
r--~~~~~~~~~~~~~~~, 

__ Nmhası her yerde 5 kuruştur 
Pe-~embe TELGRAF: ANADOLU_ fzMIR 

' 
27 

TELEFON: 2776 
ADRES: ikinci Beyler sokağında 

}{AZ/RAN ANADOLU ırazetesi idarehanesi 

1940 
( ANADOLU ) MATBAASINDA 

BASILMIŞTIR 

r-
Fransız donanma kuman-

danlarına bir mesaj 
Londra, 26 (Radyo) - Bu aktam radyoda Franaız do

nanma11 kumandanlarına fU mesaj verilmittir: 

29 uncu YIL 
Ntı. 8217 

Fransı7 donanma kumandanlan; Mütareke fart1al't, 
Fransayı feci bir mağlubiyete dütürdü. H;ndiçini tehli
kededir. Bu i:>rtları hükümaüz bırakacak sizsiniz. O hal
de dümenlerinizi lngiliz sularına çevirinizl.» Nf!fredilmiyen yazılar ıreri verilmez ı------- -----::-,.---::------:---::----::----:----:-------------

CUnü ıreçmit nüshalar 25 kuruJtU• Sabahçı, günlük, siya_s_i...::g:..a_z_e_t_e ___________ ...:.,. ____________________ ..; 

~M~Q~tt~e~fi~k~k~u~v~v~e~t~e~r,~d~~~·ş~m~~" sahilinde! 
Deniz ve kara kuvvetleri, lngiliz havacılarile işbirliği ya
parak muvaffakiyetli ihraçve keşif h'!!'eketleri yantılar 

•:--.-::":"~~~---:--~--........ ~----------------~~~---:-'.-:--:-:-:---:=-::-=::::=-::-ıi-===============;:;;;;;:;;:=::::::;:;;::::::;:;;::=~• 
Londra, 26 (A.A.) - Röyter: Londra, 26 (Radyo) - Britanya rine kadar hakim olduğunu iddia eden !eri muhafaza için mühim kuvvetle~ ~~ı ı F d 1 
Haber verildiğine göre, müttefik hilkCımeti, hangi noktalarda karaya as- Almanyanın buralarını kontrolden a- yırmalıdır. Buna rağmen kontrolunu .. rans z on an mas ~uvvetl.er dilşm_an. sa.bilinde bazı nok- k~r .çık~rıldığını gizli tutmaktadır .. Bu ci~ old~ı~uııu gös_terdiği bilhassa teb_a- mil~ssiı: sur~t~, tam ola~ak yapması- l ) 

ı\.:ıtlara ıhraç edılmıştır. Bu kuvvetler hadısenın, Norveçten İspanya sahılle- riız ettırılmektedır. Almanya, bu sahıl- na ımkAn görillmemektedır. ·----------------------------
iman kıtalan ile temasa geçmiştir. • k ... 

lluşmanın insanca zayiatı vardır. Mu·· t~r k Şa tlar Nuges harpsız topra 
Londra, 26 (A.A.) - Röyter: r-& e e r ) • k 
.Lon~rada .haber verildiğine göre, vermıyece . . 

~Uttefık denız ve kara kuvvetleri ingi- _ Londra, 26 (Radyo) - Şımalı Af. 

Dominyonlar nazırının beyanatı: 

lız hava kuvvetleriyle işbirliği halin- S rika Fransız orduları başkumandanı 
de düşmanın muhtelif sahil mıntaka- ulhte istediklerini koparmak. için general Nüges işmali Afrikada harı?· 
larında muvaffakıyetli keşifler yap • siz olarak bir karış Fransız topragı 

Bu kuvvetin, hürriyet da
vasındaki hizmetine de
vamına çalışılacaktır 

lııışlardır. Bir çok noktalara asker ih- F b •• } v b• •• t \ vermiyeceğini ve sonuna kadar h:ırp 
taç edilmiş ve Alman kıtaları ile tema ranSa Ya OY e agır ır m U are {e edeceğini bir mesajla bildirmiştir. 
•a g~J~iş.tir_. D!lşmana insanca zayiat k b l d } *---
~~rdı~ılmıştır .. B~zı öl!ller müttefikle- a u ettir i er Sabık başvekiller 
tın ehne geçmıştır. 
.... B~ taar_:uzi keşif es?as~n~a bir çok Londra, 26 (A.A.) - Röyter ajan. sız Somalisi, Cibuti ve demiryolu ita! Londrada 
"i!kUfıt malumat elde edılmıştır. M!itte- sı bildiriyor: ya için çalışacaktır. Londra 26 (AA) _ İngiliz gaze-

ı kuvvetler hiç bir kayıp kavde l Matbuat, Fransız · İtalyan müta- Okumak bilen herkes için bu ta- • · · 
lııemiştir · Ye· reke şartları hakkında kısaca müta- Jeplerin gayesi pek aşikardır. Yeni- teleri, sabık Fransız başvekillerinden 

· lealar serdetmektedir. Gazeteler den doğmakta olan barbarlık reji- Blum, Heriyo ve Pol Bonkurun ingil- V b • •• f • d •• f t f • 
ıimdi mütareke şartlarının ehemmi- mini tesis etmek, Fransayı dünya iş- terede bulunduğunu bildirmektedir. e ır gun ransa, yenı en mu e I• 

Amerı"kan yeti az olduğu kanaatindedirler. !eriyle meşgul olmaktan meneylemek 111 • l k" ı· ·ı • d b ) k Matbuatın fikrince nazarı dikkati ve memleketi Britanya imparatorlu- ır1.erasım e ı ngı terenin yanın a U UDaCa İlr 
Gençlerı" celbedecek en mühim nokta müna- ğuna karşı hücumda bir alet etmek- karşılayacaklar 

( sip bir fırsat bulur bulmaz diktatör- tir. 
!erin kuvvetlerini m!istemleke impa- Ncvyork, 26 (Radyo) _ (Nev- Madrid, 26 (Radyo) - İspanya 

B h 
. ratorluğuna imtidad ettirmeleri ih. york Tribün) gazetesi; Bordo hükO- ıı.skeri makamları, Pirene hududla

a rıye ihtiyatı olarak timalidir. metinin, mütareke şartlarını Fransız rında Alman Ve İtalyan askerlerini 

h 
Telgraf gazetesi mütarekenin ba- milletine vaktinde bildirmeğe cesa- merasimle karşılamağa hazırlanıyor-

azırlanacaklar zı şeraitinden bahsederek şunları ret edemediğini ve ancak bu akşam lar. 
c Vaşington, 26 (A.A.) _ Reisicum- yazGmakt~dırk: ·ı t· t b" . ilan edebildiğini yazmaktadır. Romanyadaki Lehli/er 
"Ur Ruzvelt Bakaloryasını yap <. ayrı as erı eş ırme a ırı mah- Londra, 26 (Radyo) - Röyter 
~ençlerclen beş bin kişinin b h ~ış susıyle Fransanın Akdeniz sahilleri Ajansı yazıyor: BUkreş, 26 (Radyo) - Almanya 
1htiy~tı olarak hazırlanması h:k~~~= lta!yaı;ı kontrolü altına .gir~c~kti_r. Almanya ve İtalya, sulh müzake- ile Romanya arasında vuku bulan 
da bır plan vilcude getirilmi• oldu'u- Cezayır ve '.ftınusun ken<l.ılerı~ı mil- bir anlaşmaya göre, Romanyada bu-
nu bildirmiştir • g dafaa edemıyecek den ı z u•lerıni ter- relerinde istediklerini koparmak için lunmakta olan bütün Lehliler, birkaç 

Antrenmana. 15 Temmuzda başla- ket'!1ek me~buriyetinde kalmalarını Fransaya bu derece ağır mütareke gün içinde yerlerine iade edilecekler-
~acak ve antercnman 15 K. temın etmege çalışacaklardır. Fran- kabul ettirm;şlerdir. dir. 

:i.:::: t;::~:.:.::ı::~:ı.::h:: r Başvekilimizin beyanatı 
ispanya - Portekiz • Bir Fransız harp ııemisi atef halinde 

Hudutları açıldı. Mil
yarları kaçıranlar 

Roma, 26 (Radyo) - Fransız mu
hacirlerinin akını yüzünden mUteka • 
hllen kapanmış olan Portekiz • lspan
~a hududları, bugUn yeniden açılmış. 

Memleketimizin müdafaası için askeri hazırlıklarımıza 
devam etmekte ve uyanık bulunmaktayız 

Londra, 26 (A.A.) - Röyterden: yanatına müşabih beyanatında, Bor
, Diln akşam Lordlar kamarasında do h!ikümetinin Almanyanm elin
dominyonlar nazırı Lord Galdecote de bulunduğunu, Paris tahliye edil•e 

! Başvekilin avam kamarasındaki be- -Devamı 2 nci Sahifede-

Münakalat Vekilimiz 
tır. 

Ankara, 26 (A.A.) - B. M. Mecli
sinin bugünkü içtimaında müstakil 
grup reis vekili Ali Rana Tarhan ta
rafından verilen aşağıdaki sual tak-
riri okunmuştur: 

cSon siyasi hadiseler üzerine hü -
kılmetimizin harici siyaseti hakkında 
Türkiye B. M. Meclisini tenvir buyur. 
malarını muhterem başvekilden rica 

, Pol Reynonun adamlarından oldu . 
~u anlaşılan büyük r!ltbede iki Fran
~ız memuru, İspanyaya geçmek !lzere 
iken yakalanmışlardır. Bu memurların 
~e.zdinde milyonlarca(!) altın bulun • 
~uş ve müsadere edilerek devlet ban- ederim.> 
asına yatırılmıştır. KUrsilye gelen başvekil Dr. Refik 

1 
Hollandalılardan da iki kişi yaka • Saydam aşağıdaki beyanatta bulun-

anmıştır. Bunların üzerinde de mil- muştur: . 
ıd·onlar~ (!l .altın bulunmuş ve müsa- <-Muhterem arkadaşlarım; 
ere ed1lmıştır. ----*· Sayın arkadaşım Rana Tarhan, 

l< 1 
hükumetin siyas<ıti hakkında malü • 

arO Un beyanatı ~;!,'.~~or. Kendilerine şu cevabı ve. 

