında kain net içinde müzakeratın başlamasını Alman matbuatı ıse bugun Fransa lngu·ıı·z Radyosu' ' 
Bıyarıç şehrine taşındığı zannolu- beklemelidir. aleyhine daha şiddetli bir lisan kulla-
nuyor. Berlin, 20 (A.A.) - D. N. B. bil- narak, Almanya nasıl tahammül ettiy. 

Bordeauks, 20 (A.A.) - Fransız diriyor: se, Fransa da tahammül etmek mecbu-
radyosu mütareke murahhaslarının ce- Fransız hüktlmeti mütareke mu- riyetindedir, demektedir. 
nubi Fransadan bir hava meydanın - kaddematı için tayin ettiği ı_nu;ahh~s- Londra, 20 (A.A.~ - Alman .1:~d: 
dan kalkan bir tayyare ile hareket et- !arının isimlerini Alman hilkumetıne yosu, Fransada harbın devam ettıgını 
miş olduklarını bildirmektedir. bildirmiştir. Bu murahhaslar; orgene- bildiriyor. 

Murahhasları götüren tayyarenin ral Huntzinger, büyük elçi Noel, Visa- Fransız kabinesi azası si_lılhla~ı. t~r-
kanatları altında uzaktan gözükebi- mira! Leluc ve hava generali Berge- ketmekte tamamen müttefık degıldır-
lecek beyaz renkte hususi işaret var- rettir. ler. 
dır. İspanya ile muhaberatın güçlüğü Tunus, 20 (Radyo) - Bordo şeh-

Bordeauks, 20 (A.A.) - Bu sabah- dolayısiyle Fransız hüktlmetinin bu teb ri?in üç yüz bi~. kiş!den iba~et olan 
ki Fransız radyosu Almanlarla görü- ligatı Alman hükumetine bu gece saat nilfusuna ~ltı _YUZ hın muh~cı_r katıl
şeoek olan Fransız delegelerinin isim- birde gelmiş ve sabahın saat dördünde mış ve şehır hır mahşer halını almış-
!eri hakkında büyük bir ketumiyet mu Führere bildirilmiştir. tır. 
hafaza edildiğini bildirmektedir. Bunun üzerine Alman başkuman - Alman tayyareleri, bugün gelerek 

Bu radyonun spikeri şunları ilave danlığı derhal murahhas heyetinin ka- şehri dört defa bombardıman etmiş-
etmiştir: bulü için lüzumlu tertibatı almıştır. \erdir. Atılan bombalardan 60 kişi 

-< Müzakerat hakkında tabii ola- Londra, 20 (Radyo) - Bordodan ölmüş ve bir çok kimseler de yara-

Fransızlar için hazırlan.nış olan haberleri 
günde altı defa verecektir 

Londra, 20 (A.A.) - Londradaki anavatanımızın istikbali hakkında 
Fransız sefiri B. Corbin dün akşam imanınızın baki kalması için daha 
üstü radyoda şu sözleri söylem;ştir: emin sebepler bulacaksınız. 

- cFransızlar tarafından, Fı·an- Fransa daha başka imtihan gün-
sızlar için hazırlanmış olan haberle- !eri görmüştür. Her zaman bunlardan 
rin bu akşamdan itibaren günde altı muzaffer çıkmıştır. Bugünkü anlar 
defa olmak üzere neşredilmesi için ne kadar acı olursa olsun memleke
İngiliz radyosu lazım gelen tedbirle- timiz'n felaketle takv_iye edilmiş 
ri almak lütfunda bulunmuştur. olan irsi kabiliyetlerinin vatanımızın 

B. Corbin sözlerine şöyle devam et- yeniden canlanmasını temin edece-
m'ştir: ğinden emin olabilirsiniz.> · 

cGünler geçtikçe bu serviste 
rak tam bir ketumiyet muhafaza edil- bildirildiğine göre Fransız murahhas- lanmıştır. Bombardımanı müteakip 
mesi icap eder. Bunun neticesi olarak \arı Almanlarla görüştükten sonra bir çok paraşütçüler şehire inmiştir. 
gerek salahiyettar murahhasların isim Bordoya dönmüşlerdir. Bunlardan beş kişi yakalanarak tcv-
leri, gerek içtimaın mahal ve tarihi hal- Bordo radyosu, bugün öğleden son- kif edilmiştir. Mısırın Siyaseti 
Geniş Hava Faaliyetleri Başvekil Ali Mahir p;şa Parla.-

Türk - Romen A b. k .. l . . mentoda Beyanatta Bulundu 
Münasebatıhergün biraz lngiliz taggareleri, /manganın ırço us erını ve Kahire, 20 (A.A.) - cRöyten hakkında kararını vermeden ~\'\'~! 

Jaha kuvv•tlenı·yor Alman hava kuvvetlerı· de lngı"lteren ı·n Başvekil Ali Mahir paşa dün parlii- memleketin harp halinde bulunmuş ol-
"' .,. mentoda aşağıdaki beyanatta bulun- masına mani olmak için hududdaki ba-

İstanbul, 20 (Telefonla) _ Ro- b b b / d / muştur: zı kıtaat halihazırda bir kaç mil geri-
manyan_ın Ankara sefiri, propaganda azı ger/erini om Q a l Qr -•Parlamento tarafından ittihaz ye alınmıştır.> 
nezaretı müsteşarlığına tayin edil- edilmiş olan politikayı hüklımet kema- Londra, 20 (Radyo) - İngilte-
miş ve yeni vazifesine başlamak üze- Londra, 20 (A.A.) _ Hava ve da-ı Londra, 20 (A.A.) _ Röyter ajan- Ruende hangarlara ~m is~bet ~1- li itina i~e tatbik ederek memle~~ti bir renin M_ısırı İ~_'.l_lyaya karşı ilanı har-
re bugün An karadan gelerek Bükre- hili emniyet nezaretlerinin tebliği: sı bildiriyor: muş 25 Alı_nan tayy~r~ı tahnp edıl- h~rp felaketın.d~n kurtarm_'.lk ıçın bu. be teşvık ettıgı şayıaları tamamen 
şe hareket etmiştir. Düşman hava kuvvetleri dün gece Dün yapılan akınlar esnasında bir miştir. Amıyens yakı~ın~e hı'. hava tun gayretlerını sarfetmege azmet- yalandır. 

Sefir, Türk - Romen dostluğunun İngiltere üzerine yeniden hücumlar çok mıntakalarda halkın ~~~aktan ev- meydanına hücum edılmış, ıkı tayya- miştir. I_I~kfılllet müsellah kuy~e~leri- İngiltere böyle bir taleptp bulu~-
her gün biraz daha kuvvet buldu- yapmıştır. İngilterenin şimali şarki ve! sığınakları terketmedıgı ve _hatta re hangarı yakı_lmış .ırer_de. bulunan ne. kendını mu?afaa .. etmemesı !5ııı ~- mam.~ş ... sadece Mı~ırın muahe_d~lerı
ğundan bahsetmiş ve Türkiyeden sahilleri üzerine bombalar atılmıştır .. bir çok kimsenin bütün geceyi sıgınak- 13 tayyare tahrıp edılmıştır. . . mır vermemıştır. Mudafaa tabıı hır ne durust surette rıayet etmesını, a•
do&tane intibalarla ayrıldığını ilave Üç şehirde hasar vukua getirilmiş fa- !arda geçirmiş oldukları bildirilmek- .. Kahire, 20 (Radyo) - Son yırmı şeydir. Fa~at v~;1'djği emir taa.rruza keri harekata mani teşkil ~dccek 
eylemiştir. kat yangınlar söndürillmüştür. Linco- tedir. dort saat zarfında. 13 .!t~l~an .. ho_m,- geçmemektır: Huk~met ve parlan;en- ş~yl.ere karşı. muahede. ah~all1ınca ----* lnshire eyaletinin bazı noktalarına ve $imali şarki sahillerinin bazı mınta- bardıman tayyaresı du~urülmuştuı. to memleketın lehıne olacak vazıyet durustce manı olmasını ıstemıştır. 

ayni zamanda ingilterenin cenubuna kalarında bir çok alarm işaretleı i ve- . Bukruk aç~larında hır hava ha~N üfus sayımı ve Gal eyaletine de bombalar atılmış- rilmiştir. Harbin bidayetinden beri ilk hı olm~ş. ~ngılız bombardtıman ta): 
' defa olarak halk bu kadar uzun müd- yarelerı 4 ıtalyan avcı ayyaresını 

20 Birinci Teşrinde '
1

r6 sivil ölmüş 60 kişi yaralanmıştır. det sığınaklarda kalmağa mecbur ol- düş~rmüşler~ir:. 
Tayyare dafi bataryaları harekete muştur. Bır hava ussune baskın yap_ılı:nış 

Bulgaristanda olanlar 
olacak geçmiş ve muharebe tayyareleri düş- Yüksek infilak kabiliyetli bir bom. seksen. k~dar İtalyan tayyaresı ım-

İstanbul, 20 (Telefonla) - İstatis- manı karşılamağa havalanmıştır. As- ha bir evin üzerine tam isabet e~erek ha. edılmış, hangıı:rı_ar yakılmıştır. Kral Alman murahhaslarına nişan verdi. Almanyc: 
aari üe düşman tayyaresi düşüril\müş bu evi ve diğer iki evi tamamen ımha Mud. afaaya '."-nc_ak ıkı ıtalyan ta. YY~ ~ • •• •• • •• 

tik umum müdürü Celal Aybar, nü- ' v k k Ik b ı b nlardan da b rı 1 l f h l d t t L t fus sayımı tedarikatının bittig"ini ve bir çok düşman tayyaresi hasara uğra etmiştir. Enkaz altında bir ana ızın r~sı .... a _a ı ~ış,_ u . • ', ve ta ya se aret ane en onun e sempa l ezauura 
tılmıştır. cesetleri bulunmuş ve babası da ağır duşurul_mu_ş ?ıgerı yere ınmege mec. ' . . . 

temmuz ayında numarataj kontro- Londra, 20 (A.A.) - Hava nezare- yaralı olarak çıkarılmıştır. bur edılmıştır. .. . Sofya, 20 (Radyo) - . Aln;anya e) lemıştıı. 
lilnden sonra, sayımın 20 Birinciteş- tinin tebliği: Londra, 20 (Radyo) _Dün bütün .. Adan~ h,om~a atmak uzere g_elen ıle Bulgar_ıstan .. arasındakı Tıcaret Sof ya, 20 (Radyo) _ Bugün ,\ 
rinde ve beş gün içinde yapılacağını, Dün ög' leden sonra ve akşam ingiliz gece Almanya üzerinde yüzlerce ingi- uç mo. torlu_ hır İtalyan tayyaresı. ~e muahedesı ?ugu:ı ımzalan.m~şt~r. man)'a ve İtal"a sefarethancle 
nüfusumuzun arttığı kanaatinde bu- b b k J k Kral Bo ımza mer ısımınden , 
1 d - h 1 . hava kuvvetlerine mensup bombardı - liz tayyaresi uçmuş ve on beş Alman ye~e ınmege m~c ur ve eş ışı 1 rıs, ' önu"nde eempatı' lezahu"ratı yapılmı 
un ugunu ve azır anan sayım fış- ta 1 . A . R . şehrinin fabrı'kaları ı"stas,·onları de- murettebatı esır, tayyare Vp bomba- sonra Alman murahha•larını kabul " !erinin otuz ton oldug" nu .. 1 · man yyare erı mıens ve ouen cı- , · , • .. . . . t . k d'l . . . 1 1 t ıt·f t 

u soy emış.. varındaki hava meydanlarına v.ı yer- poları yakılmıştır. Şiddetli infiliikler !ar musadere edılmıştır. e mış ve en ı erını nışan ar a a ı ır. 