Bükre•. 26 (A.A.) _ Rador ajan- 1 
ı bildiriyor: İtalyanın harbe girmesi üzerine 

t; ?:'~ksek idaresi altında millet par- J 1 r sını vUc~d~ getirdiği için Kral Ka- a po o ar 
oJ salı günü taht salonunda hüku • 
llıetin tebrikatını .kab~l etmiştir. • • • • 
k .. Kral _nazırlar heyetı reisine teşek- Hındıçınıde yürüyorlar 

Ur ettıkten •onra beyanatta bulun
llıuştur. 
h Mem}e.~etin rönesaııs işinin bu saf. 
<l~sı katı safhasını teşkil etmekte
h;ı:. R.oma!1ya bugün yeni bir •iyasi 
~n ü.~erınde bulunmaktadır. Bu 

hl~~ yu~s.ek. maneviyat Vp tam bir 
~·~~ıyetçılıktır. Son günlerde söyle
a ıgım şeyleri n_e kadar tekrar etsem 
!f Zdır . ~ırleşmış olan Romanya ba
~~m~ h.ıç teredd_üds!iz ve azim ile ye. 
!fı bır ış .. devr_esıne doğru ilerlemeli
~ ır:. Bug:un bızden istenilen şey laf 
h egıl fılıyattır:. Badema bir adam 
ak.kın~.a hükum verileceği zaman 

~~nı reJım ka~rosu dahilindeki icra
<li~ m_emleketın iyiliği için yapabil
~ erı .'"-e bunlara karşı olan imanı 
~~za.rı ıtıbare alınacaktır. Lilf!arın 
~· ık htikm!l kalmadı. Kısa ke•ece
•1rn. Arzum şudur: 
ıu Herke•, nereden gelmiş olursa ol
hi;•. milşter~.k bir çalışma, müşterek 
<le ın_ıan, muşterek bir ruh dairesin. 
hu bırleşmelidir. İlk zamanlarda 
ctu_?~an on sene evvel memlekPte dön 
Ya ~m zama.n yapmak istediğim şey, 
~ nı herke"1n ittihadı bugün bütil 
~ 0menlerin kat'i vatanperverliği sa~ 
esinde tahakkuk edecektir. Allah 
hrdımcımız olsun. 

Londra, 26 (Radyo) - Japon 
radyosu, japon kıtaatının, Hindiçini 
hududlarında ilerliyerek !ıazı hakim 
mevzileri işgal ettiklerini ve Anoya 

-Devamı 4 cü .ahifede -

hadis olan vaziyeti cumhuriyet bil • 

r ' Protokol No. 2 
A!aiıda imzaları bulunan ve 

uıulüne tevfikan bu husuıta sa
lahiyettar kılmmıt olan murah
haslar Fransa, Birletik Krallık 
ve Türkiye arasındaki muahede
yi imza ettikleri aırada berveçhi 
ati huauata mutabık kalmıtlar

dır: 

Yukarıda adı ııeçen muahede 
mucibince Türkiye tarafından 

almmıt olan taahhüdler bu mem· 
leketin Sovyet Sosyaliat Cumhuri
yetleri ittihadı ile müaellıih bir 
ihtilifa ıürüklenmeaini intaç ve
ya mucip olacak bir harekete o
nu icbar edemiyecektir. 

İtbu protokol Fran.a, Birletik 
Krallık ve Türkiye araaında bu
ırünkü tarihle akdolunan muahe
denin ayrılmaz bir cüz,ü olarak 

tellkki olunacaktır. 
Ankarada üç nüaha olarak 19 

İlkteşrin 1939 tarihinde yapıl-

kumeti etrafiyle tetkik etmiş ve üç
lü muahedenin cüzü mütemmimi o
lan 2 numaralı protokol hilkmilnil 
tatbike karar vererek, icabeden teb
ligatı yapmıştır. Buna nazaran, Tür
kiye halihazırdaki gayri muhariplik 
vaziyetini muhafaza etmektedir. 
Memleketimizin emniyeti ve milda • 
faası için bir taraftan askeri hazır • 
lıklarımıza devam etmekle beraber, 
diğer taraftan her zamankinden faz.. 

dün şehrimize geldi 
Münakalat işleri etrafında gaze· 

temize beyanatta bulundu 
la uyanık durmak mecburiyetinde _ Münakalat Vekilimiz B. Ali Çetin- İzzet Akosman ve Ankara mebusu B. 
yiz. (Bravo sesleri) kaya, dUn Aydın hatl;ından hususi Arif Baytın da sayın vekilimize refa-

H t·· !il tah "kte . f d 1 trenle şehrimize gelmiş, merasimle kar kat etmektedirler. 
~r ur_ . rı. _n. ıç ınap e e~ şılanmıştır. Vali B. Etem Aykut, vekili vi!Ayet 

bu_ d~~atlı v~zıyetımızın memleketı- ı Refakatinde devlet demiryolları u- hududundan karşılamış, Alsancak is
mız ıçın oldugu kadar etrafınız için mum müdürü B. Kemal Eyuboğlu, ha- tasyonunda da müstahkem mevki ko
de sulhun muhafazasına hadim ola-

1 
reket dairesi reisi B. Ferid Demirci, muta~ı tuı:n~eneral Mahmud Berköz, 

cağını ümit etmekteyiz. (Bravo ses. vekalet kalemi mahsus müdürü B. Ü- b~l~dıye reı~ı Dr. Behçet Uz, vali mua
leri, sürekli alkışlar.) I' beyit Çerçel ve ayrıca Afyon mebusla- vını B. Emın Kırış, .emniyet müdürü 

rı BB. Hamza Erkan, Haydar Çerçel, -Devamı 2 ncı Sahifede-

Tarih tekerrürden ibaret! 
Napolyon Bonapartla bugünkü istilacılar 

mıştır. 

\.. ____ J Hitler ve Mussolininiıı eski dostları, 
( JşARETLE'R mufrit sa!l cenahtan çıktılar 

Vapur tarifeleri Deyli Herald gazetesinin de 11azısı var 
Vapur tan"feleri, yaz olmak mÜ· Lo l İ "hb · · · . ". . . . ne ra, 26 (A.A.) - stı arat ne ne medyun olmasın. Galıp; Avrupa kı- letıne 1hanet etmişlerdir. > 

naıe~tıyle degııtırildı. Aktam •e· zareti parlamento m!lsteşarı B. Nicol. tası üzerinde inayetkar olabilir. Fakat Ueyli Herald gazetesi şöyle yazıyor: 
ferlerı araıında 20 ve 20,S den son Times gazetesine yazdığı bir mek- biz ki onun kudretini istihfafla karşı- Devletin kudretinin idamesi için 18.-
ıonraki oefer, tam ıaat 22 dedir. lupta ayni gazetenin 135 sene evvel Jıyoruz. Ne itidal ve ne de bir sulh zım olan başlıca şeyler uyanık bir par-

Bu mevzuda herkea tikayetçi- cAusterlitZ> muharebesinin haberi gel- bekliyebiliriz. Noel yortusundan ev- lamento ile hür ve ku•ursuz bir mat-
dir. (20,S) e kadar her yarım ea· diği zaman yazdığı başmakaleyi ha - ve! Vitada, pak yortusundan evvel de buattır. Hitlerizmin yaşayabilmesi İ· 
atte bir vapur varken bunu birden- tırlntıyor. Londrada sulhu yapnıa:yı orclularına çin Almanyada bunların hepsini mah
bire bir buçuk eaatlik h'r farka B~ makale şimdi tam bir aktilailte vadetmiştir. İkinci vadini yerine geti- volmayn mecbur etmiştir. Parlamen
yükseltmek kat'iy>'"!n doğru de • tı;ışkıl etmektedir. Bazı parçalarını ve- receğinden emin bulunmaktayız.> tonun faaliyetine nihayet verild iği an
ğildir. Bir aefer daha ilaveaine im- rıyoruz: . .. • . . Hitle;.in metodlarına ~arşı ~yni me. dan itibaren Fransanın kudreti aza i-
kan yoksa, c2o.S) seferini, c21 ) e J . <Ha~bın ~oy'.e anı ve beklenılmez todla mucadele ecrerek .bır realızJ? gös. mağa başlamıştır. Harbin ilanından 
çıkarmak auretiyle buna makul birı~ır şekılde b~tmış ohn~~ı her ne kada_r ~r~rı Fransız.ları ~ngılterede ?ır. çok ~onra.gazeteler~ müteassıp bir sansür 
çare bulmalıdır. Ehemmiyetle na-1 ınanılaca~ bır şey. degıls<ı de buna ı- kımseler ta~dır ettıler .. F.akat ımtıhan vazedılerek efkarı umumiyeyi sustu • 
zarı dikka~\ celbederiz. tanmaklıgımız _ıazın_ıd~r. BaltıktP.n za~anı gelınce Mu~s0Iın2 ve Hitlerin rup havadisler gülünç bir hale getiril-** ~lya;va. kada; ?ır hükumet ~alma~ı eskı dostları müfrıt sag cenahcılar dikten sonra bu tahrip ameliyesi it • 

kı selahıyetlerını Napolyonun mayetı- meydana çıktılar. Bunlar Fransız mil- marn edilmiş bulunmaktadır. 
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. SAHiFE 2 

,1118--iSLAM TARİHİ .... , ...... ...: 
1 Hz. Muhammed 

Yazan: M. AYHAN •ı----237-
Du kabilelerin efradı; Mekkeye 

Kabeyi ziyaret ederken evvela put
bane,;ini z!yaretle burada ehrama 
bürünür, saçlarını keser ve ondan 
sonra :'l!ekkeye geçerlerdi. 

Sii'd; put"n bulunduğu mevkie 
vardığı zaman ihtiyar bir adam ken
di>ini karşıladı, Bu adam puthane
ıı n hademesi idi. Sordu: 

- Ne yapmağa geldiniz?. 
- Puthaneyi yıkacağız. 
Ses çıkarmadı. Sadece: 
- Siz bil'r-;iniz !. 
Diye mırıldandı. Pulhaneye girer-

ken bir kadın dışarıya fırladı, bağı
rıyor, çağırıyordu. Bu kadın, bir ne
fel' tarafından öldilrüldil ve putha
ne de yıkıldı. 

l\Ienal; yontulmamış, adi bir taş 
parçası idi. Netice itibariyle bir çok 
put ve puthaneler ortadan kaldırıl
mış, bidate kah'r bir darbe vurulmuş 
(Allah) mefhumu; bu taş, aJl'ac par
~~ !arı vasıtasiyle dilştüğU mevkiden 
kaldırlarak y!ikseltmişti. 

Bu aralık l\fekkede bir hırsızlık 
vnkası oldu. 

Genç bir kız. hır~ızlık yaparken 
vakalanmıştı. Bu kız; beni Mahzum 
kabilesinin ileri gelen bir ailesine 
mensup Esvet ibnl AbdUl'esedin kı
zı Fatma idi. 

Hırsızlık daha yeni menedilmişti. 
Ve islıimiyete giren bir çok kadınlar 
buna yemin etmişlerdi? Nasıl olur 
ela derhal bir hırsızlık vakası vuku 
bulurdu? .. 

Hadi.<e, büyük bir asabiyet uyan
dırdı. Hırsız Fatma, sürüklenerek 
Peygamberin huzuruna getirildi. 

Tevil veya inkar edilecek bir ci
het yoktu. Fatma hır~ızdı. B'naena
lc.vh elinin kesilmesi lazımdı.. 

Fak<lt; bu aileyi tanıyan pek çok
ları; karar, geri alclırmağı düşünü
yorlardı. 

- Kimi ortaya koysak da bu işi 
halletsek! 

Diyorlardı. Nihayet Zeydin oğlu 
E~ame, Peygambere ba~ vurdu. Fa-

kat Peygamber! onu can sıkıntısiyle 
karşıladı: 

- Nasıl olur -dedi- sen bunu nasıl 
·stiyorsun? .. Bu, bizim için dini bir 
emirdir .. Bundan vaz mı geçelim?. 

Esame, hatasını anladı .. 
Resulli Ekrem; etrafında topla

nanlara hitap etti: 
- Zaten milliyetleri yıkan; içti

mai adaletsizlik değil midir?. E'ki
den; ileri ırelenler, cürümlerinin ce
zasını çekmiyorlardı. Cezalar; yal
nız fakir olanlar hakkında tatbik e
diliyordu. Biz buna devam edemeyiz. 
Dinimfzin emri sarihtir ve herkes, 
din karşısında, ayni mevkidedir .. 

Resulü Ekrem sözlerini bitirdi: 
- Şayed; bu hırsızlığı kızım Fat

ma yapmış olsaydı, onun da görece
ği ceza ayni idi. 

Artık cezanın tatbiki, kat'iyyet ha
lini almıştı ve hırsız kızın eli kesildi. 
Bu, diğerleri için de bir ibret dersi 
teşkil eden bir hAdise oldu .. 

Artık Mekkede de is!Amlyet hU -
kUmran olmağa başlamış. Burası da 
isl!m kumanda ve bayrağının altına 
girmişti. Gerçi Kureyşllerin hepsi 
henUz is!Amiyeti kabul etmi~ değil
lerdi. Fakat ls!Am dini ve kuvveti, 
buraya nüfuz etmiş ve Arap diyarı
nın teveccüh ettiği bu bUyilk Ve mU
him şehri de eline geçirmişti. 

Medine i.slamiyet için mUhim bir 
merkezdi. Fakat 1ıiekke; büt!in A
rapları alakadar eden bir şehir oldu
ğu için, şimdi her ikisinin de elde bu
lunması; is11im tarihi için bir kıy
meti, bir hususiyeti haizdi. 

ikinci kısım 
Artık ilk heyecan zail olmuştu. 

Şimdi de Mekke ve Medinenin idare
sin:n Vp yeni vaziyetin tetkiki ve ona 
göre bir program hazırlaıima~ı icap 
ediyordu. 

Fakat henüz bir kaç gUn geçme
mişti ki; bir haber geldi. 

Hevazin ve Sakit kabileleri harbe 
hazırlanıyorlar. 

- Devam edecek -

Almanların İugiltereye hava taar
ruzu hiç bir netice vermedi 

londra, 26 (A.A.) Hava Vf" dahili emniyet n.ezaretinden : 
Şafak vakı'nde dütman tayyareleri lngilterenin muhtelif mıntaka

larına geln>;,, ~a!i bataryaları ve projöktörlerle, avcı tayyarelerimiz 
hare~cte gcçmıttır. Aal!'ari bet tayyare düıürülmüttür. Bunlardan üç 
~.R~e•ı. l.~oçyada yere ındirilmiıtir. Ciddi maddi haaarat yoktur. Bet 
olu, yırmı yaralı vardır. Hiç l:fr aıkeri hedefe ciddi i.aabet yoktur- . 

Londra, 26 (A.A.) - Ecoaae'un cenup mıntaka11nda bir evin üzeri· 
ne bi~. bo~h.~ isabet etmiftir. 60 yatında bir kadın ile 10 Y•tındaki to
runu olmuştur. 

. J:lidlıınd• bölgesinde yapılan bir akın eanaaında lir kişi ölmüş altı 
kıtı yaralanmıttır. 