~ b Sayım günlerinde iki yüz bin me- de tayyarelere muvaffakıyetli hücum- olmuş, muazzam yangınlar çıkarılmış- H ı •• •• h • t 
mur çah~ırılacaktır. \ar yapmıştır. Hangarlarda yangınlar tır. u un mu l m e yana l 

çık~~~m:::\imali Almanyada Ruhr. ta;;;:e~:~i ~ra~~a~~0~üşmanİ~~~I~ 
v da Rhin mıntakasında askeri hedefler altındaki kısımlarına taarruzlar yap. Ve yapagı ve düşman münakalatı şiddetli surette mışlardır. Bir çok depolar ve han-

111 b h bombardıman edilmiştir. garlar tahrip edilmiş, yangınlar ÇI· Be d h 1 Ak d k 1 k t •• b 1 k IJ'~Ü agaatını i racat l İngiliz tayyaresi kayıptır. karılmıştır. ıraz a a a ay a ırsa ' eca vuz ve zor a ı 
birlikleri yapacaklar - - ---·--- •• .. d d"• d • t• k I kt 
İ8tanbul, 1 (Telefonla) - Roman- ç• ı·ı e be f e yuzun en unya me enıye ı YJ J aca ır 

yadan sonra Macaristan hüktlmeti de ın 1 erın ırza erı Nevyork, 20 (Radyo) _Hariciye Fransanın uğradığı feci mağltlbiy~tten ~:ı~e Ameri~anın da tehlikeye düşe 
memleketimizden tiftik ve yapağ al- nazın Kordel Hu!. bugün beyanatta bütün insaniyetin teessür duydugunu gını anlamaga başlamışlardır.> 
mak istediğini bildirmiştir. Bu talep J bulunmuş ve Avru~anın bugünkü va- söyledikten sonra demiştir ki: 
üzerine nümuneıer gönderilmiştir. ki gün t1üren bir muharebeden sonra H ingang ziyetini izah ettikten sonra, infirad si- -.~.ra:ı~a~~ kafi de~ecede yard'.m l · 

Ticaret Vekaleti, hundan sonra mü- h yasetinin Amerika için çok tehlikeli etı:nedıgımızı ~tıraf ede_rız. Fakat, l~O SVJçreye 
bayaatın ihracat birliklerince tüccar- şe rini zaptettif er olmağa başladığını söyliyerek: mı iyon ~merıkalı bug_un . Fra?sa ıle • • 
dan ve köylüden yaplmasını ve ziraat Londra, 20 (Radyo) - Çin ajansı sonra mukabil taarruza geçmiştir. $eh- - İnsaniyet, bugünkü kadar kor - ber'."-~erdır. Bu _sempatı, bır ?'un ~eme- Bırçok muhacır ve Fr(). 
bankasının bu işle meşgul olmamasını bildiriyor· rin şarkında muharebeler lehimize de- kunç bir vaziyete düşmemiştir. Kara resıııı verecektır. Umarım kı 0 gun ll· k l • ·u • ti 
emreylemiştir. İki gün. devam eden kanlı muhare- vam ve inkişaf etmektedir. kuvvet ve zorbalık, terakki ve hürriye_ zak değildir. • • .. sız as er erı ı ıca e <ı 

----*---- belerden sonra Çin milli kuvvetleri Çinliler, şehrin dış mahallelerinde te karşı şaha kalkmış bulunuyor. Dev- Amerıkada umumı efkar, dııııden llfontreuks, 20 (A.A.) - Son 

Rus Kıtaatı Hingang şehrini istirdad etmişlerdir. 1800 japon cesedi gömmüşlerdir. !etler, birbirini takiben haritadan si- çok farklı düşünüyor ve Avrupayı teh- gün zarfında juralarda isviçre hudt' 
Bozguna uğrıyan düşman, öğleden liniyor, ~ünya uçuruma sürüklen_iyor did eden tehlikeyi ıınlıyor.__ boyunca büyük faaliyet kaydedilı 1 

E t ht 1:./ ç ki ve Amerıkanın mukaddes ıdeallerı te- Ben, daha fazla soz soylemek sa- t' K d 'ht' k ıı· k F 
s onyanın mu e Zı Vapurlarımız p olonyalı e er cavüz yüzünden kaybolmak üzere bu- lahiyetiııde değilim. Bununla beraber ır. a ın,_ 1 ı~~r, 7ocu - _ır_ ço 

Yerlerini i<::aal ettiler lunuyor. diyebiliriın ki, Amerikanın harbe i')ti- •ız muhacırlerı ısvıçreye ıltıca et 
r 6 M.. d, d•l d• l t b ldı t ·z Bu vaziyet karşısında bir müddet rak edeceği gün yaklaşıyor. Lir. 

Talin, 20 (Radyo) - Rus motörize USa ere e l me ı S an U an geç ı er daha seyirci kalırsak, dünya tamiı·i Reisicumhur RuzyeJt, müttefiklerin Bir ka~ yüz Fransız agkeri de 
kıtaatı, bugün F.stonyanın muhtelif ka- İstanbul, 20 (Telefonla) - Fransa İstanbul, 20 (Telefonla) - Polon- gayri kabil feliıketlerle karşılaşac~k dostu olmıyan harbiye nazrı Nod ,·e- hizatı ile hududu geçmiş ve isvi 
sahalarını işgal eylemiştir. Halkla as- tarafından kiralanmış olan yedi vapu- yalı Çek yahudilerden bir kafile bugün ve medeniyet yıkılacaktır.> rine ingiliz ve Fransız dostu olan silahlarından tecrid edilerek bir 
kerler arasında sevgi tezahüratı yapıl- rumuzun akıbeti hakkında konsolos - bir yelkenli He Köstenceden gelmişler- Demiştir. Stimsoni getirmiş ve muhalefet rüesa- ııa konmuştur. 1 
mıştır. luklarımızdan malumat istenmişti::. se de karaya çıkamamışlardır. Kendi- Londra, 20 (Radyo) - Amerikanın sıııdan bazı kimseleri de kabineye al - İsdçre makamları ve hususi te 

Rigada aleyhtarane nümayişler t•l- Alınan malfımata göre vapurlarımız !erine erzak verilmiştir. Bunlar Filis- en meşhur gazetecilerinden Sin, bu mıştır. küller muhacirlere yardım için a· 
duğu yalandır. müsadere edilmiş değildir. tine gideceklerdir. gece radyoda bir söylev vermiş ve Amerikalılar, Hitlerin galebesi ha. gayret sarfetmektedir. 

Tiftik 
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18AVIAI,~ 50 lngiliz meb'usu ~~höır<dl~ 
C. K. E nstitüsünde 

Mezunlar ve Sergi CALiP BAHTIY AR -92-

<İstanbul mebusu Izmir Parti Müfettişi» 

- Başıma kara bı:lutlar insin. Ben 
n~ yapmı~ım ~ Acaba Safıt kalesi ve 
bütiin dünya malı artık bana kar ·eder 
mj? Yarından tezi yok. kale;i de, 'çin
ılc talan ettiğim malların üç katıııı da 
Reymoncla Begüme veririm. Ben onun 
ya"1ulığıııı. Safıtın da kendisinin ol -
duğunu hiç bilmezdim. 

Timıır burı·ı söyli:,-9rek usaklarını 
çağırdı ve hızlı hızlı su emirler' \'er -
di: 

- Çabuk bir sandık alın, için~ ku. 
yumları doldurun .. Sonra sanclığı do
n~nmıs bir beyaz katıra yükleyin .. A
lay hayvanımı siisley!ıı .. İçinizclen bi
ri.~i binsin, rloğru frenklerin ordusuna 
g;·lin ve deyin ki Haarizm kahramanı 
bu armağanları kara gözlü Begüme 
rri>ndcrir. 

At oğlanları emri alınca durmadı -
!ar Riraz s·ınra katırı g2Jin gibi clo
nattılar, a>kerden biri Timuruıı hay
vanı a binerek gözden kayboldu. 

Bunlar gidince Celalettin sordu ki: 
- Celıe ya ·ıyor mu? 
C0 vap verdim. 
- Evet yası\·or 
Timura baktım . hırnnrlan gözün

den çakınlar fıskırıyordu. Bağıra 
bağıra şu sözleri söyledi: 

- Temucin Han öldükten beri 
dünyadaki insanlar iç'ncle yalnız 
Cı>'ıeye kin ıı:üderim. Doğru:•u kıska
rırım da ... Ölmeden f'ebeyi bir daha 
giiriip içimdeki kini yüzüne karşı 
sö~·Jemek isterdim. 

Beıı ve Ccliılettin ik;miz birden: 
Tanrı koru'1ın. dedik. 

Timur gene siizünii yürüttü: 
- Evet, mutlak içimclcki kini, hır. 

sı siil'li.ı·eceı\'im. Sana h:ç dokunmam 
Car be~· .. Zırhının her teli benim için 
m ıbnrekt'r. 

Bunun üzerine Timur ).felekle iki 
karde• gibi öpüştük. Giderken Ti
mıır ;\folek. Mogolları asağı düsiir
meı< ıçin yazılan farisi beyitlerini 
okuyordu. Bir aralık ~·anımdan ay
rıldı. Epiyce sonra tekrar Yanıma 
geldi. Ben gözlerime inanamarlı"'1. 
rüııkii önümde, parlak zırhlı, tulga
Iı, il•İhlı. bahadir Timur ''elr': ve
rine arka~ına eline değnek almı-ı. 
yalın a;·ak, uzun sakallı dilenci gibi 
b'ri i duruyordu . Timıır :\feleği ta 
e~kıden beri görüp bilmeı;em bunu 
bir geda sanırdım. Bana Revmonrl:ı
yı görPceğiııden hndisini o~aya gö
türmemi ~-alvardı. Timıırun bu iste
i(rne şaştımsa da birsey demedim ve 
yanıma alarak Frenklerin kararga
hına döndüm. Reymoııclanın yanına 
cıkardım. T;mur :'\[elek yakla•tı, 
Re,·monrlanın elinden öptü Ye ağır 
b'r sesle su sözleri sÖ\'ledi: 

Rundan böyle r1Ün;·aclan cekili
yorum. Hoslukla kalasın Rermoncla !. 

Sonra bizden bir ceYap beklemek
•izin ve ardına bakmak•ızın. batı 
ıı:linc inin ates ışıkları arasında, ova
lar içinde gaip oldu gitt;,.. Kahra
man Timur! 

Frenk ordu<u bozıılmu•, azalmıs, 
kımılda,-acak hali kalmamıstı. Artık 
durmakta faide voktu. Akam dön
düm. Ben burala;da biraz d~ha kal
dım bir aralık ;\lısıra kadar uzavarnk 
Kahireyi, Xili gördüm. Sürive(ıe ol
duğumun dördüncü yılı i~iWm ki 
Frenk kral Lui, :\!ısır su !tanı LP sa
va. etmek için Kıbrısa gelmiş. :.\logo] 
Hakanının bitiklerini nrm~k için 
Kıbn. a geçtim. 

Ft'enk beyi. Kıbrıstaki Famatgosa 
sehr'nin deniz kıyı•ındaki sarayla
rından birine oturdu. Yanında beş 
kadar silahsör vardı ki bunlard:ın 
birini pek sever görünürdü. Sonra 
buııun adını öğrendim, jnn Syr sire 
de joinville [ll imiş. Lu', pcnçere 
'.<:~narında yastıkla beslenm'ş bir i•
kemle üstünde oturmus sarı 'acları 
ilstiine tavus tüy'ü 1ı:r külah geçir
mi.'t Kral Luiııin yüzü pek sevi"'11i 
idi. 