• Adimbu~e. 26 (A.A.) - Hava taarruzu cenubi t arki ve ıimali ıar· 
kı ~akoçyada yapılmıttır. Bombalar düımüı, avcılarımız havalannııı, 
dafı bataryalarımız harekete gelmit, üç Alman tayyarea.i diifürülmüı
~~~· ~:3 tayyare de üslerine dönmiyecek aurette haıara uğramııtır. 2 
olumu2 vardır. 

Lon.~ra, 26 ( A.A.) - lngil~ereye taarruz yapan Alman tayyareleıi 
çok yukıekten uçmuşlardır. Bır çokları dafi bataryaları aiatemini boz
mağa çalışmış, püakürtülmiit ve üalerine dönmütl•rd~r. Hava düello .. 
!arı rfa olmuttur. lakoçyada yangın bombalarmtlan çıkan iki yangın 
derhl\l •Öndürülmüştür. ' 

GAYRI MENKUL MALLARIN mış ve bunları tamamen kabul etmi'l 
AÇIK ARTIRMA iLANI ad ve itibar olunurlar. 

lzmir birinci icra memurluğun- 5 _ Tayin edilen zamanda gayri 

(~NADOLU) 
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Milli birl;k 

Münakalat Vekilimiz 
dün şehrimize· geldi 

-Battarafı 1 nci Sahifede-- ı vekaletimi1,e devredilmekte bulunan 
Orhan Rahmi GÖKÇE Ö b · J · h t' · · b' B. Said zgür, emniyet müdür mua- ~~ ı~ c~ın .eye. ı umumıyesı ır milyon 

Hoparlörlerin dibinde, radyolu vini B. İsmail Küntay, muhtelif daire-i dort yuz _bın .!ıraya. mal olmuşt~r. Bu 
mağaza vesairenin kapı ve pencere- ler müdürleri, askeri muzika, asker varyant uzerın.!jt bır kılometrelık bü
lerinde ajana servislerini takip eden müfrezesi ve kalabalık halk tarafından yük tünelden maada biri 280, diğeri 
halka dikkat ettiniz mi, bilmem!. karşılanmıştır. 150 metre tulünde yeni iki tünel da-

Bu halk, dörtte bir aaır evvelkı', Vekil, devlet demiryollarının Alsan- ha vardır. 
yani dahili parti kavgaları içinde, bü- cak istasyonundaki eve misafir olmuş- Bu suretle eski Aydın hattı da yecli 
tün dünya ile kafa müna_sebetini keı- tur. B. Ali Çetinkaya dün sabaha kar- bin kBometreyi tecavüz eden devlet 
mit olan halk değildir. Bu halk, dün-
ya hadiselerinin bin'nci planındaki şı saat 2,15 de yeni Aziziye tünelini ha11arı ü7,erinde misli olmıyan bir arı-
meaelelerine bile retid bir idrakle muhtelit katarla geçerek işletmeye aç- zadan kurtularak seyrüseferin emni
varıp onu yakalamıt bir halktır. O- mış ve geceyi Azizjye istasyonunda ge- yet ve randımam artırılmış bulunma!<. 
nun bakıtı ve kavrayıtı, daima me· çirmiştir. tadır. Halen bu mıntaka üzerinde me-
aelelerin derinliğine ve özüne doğru Vekil, dün bazı ziyaretler kabul et- yillerin t.ııhfifi ve tünel gabarisinin 
gitmekted'r. tikten sonra valiyi, müstahkem mevki genişlemesi sayesinde cer kabiliyeti 

H iç bir zaman soğukkanlılığını komutanını, belediye reisini ve parti eskisinin iki misline çıkmış bulun · 
kaybetmeyen bu idrak, ayni zaman- başkanını ziyaret etmiştir. Bugün de maktadır. 
da hadiseleri, milliletmit olan aiyase- bazı işlerle meşgul olacak, yarın An- Bu ayın yirmi dördünden itibaren 
timizin objektifi 1 :ı., mütalea etmek- karaya hareket edecektir. Ankaradan Avdın hattı istikametini 
te de iftihara değer bir meharet ve Vekilimiz, dün bir muharririmize takip ederek !zmire memleketimizin 
zeka aeyyaliyeti göstermektedir. Ya- şu beyanatta bulunmuştur: diğer hatlarında kullanmakta olduğu
ni onda da (hadiselerin !ize göre o- Deniz ve lıava nakliyatının son şek- muz modern vagon ve lokomotiflerle 
lan veçheai veya cephesi) teklinde li: yataklı ve yemekli vagonlardan mü -
bir muhakeme ve mütalea terbiyesi - Deniz nakliyatının halen İzmire rekkep kompozisyonlar işlemeğe baş
teeHUs etmİ§tir Jıı', beşinci kolu da, kadar icra"' tensip edilmiştir. Belki Jamıştır. İlk trenle teyemmUnen İzini· 
onuncu kolu da bir tekmede geldiği yakın bir atide eskisi gibi Akdenizin re kadar seyahat yapmakla bahtiya -
yere atacak olan kuvvet, itte budur. cenup iskelelerine ıie temdidi mUmkUn rım. 
Ondan her zaman emin olmakta olacaktır. Ankaı•a - !stanbııl ara~ıııdaki elek. 
haklıyız. Bu ıahada, topluluğun kay- Hava nakliyatına gelince, Ankara •irikli tren: 
dettiği seviyeye varamamıı bulunan- ve İstanbul hava meydanlarının asfalt- Ankara ile İstanbul arasında şim
ları topyekun inkar edemeaek bile, !anmasına başlanmış olması dolayısly- dilik elektirlkll tren işi mevzuubahl• 
onun her hangi bir dalalet içinde ka· le muvakkat bir zaman için tatil edil- del.\'ildir. 
pılabileceği menfi teaire kartı miş bulunmaktadır. Yeni ticaret vapurları, ta111ıare si 
hem pervaaızız, hem de haa .. ı.. Aziziye taneli: nnri~leri ( Almıınyadaki vapurlarımız) 

Dün bir hoparlör dibindeki kala - - Aydın hattının Selçuk ve Çamlık Yeni ticaret vapurlarının satın a-
balığa bakıyordum- Bu kalabalığın, isı!asyonları arasında mevcud bUyük lınmaqı icin ~n mUsait teklif dermı>van 
haHaıiyet ve dikkati tam bir •'tti- ve küçük Aziziye tünelleri İzmirden oden İnıriliz firmAlarındAn Sıvan Hıın· 
rakle radyodan gelen haberleri ya- Karakuyu ve Eğirdire kadar devlet e- t.er firması ile Milnaknlat vekaletinr 
kalıyor, bakışların manası, batların devatına, yani beynelmilel normal va- intikal eden bu isin mü7.akeresi yaıııl· 
hafif hareketleri içinde onları müt- <(On ve lokomotiflere <(eçit vermediğin mıs ise de mütehavvil fiyat istemeler! 
terek bir telakki ve muhakemenin den bütün sebekeyi ikiye ayırmak su- ve teslim müddetinin ıravri muayyen 
hücrelerine gönderiyordu. retiyle mühim bir arıza noktası teşki 1 ?.amana talik edilmek istenmesi dola-

Bu arada, bir sea duyuldu. Bu aea, etmekte idi. Bundan seksen sene ev. vısiyle itilafa varılamamıştır. 
radyodan fırlıyan bir haberı', batka vel inşa edilen bu tüneller hem inşt Almanvada inşası ikmal edilen üç 
,ekilde mütalea ediyordu. Çatık bir tarzı bakımından mukavemetini kay. vali hazıra dolay1siyle çok müşkUI bu
kaç kat ve aert bir kaç bakıt, o mü- betmiş, hem de binde 28 buçuk gibi vapurıımuzun da memlekete nakli ah
taleayı anide ezdi ve ağızda tıkadı. bütün devlet demiryollarında misli Ol· •ıııımaktadır. 

Sellin akıl ve tuur, bu bakıtlarda, mıyan bir meyil üzerinde bulunması 
bu kat çatılmasında, en beliğ, en dolayısiyle artık devletleşen bugünkü 
vazıh teklini, milli hüviyet ve çet- demiryollar şebekesinin iktısadi inki
neai ı' le tamamen gösteriyordu. şafına ve trafik kesafetine cevap ve. 

Bence milli birlik, İtte burada baş- recek kıymetten düşmüş bulunuyor
lıyor. Hislerle fik irlerin muayyen bir du. Bu itibarla 937 senesinde Nafıa 
devlet siyaseti etrafında kuracağı vekaletince bu tünell<arin tecdidine ka
çenber, bir varlığı çevreleyen çelik rar verildi. 1000 metre tulünde olan 
kalelerden çok dah a üstün kıymet büyük Aziziye tüneli ile yeni Çamlık 
tatır. istasyonu bu suretle Nafıa vekaletince 

Orhan Rahmi GÖKÇE bir müteahhide ihale edilerek yaptı

___ * ___ _ 
Fransanın Londra 

.~efiri çekildi 
Bordo, 26 (A.A.) - Havas Ajan

mıııı bildirdiğine göre har:ciye nazırı 
B. Baudouin Fransanın Londra büyük 
0 lçisi B. Corbinin istifa etmiş olduğu
ou söylemiştir. 

Fransız donanması 
rılmıştır. 
Aydın istasyonunda bir geçit köp- Peten hükumeti yerini 

-Battarafı 1 nci Sahifede-

ve hükOmet buraya taşınsa bile gene 
Par!si Berlinin idare edeceğini, bu 
ihbarla İngiltere - Fransa münase
betlerinin güçleşeceğini, çünkü bu
ralarda mümessil bulundurmakhğın 
İngiliz menfaatleri için tehlikeli ola
bileceğini, mümessillerin düşman taz 
yiki ve kontrolü altında bir hükumet 
nezdinde bulunamıyacaklannı, esa
sen Bordo hükOmetinin de Almanya
nın müsaadesi olmayınca normal mü-

rüsü de dahil olmak üzere bu inşaat d k 
760 bin liraya mal edilmiştir. Bu me· eğiştirece 
yanda Selçuk ve Çamlık istasyonları Lonclra, 26 (Radyo) - Fransadaki 
arasındaki meyil arızasının da izales · Peten hükOmeti merkezinin hafta so
için 9 kilometre tulünde yeni bir var_ nunda Klarno Feran'a nak'ledlleceği 
yantın inşası münasip görülmüş olup söyleniyorsa da bu haber resmen teey
halen ikmal edilerek Nafıa vekaletince -.•üt etmemiştir. ------'-----------

~a~~betlere giremiyeceğini söyle- v A ş l N G T Q N 
- İngiliz hiikOmeti böyle bir ~eyi Amerikanın idare merkezi olan Vaşington, Amerikanın ilk reisicıım-

kabul edemez. 
Dedikten sonra Fransız filosunun huru Jorj Vaşington tarafından kurulduğu için bu ismi a lmıştır. Bu adam 

ehemmiyetinden de bahsetmiş ve 1732 de doğmuş, 1799 da ölmüşWr. O yalnız reisicumhur değil, ayni za
şunları söylemiştir: manda kıymetli bir adamdı. 1732 de Virjinyada küçük bir köyde doğmuş, 

- Pek yakın zamana kadar miit- bir yaşında yetim kalm1ş, okuyup yazmağı kilise mektebinde öğrenmişti. 
tefiklerin hizmetinde bulunan bu Onu, anası yetiştirmiştir. 21 yaşında yerlilerin Fransa ile harbe hazırlan
kuvvetlerin düşmana terkedilmesi şa-
yanı teessüf stratejik bir hadiseden 1ıkları sırada askerlikle harbe gitti, büyük yararlıklar gösterdi. Taburun-

dan: D. No. 939-14173 k 1 Ü d f b - ld kt · 
Açık artırma ile paraya çevrilecek men u ç e a . agırı ı .. an sonra 

gnyri menkulün ne olduğu: 2 oda ile en çok arttırana ıhale edılır. Ancak 