Ben önc 0 tartıgları verdim. Bun
lar içinrle Batu Hanın kullanmı• ol
lluğ•ı bir ok bulunu~·orrlu. Frenk. he
vi uirbç •eyler sordu. Ren oldukca 
cnap verd'm '" bovnuma aldıibm 

i~i bitirmek için Hanımızın kendisini 
kanadı altına aldığını söyledim. Bu 
söz üzerine Luinin yanındaki beyler 
artık kızdılar. Ben tınmadım. Hanı
mızın kırmızı mühürlü, yarlıkla lıi
tij'(ni çıkardım okudum. Bitik şöyle 
yazılmıştı: 

«Tartıgları aldık. Bu, senin bize 
vermeğe borçlu olduğun baç oldu
ğundan kabul ettik. Dünyada İnsan
larla ıavaşaız yaşamak çok iyidir. 
Savaş olmadığı zamanlar dört ayaklı 
canlılar rahat otlarlar ı!ki ayaklı can
lılar ise rahatça çift sürerler, ekin 
ekerler. Sana l}Unu söyleriz ki, eğer 
bizimle beraber olmazsan rahathk 
yuzu göremezsin.. Senin dininden 
olan Papas jan, yani Ong bize karşı 
çok defa ayaklanmıştı. Fakat biz, 
onun bütün yurtlarını aldık, aıkerinf 
kılıçtan geçirdik. Onun için !lana de
riz ki, borçlu olduğun altınları ça
buk gönder, bizimle danıtık kal. 
Eğer böyle yapmazsan seni ve ne ka
dar yoldaJların varsa yok ederiz. 
Nasıl ki şimdiye kadar bize karşı 
gelmek fatiyenlere öyle yaptık.» 

Frenk beyi hu bitik okunup bitin
ceye kadar ses etmedi.Yalnız elini 
bana uzattı. Ben elini aldığım vakit 
parmağında değerli bir zümrüt ol
duğunu gördüm, sonra dışarı cıktıın. 

Beni. Frenk beyinin yanına p:ötü
renl0r kendisinin fena hırslanıp kız
dığını ve Hanımıza armağan gönder
diğine pişman olduğunu söylediler. 
Saşkın şaskın çıktım ve bir zaman 
Temucin Hanın alay formasını gö
zümün önüne getirelim. Divan nclası 
b 'r çadır, taht ise üzeri keçe serili 
bir at kaltağı idi.Hanın başında tüy, 
parmağında zümrüt yoktu. Başında 
posttan bir kalpak, ayağında tozlu 
ötükler ve elinde ise kırbacı, yahut 
kılıcı vardı. Yemeği çavdar haş:a
ma,ından başka birşey değildi. Böy
le olmakla beraber Temucin Hana 
Hint, Çin Hakanları, yuca beyler 
hizmetkarlık ederlerdi. Akaya dön
düm bir a~·ak önce gözümde tiiten 
l\Iogol iline varmak isterdim. Fakat 
bu kere Reymonda beni yalnız bırak 
madı. Frenk beyi Lııinin Çin iline pa
pas gönderdiğini duyunca bana de
di ki: 

- Can bey! Biraz kal.. Anlıyorum 
ki artık yaşayacak çok zamanım 
yoktur. !sterim ki, bu kalan günleri
mi d~ seninle birlikte geçireyim. 
Reymondanın hatırı iç;n durdum. 

Görüyordum ki kara gözlü beğüm 
çok hastadır. İki üç gün sonra yata
ğa düştü .. Hasta halinde bile huriler 
gibi güzel idi. Uzun saçları başının 
iki yanlarına dökülmüş, şirin elleri 
'ncelmiş, o kadar beyazlanmıştı ki .. 
Damarlarında akan kan görüqür gi
bi idi. 

Hey Can bey!. Nice kavgalara gi
riştin, nice acılara düştün, bu kadar 
seni dağlayan oldu mu? Reymonda
nın günden güne ölüme yaklaştığını 
görünce yüreğime ateşten bir bıçak 
'okuyorlar gibi gelirdi. Reymonda 
öleceği halde gülüm"emeyi, tatlılığı 
bırakmazdı. Bir gün fenalaştı, kendi 
dininden bir papas istedi. Gittim 
buldum. Reymonda papas ile bir 
~ok konuştu, sonra yatakta biraz 
doğruldu ve papasa dönerek şu söz
leri söyledi: Ben Can beyi sevmişim 
murat ederim ki onunla evleneyim .. 
Kı,met değilmiş amma o yine benim 
\'üreğim'n beyidir. Gönlümde taht 
kurmuş öz erimdir bunu böyle bile-
•• 1 

~ınız. 

- Devam edecek -

[1] ~(re de yoinville meşhur Frenk 

tarihçisi. 

V AKlFLAR MÜDÜRÜ DECIŞTI 
Ankaradan aldığımız malümata 

göre İzmir Vakıflar müdürü B Esrıd 
Serezli İçel Vakıflar müdür!Üğti!ıe, 
Beyoğlu \'akıflar müdürü B. Cemal 
Gezmen 70 lira asli maasla İzmir 
Vakıflar müdürlüğüne tayin edilmiş. 
!erdir. 

Bir felakete bakış Bütün ferd!erin ve malların müdafaa 
Orhan Rahmi GöKçE için seferber edilmesini istediler 

Bu vakıa, yeni başlamış ve henüz Londra, 20 (A.A.) - Rövterin varlam,.nto muhabirinin bildı'rdiğine 
bütün safhalarının kıvrımları gözle- göre, bütün partilere mensup 50 kadar meb'us evvelki gün yaptıkları 
rimizin önünde tamamile açılmamış-

1 
bir toplantıda ana vatan müdafaası me.aelelerini tetkik etmişlerdir. 

tır: Bu meb'uılar dün de yeni bir ic_:t..ı"ma va9arak Başvekile gönderilmek 
Fran&anın Akıbeti.. Üzere bir aeri karar suretleri almışlardır. Ezcümle bü tü n müdafaa va-
Bugün İÇ4°n Fransanın geçirdiği fe- sıtala.rı ve müdafaa tedbirlerinin Harbiye nezaretinin kontrolü altın

laket, sadece askerlik zaviyesinden da bulundurulınaıı teklif edilmektedir. 
mütalea edilmekte, tekniğin, plinın, 1 Karar suretleri arasında bütün fertleıfn ve malların m üda faa ihti
askeri görüş ve metodun münakaşa- yaçları için seferber edilmesi, bir enternasyonal liv(l ve yahu d yaban
ları aras!nda şu veya bu general ve- cılar lejyonu kurulmaı1 ve casusluğa karş,ı lüzumlu bütün tedbirl'lt" İ 
ya mareşala da bir takım paylar ay-,I alacak bir nazır tayin olunması, olanları da vardır. 
rılmakla iktifa olunmaktadır. Bun-
ların teairlerini inkar mı edeceğiz; M B k·ı· ·ıh k ZABJT' "DA 
hayır!. Fakat yakın bir ı;ıtikbalin acar aşve ı ı Ve ı a rt. 

elin~ alacağı bu m.~vzu, da~a baş~a edilen yerlerde seçim 
zavıyelerden de mutalea edılecektır. 
Fransanın felaketinde, idare siste- Budapeşte, 20 (A.A.) - Macar baş
minin, içtimai kargn~alıkların ve \'ekili Kont Teleki, Macaristanıı yakın
mücadelelerin, parlamento oyunla- !arda ilhak edilmiş olan yukarı Maca
rının, Fransız ihtilali kebirinden b~- 1 ristanda 30 hazirana kadar yapılması 
riye doğru millet bünyesinde gelmış icap eden seçimler hakkında purlamen 
ve geçmiş, fakat kudretli bir te~ek- toda sorulan bir suale cevaben demiş. 
kürle derinliği kavranamamış psık~- tir ki: 
lojik tebeddüllerin, ardı arası kesıl- - Bu seçimler başka bir zamana 
miyen aiyasi gafların ve hataların! tehir edilmiştir. Zira iki kolordu ve 
hadiaeleri ve dünyayı mütaleadak~ bir dağ Jiva~ı seferber edilmiş bıılun
sakatlıkların da başlıbaıına rollerı duğu için seçicilerin pek coğu y2rle
vardır. rinde değildir. Maamafih bu seçimlerin 

Bize kalırsa, Fransa, bütün bunla- pek yakında ~-apılma'ı muhtemeldir. 
rın ayrı ayrı hazırladıkları şartlar Zira son hfldi8eler harbin yakında bi
altmda, bugünkü mağlubiyete hazır- teceğini göstermektedir. 
lanmış bulunuyordu. Hiç bir cemiyet, J F 
maddi ve manevı kıymet1erı' ;1 .. bu ngilizler ransız Hindi 
kadar girift tezadlara ve ihtilaflara çinisine vapur bırakmıyor 
düımemiştir. Kabahatı topyekun 
demokrasiye atfetmek için ya bu
günkü totaliter rejimlerin muvaffa .. 
kıyetlerinden sanılmış olmak, yahud 
da demokraıı·yi anlamamı' bulun
mak Ji.zım ... 

Demokrasi, hürriyeti, beşeri te
fekkürün salim vP meşru inkişafı 
şeklinde telakki eder. Demokrasi hiç 
bir zaman, hu hürriyetin seciye ve 
ahl&kını bozarak cernİyf"tİn organl
zasyonunu kökünden yıkabilecek bir 
anarşi halini almasını istemez. Her 
türlü tereddi, ancak ve ancak, hiirrİ
yetin suüstimali ı'le başlar. Ve bu snİ
İıti."mal arttıkça cemiyetin yavaş ya
vaş dejenere olmağa yüz tuttuğu gö
rülür. Bazan bu tedrici ruh ve moral 
çöküşünü aezmek pek kolay olmaz. 
Çünkü o, verasetinin ve tarihinin ha
rici manzarası ile uzun müddet sağ
lam görünür. Kuvvetli. bir darbenin, 
İçi çürümüş, heybetli b'r ağacı devirA 
diğine nasıl hayretle ıahid oluyor
ıak, böyle bir cemiyf"tİ d,,. zamanı 
gelince, ayni akıbete düımüş olarak 
görebiliriz. 

Fransa, bunun en acıklı rniıalid·:r. 

Kongkong, 20 (A.A.) - Fransız 
Hindiçinisine hareket edecek olan bir 
~Or\'eç ve bir d3 İngiliz vapuruna mü
saade ~dilmemiştir. 

Zannedilcliğine göre, alakadar ma
kamat Hongkongclan Fransız müstem
lekelerine gidecek olan bütün gemile
re harek·et müsaadesi v-erilmemesi c~
helini tetkik etmektedir. 

Hin d o rdu s u nu kuvvet

lendirmek için plan 

Simla, 20 (A.A.) - Hind ordula
l'lnın kuvvetlendirilmesi hakkında ve
rilen karar netic.esincle Hind hüküme. 
ti, Kanada şasileri üzerine zırhlı oto
mobiller inşasını düşünmektedir. Bu 
plan yakında tatbik mevkiinc kona
caktır. 

----*---
AVAM KAMARASINDA 

Londra, 20 (A.A.) - Röyterin 
öğrendiğine göre, önümüzdeki haf
ta içinde Avam kamarasının ikinci 
bir gizli celse akdetmesi için tertibat 
alınması düşünülmektedir. 

Bu gizli celsede pek muhtemel ola
rak iaşe vaziyeti görüşülecektir. 

10 kıınış yüzünden: 
Karşıyakada 1665 inci sokakta Dur

muş oğlu Mustafa; on kuruş alacak 
meselesinden Nakaş oğlu Mehmedi 
yumrukla dövmüştür. 

lziırniz .•ilah taşıyonnuş: 
Ödemişte İçelli sokağnda izinsiz ta

banca ve fişenk satan terzi Halil r.ğlu 
Şakir Kelekebir tutulmuş, evinde ve 
dükkanında beş tabanca, bir mav1,er 
tüfeği, iki kama ve 628 tane fişenk bu
lunmuştur. 

Öteııbiilbiil Şişmam yıımrııkladı: 
İkiçeşmeliket 408 inci sokakta Emin 

oğu Rifat Öten bülbül; kendisini idare 
edemiyecek derecede sarhoş olmuş, e
vine götürmek istiyen g~ce bekçisi Yu. 
suf Şişmanı yumruklamıştır . 

zı.,l e cilr' rt: 
Tepecikle Eşrefpaşa hastahanesinde 

ıımumhane sermayelerinden 27 yaşın
da Feride, bazı sözleriyle Türklüğü 
tahkir etmiş ve hakkında takibata baş. 
lanmıştır. 

Gezerin Marifeti: 
Anafartalar cadrfosincle kömür ha -

nında Ali oğlu Salih Gezer; l\fu•tafa 
Uçarın dükkanı önünden bir çuval kö
mür çalmış ve tutulmuştur. 

Tlıın:lık: 
Bucada Kültür ilse•inde Emin U

ğur, Sami Tükenmez ve Cağfer T~pçu
nun bazı giyecek eşyası çalınmıştu-. 

il=---

Yeni b i r likl er 

Şehrimizdeki (Madeni malzeme ve 
eşya ithalat tacirleri). dün toplanarak 
bu namdaki ithalatçılar birliği izmir 
şubesini .1<urmuşlardır. 

Bugün de deri ve deri sanayii yar. 
dımcı maddeleri ithalatçılar birliğ;nin 
tesisi için bir içtima yapılacaktır. Şim 
diye 'kadar kahve, çuval ve kanaviçe, 
manifatura ithalatçılar birliklerinin 
şubeleri kurulmuştu . Hepsi beşe baliğ 
olmaktadır. 

Bir tavzih 

t 't" " de bU yıl Cumhuriyet kız ens ı usun ·n-
35 talebemiz nazari ve ameli rl rsJerı 
de muvaffak olarak diploma almış:ı~· 

Aıı~ .. -
Öğretmenler kurulu toplanmış, k 
ra meslek öğretmen okuluna alıııacam 
talebe için mezunlar arasından şu na 
zedler seçilmiştir: . 25 

2 Zehra Öztim, 10 Lütfiye !zgı,Ha
Tinet Ekin2r, 32 Hikmet Uslu, 58 Sa
tice Perin, 68 Periha.n Çavd~r: 17.5 195 ime Onardan, 192 Zışan Dagustu, . 

11 Halide Antekin, 209 Sabahat Er,ı .' 
A ·aı-106 Turhan Sorguç, 7 Şermin l •

0 dın, 46 Azra Ergin, 98 Suzan Alg:oı' 
112 Nakiye Koçaş, 148 Bedia A 61 '. 
189 Naile D.emiralp, 196 Nilüf:r ? ef 
cü, 204 Sabiha Kıray, 248 Muşeı rer 
Coşkun, 250 Fahriye Sunar, 251 Selı 
Uğur, 302 Seniha Tokay. 

... .. .:i 
Enstitünün yıllık sergisi Cum~rtc k 

günü saat 17 de açılacaktır. Sergı, ~~
itinalı ve zengin bir şekilde hazırla 
mıstır. 

lhtikarl a mücadele 

hazırlıkları 
Yeni fiat murakabe komisvoıııı faa

liyete geçmiştir. Fiat kontroİü için ~:; 
carel odası ile borsadan ayrılan k .1 mıntaka ticaret müdürlüğünde te~ 'c 
olunan fiat murakab2 bürosu emr111• 
verilen memurlar, manifatura, tuııaf~
ye eşyasiyle gıda maddelerinin fjatıerı
ni tesbite başlamışlardır. 

Tayinler, mezuniyetler 

İzmir emniyet ~üdürlüğü kad.r0
; 

sunda komiser muavini B. Salih ll.ııB 
Kayseriye, Aydın komiser muavini . · 
Danyal Çetin izmir2 tayin edilmiş, 1

;; 

mir polis memurlarından B. Musta 1 

Sengir ile Sasmun polis memurlaf111~ 
dan B. Mehmed Cengiz becayiş edilJ!l'· 
!erdir. 

Sıhhiyede: . ·c 
Dördüncü sınıf hemşire Bn. Nacıı 

Karaköse İzmir emrazı Mrive hastaha
nesi hemşireliğine naınz2d · olarak ta
yin olunmuştur. 

B i r cinayet davası 
Basmahane istasyonu civarınrla şo

för muavini Hasanı bıçakla öldüren 
şoför muav;n; Mehmedin Ağırcezn<11a
ki dünkü muhakemesinde şah id ler. f '1 

sanla Mehmedin sinema meselesindeJl 
kavga ettiklerini gördükletini, cinarc
ti bilahare duyduklarını sövlemlşlcr
dir. Bazı şahidler için muha.keme, ta
lik ~dilmiştir. 

Kazanç vergisi . Hür, zengin Fransa, imparatorluk 
F ranaa, kuvvetli bir müttefikinin ve 
dostlarının müzaheretine kavuşmu§ 
Fransa, büyük ihtilalin Fran•ası, 
kültüründe milyonlarca kafanın eğil
diıb: Fransa yıkıldı ise, bunu yalnız 
aakeri aebeblerde aramak doğru ola
maz. Y aşıyanlarımız, Fransa gibi bir 
devletin yıkılışının başka sebeble•e 
de bağlandığını görecek ve buna 
kendileri .. de İnanacaklardır. 

il=---
KATIL ÖLDÜ 

Defterdar B. Mümtaz Tarhan verıı1 

teftişleri için dün Kuşadası kazasın~ 

O O '!'ilmiştir. Kazanç vergisi mükellefler.h 2 Haziran 94 tarihli 8210 sayılı 
ga1,etenizin ikinci sahifesinin altıncı :ık ta)<sitlerini haziran ayı zarfında o-

Orhan Rahmi GÖKÇE 

.RA..DYO . : . ' . . . ... 

12,30 program. 
12,35 ajans haberleri. 
12,50 :11üzik: Muhtelif şarkılar (Pi.) 
13,30 14,00 Müzik: Karışık program 
(Pi.) 
18.00 Program. 
18,05 Müzik: (Senfonik plaklar.) 
18,:30 müzik: Karışık prokram (Pi.) 
10.10 müzik (Alaturka) 
Hl,15 ajans haberleri 
20,00 müzik (Alaturka) 
20,30 konuşma 
20.15 müzik: Fasıl he;'eli. 
21.10 konu~ma (bibliografya) 
21,:ıo müzik: Küçük orkestra. 
22.:ıo ajans haherleri. 
22.GO müzik: Cazbanrl (Pi.) 
23.25, 23,30 yarınki program. 

Değirmendere nahiyesine bağlı 
Karacadağ köyünde eski muhtar Hü
seyini tabanca ile öldürmekle maz
nun Mustafa Kaplan, Memleket lıas
tahanesinde akciğer vereminden öl
düğünden davası sukut etmiştir. 

BELEDiYECE CEZALA ND IRI
LA NLAR 

Yerlere tüküren altı kişi, otomo
billerini sür'atle süren iki şoför. rn
kağa çöp atan iki kişi, Kültürparkta 
gül koparan bir kisi Belediyece para 
cezasına çarptırılmışlardır . 

F UARDA ÇALIŞMALAR 
Fuarda Trakya pıtviyonu tamir 

ve tadil ,cdilec~k ve diğer paviyon
lardan birçoğu satılmıştır . Türkiye 
Ticaret ve Sanayi odaları, bu seneki 
fuara kollektif şekilde iştirak ede
ceklerdir. 

YAMANLAR KAMPI 
Yamanlar kampı ay sonunda açı

lacağından kampla Örnek köy ara
sında telefon hattı tesisine baslan
mıştır. 

SIV AS MEB' USU 
Sıvas meb'usu B. Mitat Şükrü Ble

cle htanbula gitmiştir. 
OLGUNLUK iMTiHA NLA RI 

Liselerde son sınıflar talebesinin 
olgunluk imtihanlarına yarın ba~la
nac:ıktır. 

l deyeceklerdir. Bu aydan sonraya ka-
sütıınunda (Mhtekiirlık mı) baş )ğı al- lacak V<!rgiler, zamla tahsil edilecrk· 
tında (Marifet matbaası) sahibi sıfa- tir. tiyle hareket ettiğim yazıldır. Ben ka-
nuni yollarla tescil ve ilan edilen (tz-- Kaçırılan kızlar 
mir Marifet basımevi) sahibiyim. Ara- Ö de 
claki farkı adalet tayin edecektir. Key- demişin Cumhuriyet mahallesin 0 
fiyetin bu suretle tavzihini hilrnıetle- şoför Ahmed Ba!yanbollu; Mehnıe 
rimle rica ~derim. Ali· kızı 14 yaşında Nedime E r teki rı· 

Abdül Gürel 

Rüşvet a ian memur 

Ödemişin Tosunlar köyü civarında 
oduncu İbrahim oğlu Mehmed Fırtı -
nadan ruhsatiye vermek için rüşvet a
lan orman mesaha memuru B. Öıper 
Güven suç üstü tutumuştur. 

- - - * 1 
MAARiFTE MEZUNiYETLER 
Buca ikinci okul öğretmeni Bn. 

Suda Epere yirmi gün izin verilmiş, 
merkez İnkılap okulu öğretmeni B. 
Hüseyin Sevuk Maarif Vekiileti pre
vantoryomuna kabul edilmiştir. 

INÖN Ü CADDESi 
İnönü caddesi Salhaneden Çanka

ya mevkiine parke taş, ile yeniden 
inşa edilecektir. 

zasiyle; Bayındırın Kurt mahalle;;iıı
de Hüseyin oğl u Cevdet Akar, Melı· 
med kızı 1'1 yaşında Hikmet YodulU 
zorla kaçırmışlardır. 

Suçlular tutulmuş , adliyeye veril· 
miştir. 

Sokakta bir hadise 

Dün öğleden sonra Kahramaıı ! Pr 
mahallesinde 1227 iııci sokakta Cafer 
oğlu Mehmed Ali, ötedenberi hemşire
si Nazire hakkında fena sözler sarfe: 
den ve dedi kodu yapan tütün amelegı 
l\Iehmed oğlu Osmanla kavga etmi~. 
Osmanı kalçasından bıçakla yaraJamış 
tır. Nazire de vakaya karışmış, elinde
ki şemsiye demiriyle Osmanı yüzün -
den hafif yaralamış, kaçmıştır. 

Mehmed Ali tutulmuş, yaralı hıı~
lahaneye kaldırılmıştır. 