çok büyük bir şey, ayıp bir şey ola- 1a yalnız o sağ kaldı. 1759 da zengin bir dul kadınla evlendi. 15 sene ken
caklır. İstikbal hakkında bir şey söy- di işleriyle uğraştıktan sonra 1774 de ilk kongreye seçildi. Kendisine in
liyem~m. Fa~at lordia: şundan emin gilizlere karşı harbeden yerlilerin kıtalara başkumandanlık hususundaki 

1 bodrum oda 1 ,ofa 1 hela bir kısım arttırma bedeli mu hammen kıy-
avlu ve tulumba suyunu bir katlı metin yüzde yetmiş beşini 
kıirgir ev. bulmaz veya satış iı!tiyenin 

Gayri menkulün bulunduğu mev- alacağına rüchanı olan diğer alacak. 
ki, mahallesi, sokağı, numarası: Mı- lılar bulunup ta bedel bunların o gay 
sırlı caddesinde 347 inci sokak 19 ri menkul ile temin edilmiş alacakla
numaralı. 

Takdir olunan kıymet: ( 900) do- nnın mecmuundan fazlay~ çıkn:azsa 
kuz yüz liradır. en çok arttıranın taahh!idil bakı kal-

olabılırler kı başvekıl bu gemile- b' t kl'f· dd tt' M f'h t l' .. ·· 14 b' k' · ·ı · 
rı·n uzu 1 · d k 

11 
ld - ır e ı ı re e ı. aama ı a ım gormuş ın ışı ı e Bostana gı rdi n ay ar emrın e u anı ıgı . . · 

davaya hizmette devamları için hiç O vakıt :Amerıka 13 ayrı müstemlekeden mürekkepti. Vaşington 1789 ta-
bir gayretten çekinmiyecektir. I rihine kadar bir taraftan İngilizlerle, diğer taraftan yerli ayrılıklarla 
. Lo.rd. Caldecote sözlerini şöyle bi- çarpıştı. Filadelfiyada bütün kolonileri bir federasyon haline getiren ve 

tırmı~t>r: dört ay süren bir kongre ile Birleşik Amerikayı kurdu (1787), cumhur 
- Bir gün Fransa yeniden ingilte- reisi oldu. 

renin yanında olacaktır. Bu emniyet 
bizi müsterih etmeli ve bize itimad İki devre reislik yaptı. Devleti kuvvetlendirdi. Üçüncü devrede ken-
vermelidir. disi tekrar reis olmak istemedi ve köye çekildikten 3 sene sonra öldü . 

27 Haziran 1940 Perıeınbe -

12,30 
12,35 
12,50 
13,10 
13,30, 
18,00 
lil,05 
18,30 

19,10 
19,30 
19,45 
20,00 
20,30" 
20,45 
'?1,10 
21,25 
'?1,30 
21,45 
22,30 
22,50 
33,25, 

Program. 
Ajaııs haberleri. 
Müzik (Alaturka) 
Müzik: Güğün türkillcri 

14,00 müzik (Pi.) 
Program. 
Müzik: Solistler (Pi.) 
Müzik: Radyo caz orke-tra· 
sı. 

Müzik (Alaturka) 
~lizik (H•lk türküleri) 
Ajans haberleri. 
Müzik (Alaturka) 
Konuşma. 
Müzik: Fasıl heyeti. 
Konuşma (sıhhat saa) it 
Serbest saat . 
Konuşma (Radyo gazetes ) 
Müzik: Radyo orkestrası 
Ajans haberleri, 
Müzik: Cazband (Pi.) 
23,30 Yarınki program. _ 

ZABITADA 
Dilıı' lide bir hırsızlı" : 
On yaşında Fatma adında bir k>Z• 

Dikilide h!ikOmet doktoru B. Süre~· 
sı· ya Kurtaranın evine girerek zevce 

ne ait 18 rra kıymetinde bir altın 
kol saati ile altın yüzUl!'Unil çalını!· 
fakat Bergamacla satarken yakalan• 
mıştır. 

Vapurdaki hır11zlık : 
Rizeli Ziya adında biri, bir ay eV· 

ve! limand a Konya vapur.unda taY
5
: 

fa lara ait b'r çok eşya çalmış ve ı· 
pahi pazarında diln satarken yaka· 
lanmıştır. 

ltçiyi dövmüt: 
Şehidlerde devlet. dcmiryollar ı çu· 

va! ambarında Cemal Pirin, iş başı· 
na geç gelen Şakir kızı 49 yaşında 
Hasutu tekme ile başına ve sırtına 
vurarak dövmüştür. 
Karışını dövmÜf: .. 
İkiçeşmerkte Giritli sokağında tu· 

tün amelesi Hüseyin Bayramer ,ar: 
hoş halde eve gidip karısı Muzafferı 
dövmüştür. 

----*----
lzmir, lstanbul arasında 

vapur seferleri 
lzmir vapuru, dün sebze ve meY'3 

vüklü olarak İstanbula hareket et· 
miştir. 

Fransaya kiralanmış olan vapu~· 
larımızdan (Sakarya) da dün Mcrsın 
hattından gelmiştir. 
Aldığımız bir habere göre, İstıı 0• 

bul ile İzmir arasında Gelibolu '~ 
Çanakkaleye uğramak üze ri' yeni 
bir vapur serv:si ihdas edilmiştir . !Il• 
servisi yapan Konya, bu sabah gele· 
cek, Cumartesi g!inü geriye döne· 
cektir. , 

!Şehirde dtomatik tele" 
fon işleri 

$eydlkö.Y, şehirler arası te l efoııU' 
na bağlanmış ve muhabere açıJ ınıı' 
tır. Malzeıne gelince, Na zilli tc lefo· 
nu (ia açıl acaktır. Diğer taraftan kar· 
şılıklı mu haber enin temini iç in ı~· 
marlanan koronjoratör makinesr 
nin lngilter eden gelmesi beklenme~' 
tedir. 

Alsancak semtine şimdilik ye~' 
hat çekilrııesi imkansız göril lmüştüf. 
~eh irde milkaleme adedi artmakta' 
dır. (2400) kü,ur ·abone ınanın 931 
de 4,641,000, 938 de 4,771 ,100, 939 
da 4,553,000 ve son beş ayd• 
2,017,000 mil ka leme yaptıkları teS' 
bit edilmişt'r . 
MACARİSTAN - ALMANYA 

Berlin, 26 (A.A. ) - Almanya i11 

Macaristan arasında yapılan bir a ıı· 
!aşma mucibince Macaristan ın mel" 
va ve sebze umumi mahs ulünün fBı· 
lası 10,l milyon mark m ukabili nde 
Almanyaya satılacaktır . 
İNGİLTERENİN 
FRANSA SEFİRİ 

Londra, 26 (A.A.) - !ngiltereııiP 
fransa büyük elçisi Ronald Campbel1 

dün akşam Buckingham sarayınd' 
kral tarafından kabul edilmiotir . Artırmanın yapılacağı yer, gün, sa mak üzere arttırma on beş gUn daha 

at: 29-7-940 pazartesi günü saat 11 temdid ve on beşinci günU ayni saat
cle İzmir birinci i~ra dairesinde. te yapılacak arttırmada, bedeli ~a -

1 - İşbu gayrı menkuliln arttır- tış ist'yenin alacal!'ına rUchanı olan 
ma şartnamesi 6-7-940 tarihinden .- · k · 

Akseki Ticaret bankasının 30 Af art 940 tarih inde mali 
itibaren 14173 N ·ı 1 . dıger alacaklıların o ga7rı men ul ı-

o. ı e zmır 1 t · d'l · 1 kl birinci icra dairesinin muayyen e emın e ı mış a aca arı mecmuun 
N. da herkesin görebilmesi için açık- dan fazlaya çıkmak şartiyle, en çok 
tır. İl1inda yazılı olanlardan fazla artırana ihale edilir . Böyle bir bedel 
malilmat almak istiyenler işbu şart- elde edilemezse ihale yapılamaz. Ve 

' . satış talebi düşer. 
namey~ ve.1~173 ~osya numara~ıy.le 6 _Gayri menkul kendisine ihale 
memurıyetımıze müracaat etmelıdır. 

2 Artt 
· t· k . . k olunan kimse .derhal veya verilen 

- ırmaya ış ıra ıçın yu a- . . . 
d 1 k t

. .. d 
7 5 

. b mühlet ıçınde parayı vermezse ıhale 
· rı a yazı ı ıyme ın yuz e , nıs e-

tinde pey veya mim bir bankanın te- kararı fesholunarak ken disinden ev
minat mektubu tevdi edilecektir. ve! en yüksek teklifte bulunan kimse 
(124) • anetmiş olduğu bedelle almağa razı 

3 - İpotek 'ahibi alacaklılarla di,. olursa ona, razı olmaz veya bulun'
ğer alakadarların ve irtifak hakkı sa mazsa hemen on beş gün müddetle 
hipierinin gayri menkul üzerindeki arttırmaya çıkarılıp en çok arttıra
haklarını husu•iyle faiz ve masra- na ihale edilir. İki ihale arasındaki 
fa dair olan iddialarını işbu ilan tari- fark ve geçen günler için yüzde 6 ten 
hinden itibaren yirmi gün içinde ev- hesap olunacak faiz ve diğer zarar
rakı müsbiteleriyle birlikte memurl- !ar ayrıca hükme hacet kalmaksızın 
)"etimize bildirmeleri icap eder. Ak- memuriyetimizce alıcıdan tahsil olu
Ri halde hakları tapu siciliyle sabit ol nur. Madde (133) . 
madıkça satış bedelinin paylaşma - İşbu gayri menkul yukarıda gös -

AKTİF 
vaziyetini gösterir bilançodur 

PASiF 
KASA 
ESHAM VE TAHVİLAT CÜZDANI 
TİCARİ SENEDAT CÜZDANI 
BORÇLU CARİ HESAPLAR 
MUHABİRLER 
DEMİRBAŞ EŞYA 
EMVALİ GAYRİ MENKULE 
EMTEA İŞLERİ HESABI 
HİSSE DARAN 
SAİR MUHTELİF BORÇLULAR 
KEFALETTEN DOLAYI BORÇLULAR 
NAZIM HESAPLAR 

Tahsile mevdu senedat cüzdanı 

• > muhabirlerdeki ııenedat 

Onaylanmıştır. 

3395,60 
855,00 

22535,71 
29360 

121681,57 
23275,90 

9,66 
14547,83 
51100,06 

168102,53 
63560,00 

110877,35 
181073,05 

4250,60 

790374,26 

SERMAYE 
İH1T1YAT AKÇASI 

alelade 35106,00 
muhtemel ıararlar karşılığı 3047,,00 

SAİR MUHTELİF ALACAKLILAR 
KEFALETTEN DOLAYI ALACA'.KLILAR 
NAZIM HESAPLAR 

tahsil olunacak senedat mudileri 
DEVRE! SABİKA KARLARI 

henüz talep edilmiyen 
1939 SENESİ karı 

500000 
38153 

39056,37 
181073,05 

4250,60 

5966,20 

21875,04 

790374,26 
eından hariç kalırlar. terilen 29-7-940 tarihinde izrnir bi-

4 _ Gösterilen günde arttırmaya rinci icra memurluğu odasında işbu 
ilan ve gösterilen artırma şartnamesi 

iştirak edenler arttırma şartnamesi - dairesinde satılacağı ilan olunur . 

Mürakıp 

İmza okunamadı 
Mürakıp 

Taşrada 

S. Gündoğdu 

AKSEKİ TİCARET BANKASI 
İZMİR MERKEZİ 

ni okumuş ve lüzumlu maltlmat al- 2420 H. Serter 75 kurulşuk damga pulu 

:n 

ta 

iı 

f 
~ . . 
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rık mermerlerin satışı işi, yazı i~kri 

:...., ..... : .............................................................................. n·m·-......... _; Kazanç ver~ı·sı· mu .. kel- memurıu g"' undan: müdürlüğündeki şartnamesi ,·eçhile 
zmu· levazım iimfrlirn "nim alma k01nisyonııııdan: 5.7-940 cuma günü saat on altıya uza-

1 - 117bW kilo yogurt alınaacktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 8-7-940 İzmirde Mimar Kemalettin cadde- tılmıştır. Keşif bedeli 587 lira 50 ku-
pazartesı· "'Ün•il at 1· te t h d · ta b ı ı · · ı··· l fıl sinde 77 numaralı mağazada cam, ruş muvakkat teminatı 44 liradır. Ta-