~S ,. • • - Ne var -dedi- ya Saffan !. Gözü- Karibe her mecliste, islamiyet ve haz 
,,.ı••••-/ LAM TA R/Hl ~e çok mu göründ~? Bunları sana ba- ret Muhammed aleyhine bir çok hicvi-

Fransada Yaşıganlar r .,...~ gl'lı~·orunı. al, senın obun. yeler irad eder ve bunları bestelenmis 

1 H M I d . Saf~a~ bu büyüklük karşı,ıııda eziL şek;lde teganni eylerdi. Halkı bu su: 

Z U ıamme dı ve ıslam oldu. retle, islamiyet aleyhine sürükler pey- Fransada tarihten evvelki devirlere ait mağaralara '1il tetkiklerclen·{ln 
• Abdil'uzza ibni Hata!: gamberi tez.vikten zevk alırdı. Fa- ı k' b 1 d , ıyoruz ı, ura ar a yontma taş ve c:Jiılı taş devrindcnberi insan yaşa-

•••••••ıllla. Yazan • M AYHAN - • Bu adam eskiden Müslümandı. Hat- kat :.\Tekke fethedildikten sonra; e<ıza- mıştr. En esk: çaülarda kavdedilen ırk Kelt cinsinden Golıu·ıar.dır. Cenıı-
• • ta ta~ıdığı ismin manası Uzza namın- 'im çekti ve öldürüldü. "' ' 

' - 235 - _Ya Resulüllah -dedi- bu bizim re- daki putun kulu ve ibadetçisi şeklinde Kurtuııa: bi ~arkidP Ligürlf'r, ceııuhi :.rnrhicle İberler .verleşmiştL İberler Keltler gel-
t • ·ihayet :.\Iekhye gelmişlerdi. Karı '.simizdi. Korkusundan kaçtı. Şimdi olduğu için arlı çevrilmiş ve peygam- Bu da Karibeniıı arkadaşı, müganni- meden önce Avrupaya yayılmış bir kavimdi. Bunlar sonradan cenuba ve 
( 

1 oca derhal Resulü !·~kremin huzuru- ~1enfnlara gidiyor. Size yalvarıyo- ber ona: ~·e lıir cariye idi. l\fokke fethedilince, Pirene dağlarının garp kenarlarına yerleşmi~. burada tutunabilmişlerdir. 
~' :ı çıktılar. rum, ona aman verin.. - Aptullah.. arkadaşının da, kendisinin de öldürü- 1 Şimdiki Barsk e.valetind~) Akdeniz sahillerinde ise çok e~ki devirlerden 

Hazret P<>yganıber, Akremeyi ııö _ - Peki, fakat iki ay için.. Diye hitaba başlamıştı. Bir gün, o- lec~ğini anlamıştı. Binaenaleyh kaç - itibaren Fenikeliler, sonra Yunanlılar yerleşmislerdir. Daha sonra Ro-
c •üne~ yerinden fırladı ve ona doğru Filhakika Umyer bir müddet 5onra nıı; Huzai kabilesinden bir zatla hera- maktan başka çare kalmamıştı ve kaç- • 

yürüdü. Akreme !sl:l.m olmuştu. Saffanı buldu. Fakat Saffan evhamlı !x•r bir yere göndermişti. Aptullah; tı. Bilahare bazı arkadaşları Resulü malılar Gal.ı·an ~lcl:lar ''" memleke' i Romalılnşlırdılar. , . 
" - Ya Resulüllah bana aman ver- idi. İnanamıyordu. Korkuyordu. bir yemek meselesinden kızdı ve arka- Ekreme geldiler. Af dilerliler. O da, Bunu Cermenlerle Vb;igotlar, Burgonlular ve Frankların .şimali garbi-
: I!' ., ôyle mi?. Umyer, geriye döndü. Keyfiyeti Re- daşını uyku esnasında öldürdü. Bilflha bu affı esirgemedi. Arkadaşı öldürül- yi istilaları, Frankların hakimiyet ve krallıkları takip etmiştir. 
c - Evt!. Seni kendi amanıma alıyo- <ulii Ekreme anlattı. re; korkudan, ;.·ani işlerliği cinayeti ka- dü, fakat o, kurtuldu. Bir aralık Türk ve Araplar da Pirenelerden aşarak cenubi Fransaya 

. ün m. _ - İnandıramadım -dedi- Çekiniı·or. nı ha hasına ödem?k Pnrlisesil'le ).fek- Abdullah ilıni Zibar!: · · 1 d' S _ · · o:ırm·~.er ır. kandinavyadan g2len sarışın ırk Manş denizi kenarııın 
't aptıklarıma müteessirim. Hak- Resulü Ekrem sarığını çıkardı: ke~·e kaçtı ve tekrar putperest oldu. Vaktiyle İslamiyet aleyhtarlarına 

h' k n ~a ileri _geri çok ş.eyler förh·clim.. - Al, bunu götür ve kendisine gös- Bu adam; idam edilecekler mevanın- ön ayak olmuş, Kure.vşileri mütemadi- yerleşmiş Normandiyalıları vücude getirmiştir. 
\f Benı affet 1 a Resuliillah ! Rundaıı son- ~er.. da idi. Nitekim; Mekkenin feth.cdildi- yen harbe teşvik etmiş bir adamdı .. o Muhtelif cihetlerden gelen bu kavimleri Gallo - Romenler emip gidi-
tu r1·ı bli'ün rnrlığımla isliımiyet uğrun- Saffan artık inanmıştı ve derhal ği gün, ashaptan Ebu Berd~i Eslemi; da, soluğu şehirden hariçte aldı .. Ala- yorclıı. Fakr,t veni gelenler, ~ski!Hin tabiat, ahlak, giyiniş ve geçin iş tarz-

ıa 0alışacağım.. ).I>kkeye wdet ~tti. k•ndisini Kalıenin iirtüsü altında sak- bildiğine kaçtı. Fakat pevııamber l\fe_ 'arında tesirden hali kalmıyorlardı. Yeni devirlerde ise Fransaya italyan-
ik Saf fan ibn! Ümen·e: R•sulü Ekrem bu müddeti dört ava lanırkrn yakaladı ,.e öldürdü. ıline.ı·e döndükten sonra, Medineye git- !ar, İspanyollar, Cermenler, Hollandalılar v. s bir çok mucahirler de gel-
in !Iatır.larc.laclır: o da kaçmıştı. H:ı cıkardı. Kendisi henüz islamiyete cİa- Karibe: d .. Huzura çıktı: a· t t b . nk F I 

1 h R k l k . ı. ş e ugıi ü ransız ar bütün bu muhtelif unsurların karıPmasiylo 
J a 0 m; ı erı sa ısların ba~larınrla ım- hil olmuş değildi. Fakat bilahare yaza- u arın. va tın Ye bilha"8a Mek - - Beni affedin.. Yaptıklarımdan , 
hnanlardandı. Arni ail2ye mensup o- cağımız veçhile Ti'iif harbinden avdet- kenin maruf mıııwnniyelerinden biri nedamet Ye hicap duyuyorum. hasıl olmus hir millettir. 
]dn l'myer İbn, Vehap Rcsıılü Ekreme te i~lamların elde ettikleri sürülerle idi ,.e Ki•henin felhı günü öldürülen Dedi. Onları bu topluluğa getiren başlıca f•millerden biridir yoksa şekil, r?.nk 
!!'eldi. hayvanata bakarken peygamber: Abdil'ıızzanın cariyesi idi. - Devam edecek_ itibariyle ekser iyetle ayrı ayrıdırlar. 
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~oWJu Sümerbank Yerli Mallar 
Oğluma mektup p 1 M 

. ~!!~:~abu satırları yazdığım ta- azar arı Ü esse sesi 
h•hte otuz yedi yaşındayım. Sen ise 
trıüz yedi yatındasın. Şimdi senin 

IOcuk ruhunda, çocuk kafanda ve ')\. T • ıı" b f b • k 
~tYkinde, oyuncaklardan, atlardan, ! ·~az~ l as .1n a a rı ası m 
••abalardan, balon, çamur, düdük ve 

__ ulatı 
"hından ibaret bir dünya var. Odala- ı 
'• aığamıyor, bahçelerden sıçrıyor, satış le a"' nı 
&olcakları dar görüyorsun .. 

Fakat benim gözümde şimdi bir 
dUnya var ki, onu bir daha ne senin, Manifatura ticaretiyle meşgul bulunduklarını mahalli vilayet ticaret odalarından alacakları vesika. 
tle de batka insan yavrularının gör • • ]arla isbat eden tüccar ve esnafa &§ağıda yazılı 

~~·;;;:~~:ı;;:ı.;.?~u~~=:~::nb~~~;: su·· merb" nk yeı~ıı· ma"ılar p<:lzarları 
~!le,, 8;,';:'j~=~s~:~:-:ıni:;i ,;:de:~;:; ., L. a. .,_ 
••ı-ında, inıanlar adeti. kuyrukları- Merkez, Büro ve şubelerin den ya bizzat veya tahriren müraca at edenlere aatıt yapılacaktır. 

l'h pantalonlarmın İçine saklamış , s f t k l f k • / "" d 
•iVri tırnaklarını avuçlarında aaklı- Q lŞ mlll a a arz Q Slma l aşagz a 
l'a.n birer vahşi, birer goril, birer 
leh\panze €1'bi, yaradılışlarının ezeli gösterilmiştir: 
ta.~yikine dayanamıyarak maske1eri
t\İ atmıtlar, birbirinin gırtlağına sa-
1"ılrnışlar .. Her biri b;rer mezbahaya 
dönmüt eaerlerin dibinde, milyonlar
c., köpek, İnaan etinden ve kanın -
d•n, tarihin Jı:aydetmediği korkunç 
~ir ziyafete konarak patlayıncaya , 
Urun deliklerinden kan fışkırınca -r· kadar yemişler, İçmişler, doymUŞ
•r. 

Bu, bir delilik, bir hezeyan devre
tİdir oğlum. İnsanların hem deli, 
lıem de vahşi olarak toprak yüzün -

lıde en son ihtilali yaptıklarını bir ta
a.yyül et. Gözlerini kapa ve dünya-

1\ın nasıl yandığını bir düşün. Alevle
rin üstünde kahkaha atan baykuşla
'1ı•n, partal kanadlarını sallıya sallıya 
•ykırdıklarını gözünün ÖnÜnP bir 

'tetir.. Merhametin, şerefin, fazile -
!in. hakkın, adaletin ve dünyamızda 
'Ytlik namına ne varaa bütün hepsi
r"lin, topyekiın atP.ıP verildiğini de 
Unutma!.. Böyle bir dünyanın, böyle 
bir i.lemin ne olabileceğini anlarsın 
llrtık değil mi? 
Oğlum! 

1 : lstanbul, Marmara hav zası, Çoruh vilayetine kadar Karade niz aevahilindeki vilayetler tüccarları 

Istanbuldaki nıerkezimize 
2: Ankara, İzmir, Adana ve Mersin vilayetleri tüccarları • Mezkur v;layetlerde bulunan şubele
rimize 
3: Yukarıda yazılı vilayet )erden gayri mahallerdeki tüccarlar -Nazilli fabrika11 nezdindeki 

bürosuna müracaat edecek ]erdir. 
4: Nazilli satış büromuza yapılacak 

gönderilebilir 
siparişler iş bankası va 11tasiyle tediye şartlı 

Ali.kadarlar müessesemiz merkeziyle, büro ve şubelerine ya bizzat gelmek veya mektupla mü -
racaat etmek suretiyle mat bu şerait ve sipariş teklif varakaları mızı talep edebilecekleri gibi ayni 
şekilde siparişlerini de yapabilirler. 