' " 8a " op ane e ıs n u evazım amırıgı e erı··nı·n nazarı satın olma komisyonunda yapılacaktır. çivi, kalay, bakır ve inşaat malzeme !iplerin teminatı öğleden evvel iş ban-
si ticaretiyle iştigal eden Bohor Ko- kasınıı yatırarak mnkbuzları ile tayin 

2 'fahmin bedeli 23.510 lira ilk teminatı 1763 lira 21) kuruştur. hen Halefi İsak R. Kohen tarafından edilen glin ve .:ıatta encümene müra-
3 ··- Şartnamrsi h~r gün komisyonda görülebilir. d •kk • N:saıı ayı, Hayim Gani ve Salamon caatları. 2417 
4 İsteklilerin ,kanuni vcsikalariyle beraber teklif mektuplarını ek- l atı ne Sasona verilen temsil vekaletnamesi 1 - Hnlimağa carşısı 863 ncü so-

siltme saatinden bir saat evvel komisyona vermeleri. ticaret kanunu hükümlerine göre si- kakta 24 sayılı dükkanın bir sene mlid 
22 27 30 6 2337 1 K • ' b" k J cilin 2782 numarasına kayıd ve tes- detle kiraya rr'lmesi işi, yazı işleri 

- azanç vergısı ırinci ta sit zamanı hulü cil edildiği illi~ ol_u~~r: müdürlüğündeki sartnamesi veçhik 
lzınir levaııın lı.rnfrli[}i satın alma komisyo11unda11: tın• ti İzm: sıcılı. tı~~ret m.emur- bir ay müddetle pazarlığa bırakılmıs-

Miktarı e lŞ r. lugu mu~ru. resmı ve Itır. İhalesi 21-7-940 çarşamba günü 
Kilo "2 - Haziran 940 sonuna kadar mükellefler bi- F. Tenık ımzası •aat 16 dadır. MuhammAn bedeli 36 li-
3300 Taze fasulya • • k • b l ld l 1: Vekaletntrme ra, m•ıvakkat teminatı 2 lira 70 ku-

rıncı ta sıt orç arını .nensup O ukları ma iye c·uştur. Taliplerin teminatı ö«Ieden ev-
3300 Patlıcan " 

b l · t d" bn l•d• I Bugün 11-6-940 bin dokuz yüz kırk v~ı is bankasına ratırarak makbuzları 
332ı Kırmızı domat ŞU e erıııe e ıye e e l ır er• 8 enesi haziran ayının on birinci salı 'le tayin edilen gün ve saatta encüme. 
1320 Taze bamya 3 - Maliye dairesi taksit borçlarını vaktinde günü mat on altı raddelerinde izmir ne müracaatları. 

288 T. biber de doktor Hulfisibey caddes;nde 2 - Gıııiler cadrlesinrle 1186 ncı 
ödemegi ihmal etmiş olanlardan kanun yollariyle Kard·çalı hanında 15 numaralı dai- -<okaktaki henzin "atış yerinin bir se-

l İzmir müstahkem mevki hariç birliklerin açık eksiltme suretiy- rei mah•usasında Türkiye cumhuri- n~ miidcletın kiı·ıH11 vrrilm~,; işi. P-
le m!lnaka•ada bulunan yukarıda cins ve miktarları yazılı beş taksit be :le ilerini İstihsal için lazımgelen tertibatı yeti kanunlarının bahşettiği salıihi. 'ı i~leri müdürlüil'ündeki şartnamesi 
kalem sebz~ ihtiyacına tallp çıkmadığından eksiltme on gün tamami!e almış oldugw undan mükelleflerin kend _ yetle vazife gören aşağıda mühür ve vechile hir av müd<l

0

tle pa?.arlığa bı-
uzatılarak ihale ·J ıı temmuz 940 cuma günü saat on altıda kış- imza<ı bulunan Jzmlr üçüncü noteri rakılmı~tır. İh3l~si 24-7-940 çarsam-

Jerini hem yüzde }Q cezasından ve hem de cebrı' Süreyya Olcay, yanıma gelen kanu- IJa günü sant on altınadır. ::\luhammen 
lada izmlr levazım amirliiti . atın alma komisyonunda yapı • ni ehliyet ve vasıfları haiz olmakla lıedeli 126 Era, muvakkat teminntı ıo 
lacaktır. tahsilat tazyikinden vareste bulundurmak Üzere şehadete ehil oldukları görülen, lirarhr. TalinlerJıı teminatı öi(lcrlen 

2 Tahmin edilen tutarı 698 lira 50 kuruştur. k • b Bayraklıda TebeddUI sokağında 4 •vvel iş bankasına yatırarak makbuz-
S - Teminatı muvakkat& akçası 52 lira 40 kuruştur. ta s~t orçlarını hiçbir ihmale kapılmıyarak bu nuamaralı hanede muk'm Ahmed A. 'arı ile tayin edilen gün ve saatta encü. 
4 Şartnamesi her gün komisyonda g6rUleblilr. ay zarfında behemehal tediye etmeleri menfaat· tılgan ve izmirde Karantinada ikin- mene milçracaatları. 
5 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- ci Cerrah Mehmed sokağı 15 numa- 3 - ocuk yuvasına senelik 2520 

leri iktizasındandır, ralı hanede mukim Mehmed Mihri- kilo koyun eti ve 1800 aded dalak sa· 
termek mecburiyetindedirler. 

4 
G can. tın alınması işi, yazı işleri müdilrlü-

6 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü - eçen senelerde alınan tedabir alakadar- Nam ~hidlerin tarifleriyle taay- il;ündeki şartnamesi veçhile, bir ay 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu- l yiln eden, İzmirde Mimar Kemalet.. mildrletle pazarlığa bırakılmıştır. İha-
vakkatalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona müra- arın malumu olduğundan bu taksitin tediyesinde tin caddesinde 77 numarada (BO - 'esi 24.7-940 carşamba gün!! •aat on 
caatları. tehalük gösterilmesi sayın mu.'kellef'ere ehemmı" _ HOR KOHEN HALEFİ lSAK B. KO- ~ltıdadır. Muhammen .bedeli 900 lira, l HEN) ünvanı altında icrayı ticaret muvakkat teminatı 67 lira 50 kuru•-

/zmir levazım amfrliği satın alma komisyonundan: yetle bildirilir. 27 2361 eden BOHOR KOHEN oğlu !SAK tur. Taliplerin teminatı öğleden evvel 
1 - İzmir müstahkem mevki askeri hastahanesinin 26100 kilo süt B. KOHEN'den sebebi müracaatını iş bankasına yatırarak makbuzlıırı ile 

ihtiyacı açık eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. A, .... kara po~ı·s enstı"tu·· su·· ve Istanbul sorduğumda anlatacağı veçhİ[p tara- >ayin edilen gün ve 'aatta €PCÜmene 
2 _ Eksiltmesi 12 temmuz 940 cuma günü saat 15,30 da kışlada ~ fımd.an resen bir vekaletnamenin ya- 'l!üracaatları. 27 7 16 23 2416 

zılmMını istedi. Yukarıda isim ve 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. po',·ı"s mektebı"ne talebe a~ınacak hüvivetleri yazılı şahitler yanında Otobüslere 28 kalem muhtelif \'E-

3 - Tahmin edilenn tutarı 3393 liradır. <öze başlıyarak dedi ki: dek parca •atın alınması isinr t:;lip 
4 T · t kk t k 254 ı· 1 - Bu yıl Ankara polis enstitüsü ilk tahsil kısmı ile istanbul polis (İzm'rde Mı'mar Kemalettı'n cad- cıkmadıii;ından bir ay müddetle pa -- emına ı muva a a a çası ıra 48 kuruştur. 7,arlığa bırakılmıstır. 
5 _ Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. mektebine askerliğini bitirmiş orta mektep mezunlarından polis stajyeri desinde 77 numarada kain (BOHOR Muhammen bedeli 147n. muvnk-
6 - İsteklileri t!caret odasında ka.vıtlı olduklarına dair vesika gös- alınacaktır. KOHEN HALEFİ !SAK B. KOHEN) kat teminnlı 1104 l'radır. Taliplerin 

ünvanlı ticarethanemin bilumum 
termek mecburiyetindedirler. 2 - Tahsil müddeti on bir r.ı-dır. Talebe meccanen iase ve ilba edi- temlnatlariyle 5-7-940 cuma gunu 

ı·r Ke ıd'ler'n h . . h. 1 k ·ı· t h ·ıı : . 'k d umur ve hususatı ticaretiyesini ted- 'aat 16 da encümene müracaatları. 
7 - Eksiltmeye iştirak edeoekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü · ı ı ı e er ay ıçın aynca arç ı ven ır ve a sı erını ı mal e er vire ve her nevi ukut ve muamelat 13 20 27 4 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminatı ~tmez 20 lira asli maaşlı polis memurluklarına tayin olunurlar. ve taahhüdatta beni temsile Ve bey'ü 
muvakaktalariyle birlikte ihale saatından evvel komisyona mü- 3 - Tedrisata 1 eylül 940 tı;r!hinde başlanacağından talip olacak- şirayı temin ve bedellerini tahsil ve 
racaatları. 27 1 5 lO ların heın müracaat şekillerini ve hem de kabul şartlarını öğrenmek üze- bankalardaki mevduatını ahzu kabı 

·ı ve istifa ve hesab1 carisi üzerine ka-
lzınir levazım omirliği satuı alma komisyonundan: re ı an tarihinden itibaren nihayet on gün zarfında bulundukları mahalli nuni ve örfi ve ticari şekillerde mua,. 

1 - 20 bin kilo oksijenli su alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 3-7- emniyet müdür!Uk veya amirliklerine müracaatları ilan olunur. mele ifasına ve adi ve ticari senedat 
940 çarşamba günü saat on dörtte tophanede İstanbul levazım 27 28 3148 - 2408 ve çek ve poliçe keş'de ve imza ve ciro ve iskonto ve havale ve temlike 
amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. ve bilumum matlubatımı tahsil ve 

2 - Tahmin bedeli 17 bin liradır. Istanbu' Beledı"y.°'sI·nden·. ahzu kabza Ve her nevi mukave]iit 
3 - İlk teminatı 1275 liradır. t - akt ve teati ve devre ve posta ve güm 
4 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. Harbiye - Tak~im arasındaki yolun kanalizasyon inşaatı kapalı zarf u. rük ve telgraf idarelerindeki biletim 

5 1 tekl ·ı · k • ı· ı k 'lt k ı le muamelatımt takip ve intaca ve - s ı erın ·anunı vesikalariyle belli saatta komisyona müra- m ıy e e sı meye onu muştur. Keşif bedeli 40136 lira 77 kuruş ve ilk emanet ve emtealarla namıma gel -
-c;--:-c-:a:-a_u_a_r_ı. __ ~=----------------- teminatı 3010 lira 26 kuruştur. Mukavele eksiltme bayındırlık işleri ge- mis ve gelecek bilcümle müra•elatı 

/;;mir levazım amirliği satın alma kımıÜ<1fomıııdan: nel hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna müteferri ahzu tesellüme ve mukailibndeki be 

1 - Doktor Behçet Uz bulvarn -
da 240 ve Necati bey caddesinde 286 
metre boyda ve Hoizler projesine uy 
o;un kanalizMyon yaptırılması, fen 
işleri müdürliiğündek; keşif ve şart
~amesi veçhile açık eksiltmeğe ko -
~ulmuştur. Keşif bedeli 4300, mu -
vakkat teminatı 322 lira 50 kuruş -
tur. Taliplerin teminatı öi!-leden ev -
vel iş bankasına ;·atırnrak makbuz -
ıariyle ihale tarihi olan 28-6-940 cu

ma günü saat 16 da encümene müra
caıttları. 

.. 

1 - Yilz otuz ton sadeyağı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi di~r evrak 206 kuruş mukabilinde fen işleri müdürlüğünden alınacaktır. yannamelerle her nevi evrak ve se-

15 7 940 
ihale 8-7-940 p~zartesi gtinü saat 15 te daı'mı· encu··mcnde yapılacaktır. nedata vaz'ı imzaya ve depozito ak-

- - pazartesi gtinü saat on beşte tophanede istanbul le- ı · t d' · b d b rali!)!erin ilk teminat, makbuz veya mektupları, ihale tarihinden sekı'z çe erı ev ı ve ıca ın a unları istir-
vazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. dada ve mu amelei ticaretiyemin isti! 

2 _ Tahmin bedeli 149600 liradır. gün evvel fen i~!eri müdürlüğüne mtiracaatla alacakları fenni ehliyet ve ;zam ettirdiği kaffei umuru resmi ve 
3 - İlk teminatı 8725 liradır. 940 yılına ait t;caret odası vesikalariyle 2490 numaralı kanunun tarifatı hususi devair ve müessesatı ticariyf 
4 - Şartnamesi 747 kuruşa komisyondan alınabilir. çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü saat 14 de ka- ve re~miyede ve makamat ve borsa-

5 ı t kl ·ı · dar daimi ~ncümene vermeleri lazımdır. 22 26 1 5 2321-~022 !ardaki bilcümle hususatımı ifa ve a-
- s e ı erın kanuni vesikalariyle beraber teklif mektuplarını v lelumum ve rehin bordrolarına ve 

eksiltme saatından bir saat evvel komisyona vermeleri. teminat senetlerine ve evrakı saire 

27 30 6 11 lslanbul beledz"yes,•"nden Ye vaz'ı imzaya, şimdiye kadar leh ve aleyh:mde açılmış ve bundan son-
/zmir levazım amirliği satın alma k01nisy01ıundan: ra açılacak ve kendi tarafımdan baş 

1 İzmir müstahkem mevki askeri hastahanesinin 31200 kilo yo • Keşif İlk Keşif ve şartname katarı aleyhine açılmış ve bundan 
• rt 'h . bedeli teminatı bedeli ı k b't• h k k gu ı tıyacı açık eksiltme suretiyle mtinakasaya konmu•tur. sonra açı ael ı umum u u , tica-

> 90287,15 5764,36 4 52 Halhalı nalbant c;e e h d k.. t d · h k-2 Eksiltme 12 temmuz 940 cuma günü saat on beşte kışlada izmir ' - şm - a ım oy re v• ceza ve evairı ü umet ve 

1 
iltisak yolu inşaatı mües'e'atiyle olan ihtilaf ve dava. 

evazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 21986,22 1648,97 1,10 Topkapı Maltepe Halkalı yolunun e. !arla aıe:umum komisyonlardaki ta-
3 Tahmin edilen tutarı 4680 liradır. saslı tamiri kibi icap eden işlerden dolayı Türki-
4 - Teminat nıuvakkata akçası 351 liradır. Ke~if b?delleri) le ilk teminat. miktarları yukarıda yazılı iki parça yol ye cunıhur'yeti mahk•melerinin 
5 Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. in~aat ve tamiratı lyrı ayrı kapı.h zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. meclislerinin, dairelerinin ve müesse. 
6 İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös- Mukavele eksiltme bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri •e.selerinln her bir kısım ve derece•in 

· k 'f h ı· b ds hrr sıfatı ve tarik ve suretle be-
termek mecburiyetindedirler. proJe . eşı u asasiyle una müteferri diğer evrak hizalarında gösterilen ni temsile hak ve menfaatlerimi mu. 

7 Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü l>cdeller üz~rinden nafıa müdürlüğtinden verilecektir. hafaza iç n münasip göreceği muame 
maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu- İhale 12-7-940 cuma günü saat on beşte istanbul belediyesi daimi en- leleri ifa::a, muhakeme ve muhasa -
vakkataları ile birlikte ihale saatındaıı evvel komisyona müra- ~ümen odasında yapılacaktır. Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektup maya, tebliğ ve tebelluğa, şahid ika-
caatları. 27 ı 5 10 lariyle ihale tarihinden sekiz gün evvel nafıa müdürlüğüna müracaatla mes'ııe. yemin teklif ve reddine, ih-

lnhisarlarlar umum müdürlüğün
den: 

tiyati haciz ve tedbir ve tesb.ti dela-
a!acakları fenni ehliyet ve 940 yılına ait ticaret odası vesika\ariyle 2490 il talebinde bulunmağa, hakem ve eh 
~umarah kanunun tarifatı çevresinde hazırlıyacakları teklif mektuplarını li vukuf intihap vo azline, itiraz ve 
ihale günü saat on dörde kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. temyizi davaya, temyiz murafaa,ı. 

27 ı 5 9 5227 _ 2371 na, ahzu kabza, sulhü :braya, dava-
dan feragata, feragat, davayı kabu

1 - K~şif, şartname ve planı mucibince idaremizin Ankara umum 
•nüdürlilk binası bahçesinin yolları ve tesisatı işi kapalı zarf usulile eksilt
ıneye konmuştur. 

Kırkağaç belediye riyasetinden 
Belediye elektrik santırahnın 940 mali yılı ihtiyacı için aşağıda mik

tar ve tahmini bedelleri yazılı linyit maden kömürü, silindir yağı, ma. 
kine yağı, tuz ve istüpi on beş gUn müddetle açık eksiltmeye konmuş
tur. İhalesi 1-7-940 pazartesi günü 8aat 15 de belediye encümen'nde 
yapılacaktır. 

le v~ dava hususunda başkalarını 
tevkil ve azle mezun olmak üzere 
ve işbu vekaletnamede münderic sa
lahiyetlerin müçtemi imzaları talı . 
tında ifa edebilmek kaydiyle izmir
de mukimler ticarethanem memurla. 
rıııdan SALA'.\10N SASON ve HA
Yİ1I GANİ ile bu vekillerimden her 
hangi birisinin gaybubet ve mazere
tinde diğer birisi ile müçtemian vaz'ı 
imzaya salahiyettar olınak üzere ge

2 - Ke,if bedeli 11019.30 lira muvakkat teminatı 826.45 liradır. 
3 - Eicsiltme 5.IVII/940 cuma günü saat on beşte istanbulda Kaba

laşta levazım ve mübayaat şube•indeki alım komisyonunda yapılacaktır. 
4 -- Şartnam~ sözü geçen levazım şubesi veznesinden ve İzmir An

ı ara ba, müdürlüklerinden 55 kuruşa alınabilir. E~reti teminat mezkur mevadın aşağıda cinsleri hizalarında yazılı 
tahmini bedelleri üzerinden yüzde 7,5 dur. 

2 - Altay mahallesinde 57 4 sayılı 

•okağın lokmacı bağı kısmında ve 
977, 987 sayılı sokaklarda kanali -
zasyon yaptırılması, fen işleri mü -
dürlüğündeki ke~if ve şartnamesi 

veçhile açık eksiltmeğe konulmuş -
tur. Keşif bedel; 1850 muvakkat te
minatı 139 liradır. Taliplerin temi -
natı iş banka.ına öğleden evvel ya -
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi o
lan 28-6-940 cuma günü saat 16 da 
encümene müracaatları. 

3 - İkiçeşmelik - Eşrefpaşa cad
desinde 338 ve 390 sayılı belediyeye 
ait ev,n yıkılm'l•t alana ait ol • 
mak üzere enkazının satışı, fen işleri 
müdürlüğündekl keşif ve şartnamesi 
mucibince açık aı•tırmaya konul -
muştur. Keşif bedeli 100 lira muvak
kat teminatı 7 lira 50 kuruştur. Ta
liplerin temin:ıtı öğleden evvel iş 

bankasına yatırarak makbuzlariyle 
ihale tarihi olan 28-6-940 cuma gü
nü saat 16 da encümene müracaat
ları. 

4 - Belediye otobüslerine 1 7 ka
lem muhtelif yedek parça satın alın 
ması , yazı i~leq müdürlüğündeki 

~artnamesi mucibince açık eksiltme-· 
ye konulnıu~tur. Muhammen bedeli 
3340 lira muvakkat teminatı 251 
liradır. Taliplerin teminatı öğleden 
evvel iş bankasına yı.tırarak mak -
tiuzlariyle ihale tarihi olan 28-6-940 
cuma günü s.aat 16 da encümene 
müracaatları. ı.ı 18 22 27 5 - M'.inakasaya girecekler mühürlü teklif mektuplarını kanuni ve

ıaikle % 7,5 güvenme parası makbuzu veya banka teminat mektubunu ve 
§artnameeinln F fıkrasında yazılı vesaiki ihtiva edecek kapalı zarflarını 
lnale günü eksiltme saatındaıı bir saat evveline kadar saat on dörde ka
~ar mezkur komisyon b~kanlığına makbuz mukabilinde vermeleri li\ -

Şartlarını vesair hususatını öğrenmek istiyenler her gün belediyeye 
müracaatla öğrenebilirler. 

Talip olanların ihale gününde belediye dairesinde hazır bulunmalan 
ilan olunur. 

ne t.carethanem nıeMurlarından iz- ı,·--------------·• 
mirde mukim NES!M' !l,JtYt sureti 
umumiyetle vekil nıt~p ve tayin et. DOKTOR 

Eımdır. 20 22 24 26 4975/2258 

Askeri fabrikalar Istanbul satın 
alma Komisyonundan: 

Ereğli ve Zonıruldaktan Bakırköye 9300 ton levamarin kömürü
llUn taşıttırılması kapalı zarfla 2 temuz 940 sah günü saat 14 te istan
lıulda Salı pazarında asker! fabrikalar yollamasındaki satın alma ko
ıııisyonunda ihale edilecektir. Beher tonuna thmin edilen fiat 19 kuruş 
1.ur. İsteklilerin ilk teminatı olan 1360,13 liranın mal sandığı makbuzu 
\reya banka teminat mektubu ile 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü 
llladdelerindeki vesaiki havi zarflarını ayni gün saat 13 çe kadar ver
llleleri şartname her gün komigyonda görülebilir. 

16 22 26 1 2230 

% 75 
Cinsi Miktarı Tahmin Fi. Tutarı Teminatı 

Parça linit kömürü 200 ton 700 1400 00 105 00 
Silindir yağı 600 kilo 45 270 00 20 25 
Ma.kine yağı 1200 kilo 32 384 00 28 80 
Tuz 2000 kilo 5 100 00 7 50 
Üstü pi 50 kilo 60 30 00 2 25 

1d 1R 22 26 

iz mir Defterdarlığından: 
Ali Tufanın Karşıyaka şubesine olan milli emlak satış bedeli borcun 

dan dolayı haciz edilen Karşıyaka Bostanlı Kemal bey sokağında kain 
52 sayılı ve SO lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararı ile 21 giın 