Malların fabrikada sandıkla tes
lim· metro fiatı şunlardır 

Cinsi 
Yazlık basma 
Hafif zeminli basma 
Gömleklik ve pijama/ık basma 
Hasse 22 numara 

Fiati 
29,20 kuruş 
30,20 " 
36,25 " 
29,20 " 

• ', t. • ·~ •• ~ ' • " • • ' 

Sana otuz yedi yaşında olduğumu 
•Öylemiştim. Hayır, ben hiç olmazsa 
(370) yaşındayım. Çünkü bizim ya
•a.dığımız zaman, bir başka zaman
dır. Onun her gününde, bir nsrın ba
t•ramadığı işler oldu. Gözlerimi 
kapıyor ve dütünüyorum: Ben, ne 
kadar eski bir inıanım. Ben, neler 
rÖrdüm; neler geçirdim! Tarihi şöy- v. F. Henri Van.J2rz 1 
e karıstırıyor ve okuyorum .• Görü - 1 DEVLET DEl\ıURYOLLARINDAN 

~~~--~~--~---'l'orum ki, onun bildiği ve kaydettiği AMERlCAN EKSPORT LlNF.'3 !::-;<;. 
!eyler kadar bende de müşahedeler, 
ıntibalar var. Bugünkü insan oğlu -
llun bir gün içinde çektiği ıstırabı 

NEV-YORK tçt:-; 

~e ııördüğü şeyleri, eskiden binlerce EKSCHANGE vapuru 15 Hazira-
tnaan, bir ömür boyunca çekmemi§, 
l!Örmemitlerdir. na doğru bekleniyor. 

Şimdi herteY dimağa vurmuştur. 
l>ünyanın saçaklarında, kafa tas. 
ları, korkunç bir cinnet ve buh
ran içinde raksetmektedirler. Benim 
de kafamda birşeyler var oi(lum .. 

ÇiMDiK 

----·*----
Ye:-i Ne•· ·_v·; 

Yeni Adam 
Yeni Aadamın 286 ıncı sayısı dol

ıı:un bir şekilde çıktı. Bu sayısında İz
tnit kağıd fabrikasının faali~·etine bü
Yük bir yer ayıran gazetede İsmail 
lfakkı Baltacıoğlu, Saime Sevim, Rüş
tü Sardağ, Vedat Nedim, Haşim ~a
hit, Yunus Kazım Köni imzalı muhte
lif makaleler, Avrupa dill~rinden ya
pılmış tercümeler ve haftanın bütiin 
sanat ve fikiı· hadiselerinin hulasa~ı 

D. T. R. T. - BUDAPEST 

Budapest için: 
KASSA motörü 5 hazirana doğru 

beklen 'yor. 
SZEGED motörü 15 haziı ana doğ. 

ru bekleniyor. 

SERVİCE MARTİME Rül';\1Aİ:-!· 
BUCAREST 

Köstence ve Galas için: 

O!TUZ vapuru 20 haziran~ doğru 
bekleniyor. 

Vapurlanr. !sim ve taı·lh'.~rl ıat· 

lr:ında hiç bir tııahhlld alınınu. 
TELEt 01\ı 2007 - 2008 

Mahsul Satışı 
D. D. Yolları 8 inci iıletme komisyonundan: 
İdaremizin Basmahane anbarında toplantıdan biriktirilmiş tahminen 

beş ton palamut ile be~ ton arpa ve iki ton bakla, 100 kilo kuru fasulya 
ve 200 kilo pamuk çekirdei':i açık artırma ile 1-7-940 pazartesi günü 
saat 15 de Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca ayrı ayrı sa
tılacaktır. 

Mecmuuııun muhammen bedeli (169.50) liradır. İsteklilerin (12.71) 
liralık 111. teminat makbuzlarivle muayyen vakitte komisyona gelmele
ı· lazımdır. Şartnamesi işletme kaleminde görülebilir. 

14 18 21 25 2218 

Mobilyacıların nazarıdikkati ne 
D. D. Yollar1 seki:a'nci işletme komisyonundan: 

Alsancak anbarında bulunan 11340 kilo sıkletindeki 15 aded kara
•ğaç tomruğu açık artırma ile 3-7-940 çarşamba günü saat on beşte 
Alsancakta işletme binasında komisyonumuzca satılacaktır. 

Muhammen bedeli 141,75 liradır. İsteklilerin 10,65 liralık M. te- · 
minat makbuzları ile muayyen vakitte komisyona gelmeleri lazımdır. 
Şartname;i işletme kaleminde görülebilir. 15 17 21 25 2229 

lzmir Defterdarlığından: 
vardır. Ayrıca cKnragöı Ankarada• r-------------, Ali oğlu Mehmedin Başturak şubesine olan milli emlak satış bedeli bor-
•Sosyoloji metodunun kaidelerh ve cundan dola; ı 3 üncü kar ataş kamil bey sokağında kain 32 taj ve 384 lira 
•Hayatım• adlı üç mu"hı'm tefrı'k·.ı d.·ı Kimyevi ve bakteriyoloji rapor-

! h · d b kıymetindeki ~vi vilayet idare heyeti kararivle kat'i ihalesinin icrası için gazetede devam etmektedir. Yeni A- arı aız yüzlerce sene en eri sıh-
damı bütün okuyucularımıza hararet- hate faydaları mücerrep olup iz- ın ırün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 
le tavsive ~deriz. mir _ Çeşme tosesi üzerinde güzel Taliplerin müzayede günü olan 27 haziran 940 perşembe günü saat 15 
. ..................... ___ manzarasiyle meşhur rle vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 2313 

Olivier ve fiirek 1; 
LiMiTED 

VAPUR ACENT ASI 
AUürk caddeai Reea binası 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları içi;ı 

Piy .. nın ihtiyacına göre vapur· 
!arımız aef .. r yapacakla,dır. - Molin ad

rıans cayır 

makineleri 
çok UCUZ, 

garantili. 
Y e d ekleri 
çoktur. İb
rahim Kü -

1 Jahdaş. 
MANiSA 

iz mir Belediyesinden: 
İtfaiye, Hasta, Cenaze; otomobille

r,Je Temizlik kamyonları ve iş vası
taları için •enelik :noo teneke Ben
zin satın alınması, Yazı işleri müdür_ 
lüğündeki şartnamesi veçhile kapa
lı zarflı eksiltmeye konulmuştur. 
Muhammen hedeli 12865 lira mu
vakkat teminatı !l65 liradır. İhalesi 
5. 7. 1940 Cuma günü saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da
hilinde hazırlanmış teklif mektup
ları ihale günü saat 15.30 a kadar 
Encümen riya etine verilir. 

21 26 

Urla Malgaca içmeleri 

AÇILDI 
Doktor müderris merhum Bay 

Raşid Tahsinin «Urla Malgaca iç
me suyu hakkında Karlispatın Şurp 
rudel Zals suyuna ezber cihet rüç
handır.> buyurdukları bu su; müz-
min mide ve bevap teıennüçleri, 

karaciğer, dalak hastalıklarında 

~müzmin safra keaeıi ve safra yo] .. 

1 ları iltihaplarında, safra, kum ve 
:taşlarında, müzmin inkıbazda, şiş. 
1manlık, nakris ve şeker hastalıkla-
1 rında, bağırsak, tirit, sulucan, m<:

Jsane yolları ilah... Gibi bünyevi 
hastalıklarda seri ve §İfa bahş oL 
duğu tecrübe ile sabittir. 

Urla Malgaca 
içmelerinde 

Mükemmel odaları havi havadar 
güzel bir otel vardır. içmelere ge
lenlerin yiyecek ihtiyaçları gayet 
ehven olarak temin edilmittir. 

içmelere uğramak üzere Basma
hane civarında Belediye santral ga
rajından her saat batında hareket 
eden otomobil ve otobüs vardır. 

lzmir Defterdarlığından: 
E~ki belediye çavuşu Remzinin başturak şubesine olan milli emlak sa· 

tış !)edeli borcundan dolayı haciz edilen üçüncü karataş eski kuyumciyan 
yeni komiser ismail sokağında kilin eski 36 yeni 16 taj sayılı ve 960 lira 
kıymetindeki evi vilayet idare heyeti karariylc kat'ı ihalesinin icrası i~in 
on gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. Taliplerin 27 haziran 940 
per~embe günü saat 15 de vilayet idare heyetine müracaatları ilan olu-
nur. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını haiz. 

KAŞE 
Şiddetli BAŞ, DIŞ ağrılarını, 

GRİP, NEZLE ve SOCUK 
ALGINLICINA 

ROMA TIZMA sancılarını, SiNiR, 
rahatsızlıklarını derhal geçirir 

Karşı müessir iliçtır. 
icabında günde 1-3 kaşe alınır. 

Her eczanede bulunur. 

2314 

SAHiFE 3 

ELHAMRA SiNEMASINDA 
Bugün iki büyük film birden 

1- TOS UN P A Ş A 
Türkçe sözlü eşsiz komedi şaheseri 

2- CEZA YIR SEVDALARI 
Ba~ rolde: CHARLES BOYER 

Metro jurnalde en ~on harp haberleri 
Seanslar: Tosun Paşa: 2-5,30-9,30 da 

CPzayir 8ev: ~.:-ı0-7,30 1 
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~iznıir Levazım An:ir!iği ila11lar1I 
.......................................................................................................... - .. 

İzmir levazım amirliği satın alma kom:ayonundan: 
1 - İzmir deniz komutanlığı birliklerinin 60 bin kilo ekmek ihti

yacı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konmuştur. 
2 - İhalesi 27 haziran 940 perşembe günü saat on altıda kışlada 

İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahm:n edilen tutarı 6900 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 517 lira 50 kuruştur. 
5 Şartnamesi ko'!lisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve ü

çüncü maddelerinde ve şartnamesinde yazılı ves'kaları temi
nat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat ev
vel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

12 17 21 25 

fzmir levazım amirliği aatm alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale M~t. Mv. birlikleri için (200) bin kilo sığır eti ka

palı zarfla satın alınaraktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu 28 kuruştan 56 bin lira biçil • 

miştir. 

3 - İhalesı 3-7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale Mst. Mv. 
satın alma Knmisyonunda yapılacaktır. 

4 İsteklileri ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -4050-
lira ve ihale kanunun 2. :::. üncü maddelerindeki vesaik ile bir-
likte komisyona müracaat etmeleri. 16 21 26 31 

lzmir levazım amirliği satın alma kom~ayonundan: 

Miktan 

5000 Kilo Kesilmiş sığır eti 
4000 Kilo koyun eti 
1000 Kilo kuzu eti 

1 -. İzmir deniz komutanlığı birlikler:nin yukarıda cins ve mikta
tarı yazılı üç kalem et ihtiyacı açık eksiltme suretiyle müna
kasaya konmuştur. 

2 İhalesi 27 haziran 940 perşembe günü saat onda kışlada İz-
mir levazim amirli ğisatı nalına komisyonunda yapılacaktır. 

3 Tahmin edilen tutarı 3500 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 262 lira 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
6 - !steklile ticaret odı:sında kayıtlı olduklarına dair vesika gö<

termek mecburiyetindedirler. 
7 Ebiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun 2, 3 üncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona 
müracaatları. 12 1 7 21 25 

lzmir levazım imirliği aatın alma komiayonundan: 
1 - İzmir Mst. Mv. Birlikleri için 1,290,000 kilo buğday öğiit -

mesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konulmuştur. 
2 - İhalesı 3-Temmuz-940 çarşamba günü ı;aat 16 da İzmirde kış

lada İzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapı -
lacaktır. 

3 - Tahmir. ~dile:ı tutarı -25800- liradır. 

4 - Teminat muvakkata akçası -1935- liradır. 

5 - Şartnamesi he• gün komisyonda görülebilir. 
6 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika 

göstermek mecburiyetindedirler. 
7 Eksiltmeğe iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
teklif mektuplarıııı ihale saatinden en az bir saat evvel ko -
misyona vermi~ bulunacaklardır. 16 21 26 1 

:ı 
--,,..-~~~~~~~~~~~~---:~~~~~~~~~ 

İzmir levazın1 Amirliği sahn alma komiayonundan: 
1 Çanakkale llfat. Mv. birlikleri için (80) bin kilo sığır eti ka_ 

palı zarfla satın ı.hnacaktır. 
2 Sığır etinin beh~r kilos!l (27) kuruştan (21600) lira biçil -

miştir . 
3 İhalesi 3-7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale :lfst. 

llfv. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
4 istekliler ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan -1620-

lira ve ihale kanununun 2. 3 üncü maddebrindeki vesaik ile 
birlikle l<omisyina müracaatları. 16 21 26 31 

İzmir Jevazım imirliği ıatın alma komisyonundan: 
1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri için (200000) kilo sığır eti ka. 

palı .1ari!D sat:n alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilosu (28- kuruştan -56000) lira biçilmiştir. 
!J - İhale~i 3-7-940 çarşamba günü saat 11 de Çanakkale Mst. Mv. 

satın a!ır.a komisyonunda yapılacaktır. 
4 İsteklil_er ihaleden bir saat evvel teminat akçaları oları -4050-

Jira Ye ihale kanunun 2. 3 üncü maddelerindeki veoaik ile bir-
likte kom'syona müı~caatları. 16 21 26 31 

İzmir levazım &mirliği aahn alma komisyonundan: 
1 -Çanakkale ~1st. Mv. birlikleri için (60) bin kilo sığır eti kapalı 

zarfla satın alınacaktır. 
2 - Sığır etinin beher kilo>1ı (2G) kuruştan (15600) lira biçil -

miştir. 

3 İhalesı 2-7-940 salı ;ıünü saat 16 da Çanakkale Mst. J\fv. salın 
alma koTPh;yonunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihaleden bir saat evvel teminat akçaları olan 1170 
lirayı ve ihale kanunun 2 . 3. ünsü maddelerindeki vesaik ile 
birlikte komi~yona mürataatları. 16 21 26 30 

lzmir levazım imirliği satın alma komisyonundan: 
1 - (300) ton yulaf alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 24-6-!J.10 

pazartesi günü saat 15 de tophanede İst. Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - İsteklilerin kat"i teminatlariyle belli saatte komisyona gelme-
leri. 20 21 



• 
r 

d 
t 
( 

t, 
h 
cı 

st 
m 
f( 

t (J 

hi 
:\f 
tu 

ik 
mf 
!le 

llAHIFE 4 __.. "(ANAD<>-.U)' 21 Haziran 1940 CUM-' -

limanlarında Fransız donanması, lngiliz 
Almanlar Bresti işgal ettiklerinde 

bir gemi bulamayınca küplere 
limanda 
bindiler 

hic , 

Diğer bazı haberlere göre, Fransız hükumeti, donanmanın Oranda toplanmasını ve son talimatı orada 
beklemesini emretmiştir. Maahaza, Fransız donanmasının nerede bulunduğunu kat'i surette bilen yoktur ıcın· 

Lo~d_ra, 20 ~Rad!o) - Almanl8,r !n~il~re tez~ah!a~ına alı~ış ?iğer. Atina, 20 (Radyo) - Fransız do- mektedir, Bordo, 20 (Radyo )- Fransız hü. nanma~ının ~erede bulunduğ~-h~~. 
Brestı ışgal ettıklerı zaman, ele geçı- lerı ımha edılmıştır, Aynı tezgahlar- nanmasından Atlantikte bulunan kıs- Londra, 20 (Radyo) - Tolon üssü kumeti, bugün donanma kumandanlı- da kati malumat mevcud degil n v3· 
r:ceklerini çok ümid et~ikI:ri (35)_ şe_r ~an bir_ çok tahtelbahir ve hücu~potu mının İngiliz_ üsle~i~ geldiği, şarki_~e b!hri kuma_ndanı ve Tolon valisi, mez- ğına_ bh· emir vermiş ve bütün harp . D~nanma ~_?_mandanlığın,ın, ~~reıcet 
bın tonluk Fransız gemılerınd•n hıçb;. ıle torpıto ve destroyerler de İngıltere- garbi Akdenızdekı fıloların da İngılız kur mahallın ne bahasna olursa olaun gemılerının, Oranda toplanarak son zıyetı bekledıgı ve ona gore 
rini bulamayınca küplere bindiler, Bu ye alınmıştır, Tezgahlar ve tesisat im üslerinde bulunup, İngiliz gemile- denizden ve karadan sonuna kadar mü- talimatı beklemesini bildirmiştir. edeceği tahmin olunuyor, 
~y~en~i-"g~em"'-"il~e~rd~e~n~y~ü~zd~u='"r=il~le=b=i=le=n;.__=il~çu~·~h=a~e=d=i=lm=l2ş=ti=r~-~~~~~~~~~..:..:.:ri~y~le:...:::teş~r~ik~i~me:::::s~a~i~e~t~tı~·ğ~i~h~a~b~e~r~v~e~r~il~-~d~a~faa=..~ed~i~Je=c~eg~·ı~·n~i~b~il~d~ir~m~i~ş~ti~r,:__~~-=-.....:B~e~r~n~,~2~0~(~R=a~d~y~o)!....:=-~F~r~a~n~sı~z_.:::.do~-:.:...~~~~~~~~~~-------. -
~~ 
1 

Hollanda hükumeti 
Hiçbir zaman Almanyaya mutavaat 

etmiş sayılamaz 

Mareşal Peten, milletine bir be-
• yanname neşrettı 

Londra, 20 (Radyo) - Hollanda ölümünü mucip olacağından silılhla- ''8 •• •• k f d k f d ld k } k d 
~a~~~t~::~ı~~de~::~s: gazetesine rın~:ı~~~~ı:,ıi~e:r~~-adaki araıisinde uyu za er en sonra zev usa aya a 1 ' mem e ete ve or uya 

cHollanda hükumeti Almanyaya ve deniz aşırı topraklarında arzı tes- b k d k B •• k •• "l"' b" t" 0 0 b b" b d karşı hiç bir mutavaat hareketinde Iimiyet etmemiştir, İstilacı devlet, a ma ı • UgUn U mag U tye ımızın Se e ı U Uf n tl• 
bulunmamıştır, Şimaldeki, bilahare f~lvr.uptaakv~ollanddab~ıli~da.ki otori~esiı;ıi Bordeauks, 20 (A.A.) - Mare~al da 85 ingiliz fırkası çarpışıyordu. 940 !arımız, daha az ordumuz, daha az milt Mareşal Petain sözlerini şu sure 
cenuptaki ordularımız kumandanla- ı en ıye e e ı r Fakat hı~ bır · · · · b' · · t• rı kısa ve fakat kahramanca bir !'llÜ- bükü' t' ~ Petain bugün öğle üzeri Fransız mille- mayısında yalnız 10 ingiliz fırkası tefiklerimiz vardı. Mağlubıyetımızın ıtırmış ır: ber· 

zhamakn t.ı:ı;eşrhu k k me ın mutav
1
aat tine hitaben bir nutuk söylemiştir. vardı, sebebi işte budur. Ben •an günlerinde sizinle bef

3
g''n· 

cadeleden sonra mukavemete deva- are e ının u u ve unvanını e de · • " 
mm Hollanda. ve Müttefikler noktai etmiş olamaz.• Mareşal evvela _Fran~ı~ hükumetini~ Mareşal Petaiıı bundan başka ordu- Kaybolan muharebeden ders alaca- dim. Hükumet reisi olarak kafp gııtl· 
nazarından faydasız, sivil milletin ,. ı mu~as~ı:ı;atın kesılmesını. t~lep ~tme~ı nun tcehizat itibariyle pek daha dun ğız. Zaferdenberi zevkusafa ferlakarlık !erde de sizinle beraber kalaca st· 

netıcesını veren askeri hadıselerın bır mevkide bulunduğunu da tebarüz ettir- hislerine hakim olmuştur, Az hizmet Yanımda toplanınız, Mücadele be~nıP 

Hindistanın 
tablosunu çizmiş ve ~emiştir ki: miş ve sözlerine şöyle devam etmiştir: edilmiş fakat çok talepte bulunulmuş- nidir, Mevzuubahis olan :fraP~uJc· 

Parolası - Bu kararı k!"lbım. sızlıyar:ık al- - 22 sene evvelkinden daha az kuv- tur. Gayret esirgenmiştir. Bugün işte Fransa toprağıdır, Fransanın ç 
dım, Fakat askerı vazıyet benı buna vetli idik. Ayni zamanda daha az dost- felaket gelip çatmıştır, !arıdır.• ---
mecbur etti. 13 haziranda.nberi bir mil d 

Birlik, cesaret ve itimat. Umumi vali Hindistan tareke talep etmek gayri kabili içtinap H b • t h t f 1.:1 
halkına mühim bir mesaj' verdi bu~~~::ıd~~tain bundan sonra 1917· a eşıs anın er ara ın p 

. 1918 de ve bugün Fransada elde bulu. 
Mimla, 20 (A.A,) - Hindistan u- varması için her vey yapılmıştır, Ran. nan kuvvetler arasında bir mukayese 

mumi valisi Hindistan halkına radyo dımanımızı fazlalaştırmak ve ayni za- yapmış ve şöyle demiştir: 
ile bir mesaj neşrederek demiştir ki: manda. Hindistanın teca.vOze karşı mü- - 1 Mayıs 1917 tarihinde öldürücü 

-c Hindistan halkının uğrunda çar dafaasını imkanın en son derecesine üç harp senesine rağmen Fransız ordu. 
pıştığımız ideallerin zaferine kadar kadar temin için yardımımızı fazlalaş- su 3,280.000 kişiden milrekkepti. Hal
milcadelede devam hakkında ingiliz hü tırmak bahsinde İngiliz hükumeti ile buki bu meydan muharebesinin baş-

isyanlar başlamış ve ita/garı ita/yanlara karşı 
üslerine büyük 

kumetinin azmine bütün kalbi ile mil- temas ve müzakera halindeyiz, langıcında Fransız ordusunun mik-
akınlar yapılmıştır v•P' 

(A.A.) - Röyter ajansı Habeşistanın her vilayetinde ita!- üsleri üzerine yapılan akınların biJyilk zaharet edeceğinden eminim. Bugünün parolası şudur: tarı 500,000 kişi daha azdı. Cibuti, 20 
Hindistanda müdafaa tertibatının Birlik, cesaret, itimad .. • 1917 mayısında Fransızların yanın- bildiriyor: 

en yüksek müessirlikte bir dereceye , • ..... • • ı rırr• '111141'11 

ispanya matbuatı 
Mütecavizane bil' lisan kullanmağa 
ve lngiltereye hücuma başlamıştır 

yanlara. karşı isyanlar başladığı bildi- mış olduğu ha~a:at _H.a?eşleretınişlıf· 
rilmiştir. İngiliz hava kuvvetleri tara- Britanyanın faıkıyetını ısbat e 
fından Habeşistanda bulunan italyan 

------ no-·-----

RESMİ HARP TEBLİGLERİ Korsikada vaziyet 
ltalyanın, kargaşalıktan istifade ederek adayll 

Fransız-:; Tebliği 
Bordo, 28 (Radyo) - Fransız ka

rargahının akşam resmi tebliği: 

.. 
Düşman; Tan et ve Burj cenubu ile Madrid, 20 (Radyo) - Madridde tereye hilcum etmektedir. İspanyadaki 

çeteler çıkardığı söyleniyor ,~ı~· 
Roma, 20 (Radyo) - Korsikada Bern, 20 (Rady?) - lta.lYir ti' 

Askeri vaziyet, bugün fazla de
Bon garbında. ve Monlosutta ilerle- İngiltere aleyhine bir cereyan vardır. İngiliz tebaasına, memleketi terk için 
miştir, Sokaklarda. nümayişler yapılmaktadır, emir alınca hazır bulunmaları bildiril kargaşalık devam etmektedir, Halk- Korsika adasının bır kıyısına b r 

la Fransız kıtaatı arasında müsade- kım çeteler çıkardığı söylenıyo · 
meler olmuştur, 

Gazeteler de gayri muhariplik lisanın- miştir. 
dan çok daha fazla ileri giderek ingil-

ğişmiş değildir. 

ltalyan Resmi Tebliği 
İtllyada bir mahal, 20 (A,A.) - !erinin iştira.kile devam etmektedir, M d dd b k 1 

İtalyan umumi karargahının 9 nu- Harp esnasında bir İngiliz tayyaresi a rı• e ı•r omp Q 
maralı tebliği: dilşüriHmilştilr, 

Akdenizde bir çok deniz ve hava İki Ktalyan avcı tayyaresi hareket 
üsleri, Bizerte, Ghisonac-sia, Borgo, üslerine dönmemiştir. Meydana çıkarılan şebeke, general Frankoyu 

Avam kamarasıj 
Dün gizli bir celse 

akdetti Ajaccio, Campo, Dello, Oro, Calvi, Şarki Afrikada düşmanın Aden, 
Bonifario tayyarelerimiz tarafından Zeila, Port, Soudan üssülharekelerile devirmeğe çalışıyordu Londra, 20 (Radyo) - Lordlar ve 
şiddetli ve devamlı bir surette bom- Sudanda ve Kenyadaki diğer üssü!- . k'f - . · · ·ı · A k 1 b .. hafi celsoJer 
bardlman edl·ımı"•tır· , h k ı · b b d ed'I , +· Londra 20 (Radyo) - Polıs Mad- tev ı edılmış ve yakın bır ıhtı al hare vam amara arı ugun -

v are e erı om ar ıman ı mış.ır. "d ' 1 F k d . 'k . t• k t' . .. il 1 t kd t · ı d' Vata mu"dafaası me-• Mubareb esnasında bı"r takım van- rı de genera ran oyu evırme ıs ı- e mm on a ınmış ır. a e.mış er ır. n Bu üsler mühim hasarata ugramış- P b h ı t Ç" ·ı tır. Bütün tayyarelerimiz hareket gınlar çıkarılmış ve yerde bulunan yen bir teşekkillil meydana çıkarmış- Franko aleyhtarları, muhtelif şe- selesı mevzuu a s o muş ur. o~ç~. 
üslerin• dönmüşlerdir. bir çok tayyareler tahrip edilmiştir, tı.'.. Madrid zabıtasının bildirdiğine birlerde sokaklara. yaftalar yapıştır. iaşe nezareti masrafları meselesının 

2.500 ton hacmindeki bir Fransız Bir İtalyan tayyaresi ilssillhareke- gore, İspanyanın her. t~rafında kol~a: ~ş~arc:_ır. arzu edildiği takdirde gelecek perşem-
1 S'ıne do"nmemı'ştı'r, r bulunan bu te~ekküliln mensubını _ , . ·~ be günü yapılabilecek hafi bir celsede 

torpido muhribi bir talyan tahtelba- ·-

ltalyan 
A1atbuatı 
Mısırı tehdit ediyor ı-

nı' 
Roma, 20 (Radyo) - İt~Jyantıııe~· 

buatı · Mısıra dikkat tavsıye eltşlf' 
te ve' bu harbin, İngiltere • "r~· 
harbi olduğunu hatırlattıktan f°911ıtı 
bir hareketin vukuunda !ta_Y fBı· 
derhal Sudanı işgal edecegını · 
maktadır, 

biri tarafından torpillenerek hatırı!- Düşman Ligurie ve Sardenya üze- görüşülebileceğini bildirmiştir. 
mıştır. rinde hava akınlarını tekrar etmiş- A 1 Zelanda Dük Dö .Vindsor Romanya 

Şimali Afrikada Biıtgazi hududun- triart, Nyoilkftuuscr,a telefat ve mahsus hasa- • vustura ya 
daki harekat düşmanın bir çok tan- • -HakkındaAlmanların Kabinesi 
kını tahrip etmiş olan hava kuvvet-

Alman Tebliği Kıt'aları lngiltereye vasıl oldu. Askerleri bizzat verdiği haber! istifa etmiş de~ildir . 
Führerin umumi karargahı, 20 kıtalar birleşmiştir. Harbiye Nazırı Eden karşıladı Bern, 20 (Radyo) - Alman P~~0: Bükreş, 20 (A.A) - Rodo;_ai;";, 

(A.A.) - Alman orduları başkuman- 17 Haziranda 200.000 esir alınmış- L d 20 (Ra.d ) _ M ta !ara şu mesajı vermiştir: pa.gandası, ~abı.k ~ngiliz k~alı Duk Romen hükumetinin i•tifa ettıgıı! 1,~· 
danlığının tebliği: . tır. Bunların arasında 10 uncu Fran- yol:~ı~!~ Avustur%ı~a ve yen~Y~~l- cTam vaktinde geliyorsunuz. Düş- Do Vındsorun, ıngıltereye ayak bas· · f na niyete yayılan sayialar ı) 8 

Bertagneda. Fransız harp lımanı sız o_rdusu kumandanı general A.Itm, e- landalı kıtalar İng"ılterede bı"r !un' a- tığı takdirde tevkif edilmesi hakkın- :r e ktadır ' 
1 b d k d manlarımız birden arttı. Hür millet- da Çörçil tarafından emir verildiğ;ni ama y · k } 

Brest alınm~ştır. . . . yer 1 e u or unun urmay reısı e na gelmişlerdir. Kendilerini harbiye !er davasının yardımına ihtiyacı var- b'ld' kt d' a 1 
Normandıede Nantes geçılmıştır. vardır, . ı ırme e ır. Unan f 
Loirenin orta kıvrımında Cher ve ıo Mayıstanberi düşman tayyarele- n~zırı k~r~ıla.mış, Kral bır mesaj dır. Mücadele ne kadar çetin olursa 'V , 

Bourges bölgesinin ötesinde takip de- ri, ezcümle ekseriyet itibariyle İngiliz go~de~~ıştir, Ed olsun, zaferin ordularımıza raci ola- ~açan Metaksası kabul ettı ·ı 
vam etmektedir. tayyareleri geceleri mütemadiyen Al- ar ıye nazırı en yeni ordu- cağından eminiz.• R • h Atina 20 (Radyo) - Baş~e~·'e 

Loire'in cenubunda muharebe tay- man açık şehirlerini bombardıman et- eıs "cum ur ' 'tnı ıS 

k 
1. Metaksas, bugün saraya gı tııf· 

yareleri gr~pları yoll_arda ,geri çekilen mektedir, B~m~ar?ımanlara dün gece p • k • kral tarafından k.abul. olunmue ııd' 
düşmana hucum e~ışlerdır ... Mukave- de de':'a_m_,edı~mı~tır, anamerı an ongresı Kaunasa döndü ve tev- Başvekil, umumı vazıyet haJcJcı 
met yuvalarının hala teşekkul etmek- 6 sıvı! olmilştilr, krala malumat vermiştir, 
te olduğu yerlerde hava kuvvetleri or- Şimdi Alman bava. kuvvetleri ingil- k K hAd• 1 . ki/ edildi 
dunun ilerıemesine yardım etmiştir. tereye karşı mukabeıe; bilmisile başla- Pek yakında toplanaca tır. ongre, son a ıse en J' ngı"Jı"z ordus~ıtlet ' b "] Kaunas, 20 (A.A.) - Sabık Litvan-

Lorraine'in şimalin_de ~ağlup_Fran- mıştır. 19 haziranı 20 bazırana ag I· müzakere edecek ve tedbir alacaktır ya reisicumhuru B. Voldemaras bu-
sız şark ordusunun esır edılmemış olan yan gece muharebe tayyare grupları k Londra, 20 (Radyo) l!ükUıul~ı 
bakiyesi Epinal ile Toul arasında Mo- büyük bombalarla ingiliz teslihat mer. Vaşington, 20 (Radyo) - Pan tedbirlerin artırılmasını mucip ola- günlerde Litvanyaya dönmüş ve tev if temmuzd:> 1906 . 1909 dogunı1 gil' 
selle mıntakasında ve orta Vosgeslerde kezine ezcümle Billingamdaki bilyük Amerikan kongtesi yakında toplana. caktır. edilmiştir. silaha çağrılacak ve bunlarla ~( tı 
ve yukarı Vosgeslerin bir kısmında Si azot fabrikaları merkezine hilcum et. ca.ktır: Konvre?~ Avru~a ~arbinin Küin Zi isimli Amerikan kruvazö- M e ksikad a terenin silah altına alınmış kU' 
kıştırılmıştır, mişlerdir, 50 kilometreden g.ör~l~~ bü. ~merık~ya te_sırı ve. Na.z~~e~ın Am.e- rü Uruguvayın merkezi olan Monte- dört milyona baliğ olacaktır. 1,1· Epinl)l, Toul ve Luvenille elimizde- yük yangınlar muvaffakıyetımızı ısbat rıkada.kı faal!yetlerı_ goruşülecektır. vi_deoya ge_Imiştir. Diğer şehirlere de MecburıA asker[ı'k Fr-ansa-nı-n Amerikadtt"' 
dir, etmiş ve arkadan gelen diğer grupla- Uruguvaydakı Nazı kompl?sunun. b!rer gemı gönderilmesi mukarrer-

Majino hattı etrafında Thionville- ra yolu göstermiştir. meydana ı;ıkarılması, Amerıkadakı dır. Nevyork, 20 (A.A.) - Ottovadan 
nin iki tarafında muharebe devam e- Bundan sonra Hal'da iki benzin de- bildirildiğine göre, Başvekil memleket 
diyor, posu iştial ettirilmiştir, l ·ıı d sl'ha imalatı te umumi mecburi askerlik hizmeti ih-

Vissenburgun garbında Majino hat. İki seri hücumbotu dün Genessin ngı ere e e l das etmiştir. 
tı yeniden delinmiştir. garbında Manş sahilinin hemen yaki- T • h •• t 1 'l Meksikodan gelen diğer bir haber, 

Pike bombardıman ve muharebe nimle dört bin tonilatoluk bir vapur ba ayyare ınşaatı ergun ar ıyor • ngı tere, Meksikacla da böyle bir karar ittihaz 
tayyareleri grupları bombalarla :nüs- tırmıştır. Bir Alman denizaltı gemisi 8 şimdi çok tayyarelere maliktir edilmiş olduğunu bildirmektedir. 
tahkem mevkilerin büyük bir kısmını bin tonilatoluk bir düşman petrol va- E ' ' t" " ' [' 
tahrip etmiştir, purunu batırmıştır. Diğer bir denizal- Londra., 20 (Radyo) - Son gün- yarelerin miktarı, garp cephesi, Flanrlr n ıyı mo orun ıma ı 

Strassburg Alman şehri cenuptan tı gemisi bir düşman kafilesinden üç !erde esliha imalatı bir kaç misli art- ve Fransa muharebelerinde kaybedilen hakkı 
ve şarktan alınmıştır. Strasburg ka- vapuru ba.tırmağa muvaffak olmuş- mıştır, Dahilde zaruri olmıya.n eşya müttefik tayyarelerinden çok fazladır. , 
tedralinin üzerinde Alman harp bay- tur. imal eden fabrikaların hepsi de harp Buna Amerikadan gelen tayyareler de .Nevyork, 20 <.A_.A.) .- Frıı•1sa, 
rajl'ı dalgalanmaktadır. Düşmanın dünkü tayyare kayıbı 20 sanayiine alınmıştır. ilave edilirse, hava faikiyetinin artık 1-!:ıspa_no • _Suı~a tıpındekı. en !Yı mo • 

Bourgogne kapılarında Belforttan dir, Geçen 10 mayıstan 20 mayısa kadar ele geçmek üzere olduğu kolayca anla. t?rlerıııın ımalı. hakkını Bırleşık Aıne-
gelen kıtalarla yukarı Rhinden gelen 6 Alman tayyaresi kayıptır, İngiliz fabrikalarında inşa edilen tay- şılabilir. rıkaya terketmıştır. 

. . 
ar azısı , 

F p11:=<1 
Vaşington, 20 (Radyo) - r uıı· 

nın Amerikadaki arazi•inin satın a ,dş 
ması veva teslim edilmesi husus~',,~' 

' · ıC tesebbüslerde bulunması için reı~ 
ht~r Ruz\'elt4 "alahiyet verilmiştiı'· 

---~k 

PARIST EN HABERLER ,1J 
Bordeauk•, 20 (A.A.) - Fra11p,· 

radyosu~un tasri_h, ettiğine .göre,!<''". 
ris bel.edıye 1!1eclısı az.a!arı ışgal st!C' 
vetlerı nezdınde Parısın menfa·c~i· 
rini temsil etmek üzere B. jeaı1 
appei seçmişlerdir, 