müddetle müzayedeye çıkarılmıştıı·. 

Taliplerin 11 temmuz 940 pazartesi günü saat on beşte vilayet idare 
heyetine müracaatları ilan olunur. 20 27 5 • 2316 

tim) dedi ve sözünü bitirdi. Yazılan BEHÇET UZ 
bu takriri ben yeminli noter b'r nüs-
ha olarak tanzim ettim Ye muhtevi-
yatını kendisine acıkça ve ;·üksek C OC'..1 k H(lStalıklar ı 
seslp okudum ve manasını anlattım. • 
Tamamen diledikleri g'bi yazıldığı - Mü ehassısı 
nı benim ve şalıitlerin yanında cas-
dik etmesi üzerine bu vekaletname H&sta!annı 11,30 daı> bire kadar 
altını hepimiz imza ettik ve mühür- B~yler ıokağındw Ahenk matbııa11 
!edik. Bin dokuz yüz kırk senesi ha- tknında kabul eder. 
z'ran ayının on birinci salı günü. •---------------• 

11-6-940 
Vekaletname verenin: İmzası 
Şahitler: İmzaları. 

İzmir üçüncü noteri Sürevva 
Olcay resmi mühür ve im;.~sı 

Umumi no. 888 
Hususi No. 1 56 
İşbu vekaletname suretinin daire 

dosyasında saklı 11-6-940 tarih ve 

447 numaralı a•lına uygun olduğunu 
tasdok ederim. Bin dokuz yüz kırk se 
nesi haziran ayının yirmi dördüncü 
Pazartes. günü 2-1-6-940 

M. G. 
Harç pulları a~lına yapıştırılmıştır. 
30 kuruşluk damga pulu. 

İzmir üçüncü noteri Süreyya 
Olcay resmi mühür ve imzası 
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Kenyada lngilizlerin muvaff akiyetleri 
Italyanlar, son muharebelerde her tarafta lngilizlere 
mağliip olmuşlar ve mühim zayiata uğramışlardır 
10 günlük mevzii muharebeler neticesinde biri general olmak üzere 25 zabit, 600 küçük zabit ve pek 

çok Italyan askeri esir edilmiş, iki tank tahrip olunm-uştur 
kazanmıştır!.> rının kahramanlığını ( !) göstermesi Sildan cephesinde Habeşlerin de tir !erdir. Londra, 26 (Radyo) - İtalya or

duları kumandanlığının, tek kurşun 
atmadan kazandığını iddia eylediği 
~imdiki muharebe münasebetiylp ya
rın Savoyada bir zafer geçid resmi 
yaptıracağı bildirilmektedir. 

Dün geceki Roma radyosu da şun
ları söylemiştir: 
• «- Havanın fenalığına ve müna
kalatın zorluklarına rağmen kahra
man italyan ordusu muntazam hare
ketler ve muazzam gayretlerle Alp
lerde dehşetle çarpışarak zaferler 

İşte, son günde bile yaralı Fransa
nın ağır zayiatla püskilrttüğil İtal
yan ordusu b_öyle medhedilmekte
dir. 

Ancak İtalya kumandanlığı, İtal
yan ordusu hakkındaki hilkmün dün
ya efkarı umumiyesince verileceği
ni düşünmemektedir! 

Bugiln Londrada neşredilen bir 
blHtende on günlük italyan - İngiliz 
harbi hakkında mali'ımat verilmek
tedir. Bu mali'ımat da italyan ordula-

bakımından aJakalıdır. yardımlariyle Metemakdaki garni- Silratli hareketlerimiz, düşmanda 
Billten şudur: zon basılmış, 50 italyan öldilrülmilş- esasen mevcud olmıyan manevi kuv-
«Britanya askerleri, mevzii kuv- tilr. Kasamatta bir italyan kolu dar- veti büsbütUn kaldırmıştır. 

vetlerle italyan müstemlekelerine madağın edilmiştir. 25 maktul. 15 e- Şimdiye kadar alınan esirler ara
yapılan hilcumlarda teşebbüs ve şe- sir vardır. Somalideki hareketler sında bir general, 25 zabit, 600 kil
caat bakımından ilstilnlüğünil gös- daima lehimize neticelenmiştir. çük zabit ve a•ker vardır. 12 tank, 
termiştir. Şarki Afrikada Trablusgarpta mühim miktarda malzeme de ele 

Afrikada Kenya cephesinde mev - tayyarelerle depolar, hangarlar ya- geçmiştir. İtalyanın pek güvendikleri 
zii baskınlarda mühimmat ve erzak kılmıştır. Atölyeler imha edilmiştir. Asgari müslüman ordularından bize 
depoları ele geçirilmiş, hayli depo da Seydi Aziz, Madalana ve Lamise hu- iltihak edenler, memleketlerini zu
imha edilmiştir. İtalyanlar firar et- d.ud kaleleri zapt ve yüz kilometre- lümlc kasıp kavuran italyanlara kar
mişler, kısmen ölmüşlerdir. lik geri hatlara kadar nüfuz edilmiş- şı harp etmek istediklerini bildirmiş-

Tobruktaki gemi üslerinde San 
Çörçiyör kruvazöril ağır h asara uğ
ramış, on bir kadar tahtelbahir mu
hakkak imha edilmiştir. Bugün i nı
ha edilen italyan tayyareleri elli a
dettir. On günde italyan tayyare kay
bı çok ağırdır. Hava taarruzlannd~ 
italyanların iyi talim görmedik]erı 
müşahede edilmiştir. 

Tayyarecileri cesaret.,iz ve becc· 
riksizdir. 

; f Polonya 1 ordusu General Degol Panama Kanalı 
Nihai zafere kadar mücadele etmek üzere Mareşal Petainin mesajına Londra- Mayinle kapatılmış ve' Atlantik sa-

lngilterede teşkilfıtlandırılıyor d d• h"JI • ..., ! k 
Londra, 26 (A.A.) -Röyter: pışan ve bilahare ingiltereye geçmiş o- an cevap Ver ı J erJne agJr top ar Onmuşfur 
Başvekil B. Çörçil dün akşam Po- lan binlerce Polonyalı asker halen bu- Londra, 26 (Radyo) - General mız ve bütiln mühimmatımız olduğu Panama, 26 (A.A.) Amerika muhabir'ne, askeri hedefler in yal-

lonya başvekili ve Polonya ordusu ba~- rada yeniden teşkilatlandırılmaktadır. Degol, bugiln radyoda bir mesaj ver- gibi düşmana te8lim ediliyor. Bizzat hükilmeti, Panama kanalıııın iki ucu- nız manevra mahiyeti taş ı dığıııı, fa
kumandanı general Sikor~kiyi kabul Bu askerler arasında tayyareleri ile miş ve mareşal Petenin dün akşam- siz ve hilkilmetiniz dz düşmanın esa- nu mayinleşmiş. Atlantik •ahilinc a- kat mayinlerin sahici olup belk i. 
etmiştir. bir çok tayyareciler de vardır. ki mesajına cevap vererek demiştir reti altına düşilyorsunuz. Ve sonra da, ğır toplar getirm'ştir. Bütün kanal- manevradan sonra da kaldırılmıyıı-

Bu görüşme esnasında sanıldığına İron, 26 (Radyo) - Sen Jan Do- ki: Fransanın bundan sonra kalkınmağa da teyakkuz vardır. Donanmanın, cağını söylemiştir. 
göre Polonya ordusunun yeni mücade- tozdan alınan haberlere nazaran, bu - - Denizlerin öte tarafında benim çalışcağından bahsediyorsunuz. Bu kal Atlantik sahilleri açıklarında ve An- Vaşington, 26 (A.A.) - Harbiye 
leye devam için bütün işbirliği vasıta- gün oradan bir çok Lehlilerle Çekler gibi bir Fransız zabiti dün gece söy- k ınma, Almanların çizmesi ve İtalyan- ti! denizinde bulunmak üzere Ha - nezareti yüksek memurları ise, kn· 
Jarı üzerinde mutabakat hasıl olmuş- vapurlara binerek ingiltereye geç- lediklerinizi dikkatle dinledim. !arın iskarpini altında mı kabil ola - vaydan hareket ettiği ısrarla söyle- nalın iki ağzına yeniden hiç bir ın~-
tur. rcıeğe muvaffak olmuşlardır. Kendinizi haklı göstermek ıçın, caktır? niyor. Bu askeri tedbirlere verilen e- yin konmadığını, ancak kontroll ıl 

Milttefiklerle beraber Fransada çar- . '[."". mağlilbiyetimizin bir tablosunu yap - Hayır Mareşal! Siz ve hükümetiniz, hemmiyet büyüktür. Kanal mınta- mayinlerin esasen daimi şekilde mev· 
tınız. Duydunuz ki, uğradığımız akı- Fransız ordusuna itimad etmediğiniz kası genelkurmay başkanı, Röyter cud bulunduğunu sö~·lemiştir. 
betten sonra şerefli bir sulh istemek- için Fransayı bugünkü hale düşürdil-
ten başka çare kalmamıştı. nilz. Fakat Fransa muzaffer olacak ve 

Ben general Degol bu sözlerinize kurtulacaktır. Burada Afrikada ve 
cevap verirken şunları soracağım : her yerde düşmanla ' çarpışmak için Sovvet sendikaları 

Hooverin -~'nutku 
"Hak mefhumu varsa,-bu harp A--: 

merika için kaybedilmemelidir 

Ordumuzun, Alman ordusundan Fransız çocukları hazırlanıyorlar. 
dun olduğu hakkındaki sözleriniz ne Fransa elbetteki bugilnkil akıbetinden H hl•k • k d • "h l 
ye istinad ediyor? kurtulacaktır. Fakat onu kurtaracak arp te ı eSI arşıSlll a JStı Sa 

Fransız ordusunda silah yok mu biziz Jlfaresal ı, 
idi?.. .. . Londra, 26 .(Radyo) - General De- k ki • 1 t" 1 
Duşmanın moto:ıze kıtaatı karşı- gol, burada bir icra komitesi teşkil e- ayna afllll genIŞ e IyOr ar Vaşington, 26 (Radyo) - Eski 

Reisicumhur Hoover, Filiide!fiyada 
milli komite azalan huzurunda bir 
nutuk irad ederek, Amerikanın şim
di tarihinde en kuvvetli donanmaya 
sahip bulunması lüzumunda 1'rar et
miş ve dünyanın üçte ikisini sarmış 
bulunan harp karşısında Amerikanın 

pasif vaziyette kalamıyacağını, bu
nun bahis mevzuu olamıyacağını söy
lemiş ve chak mefhumu varsa bu 
harp Amerika için kaybedilmemeli -
dir. Müttefiklere elimizden geldiği 
kadar yardım etmeliyiz. Tayyare, 
mühimmat ve donanma vermeliyiz.> 
Demiştir. 

s~n.da dayaııamadıgımızdan bahset- decektir. Bu komitenin azası Fransz Mosko,·a, 26 (Rady·o) _ Sovvet · ı t k b · ı· d d' 
tınız. b'tl 'd' B d b k b' d .. , nış e me mec urıye ın e ır.• • 

Fran•ız ordusunun motörize edil- zhi~ ı ertı kır. 'teun. atn k'alş d2:
1 

ırkt~ mu. sendikalar birliği, Sovyet amelesine Beyannamede, askeri ve i ktısad ı 
miş fırkaları yok mu idi? Silahtan m_ma om ı sı eş ~ _e ı ece .ır.. hitaben bir beyanname neşretmiştir. bakımından daha kuvvetli olma~ 
t t "hl tt t d ' İngı l tere, F ransa mıllı komıtesıne Bunda oöyle denilmekted:r· iç'n i~ saatlerinin arttırılma'! J!izu· op an, mu mma an ve ayyare en il kil ld - k d . k ı ı k ·· · ,. · ı 
mahrum mu idik ? mte m •. n ° ugu a ard 0 aty ı •. gos- «Harp tehlikesi Sovyetler için de mu ileri sürülmekte ve mesai saate· 
Eğ b ı , k 'd' h t k' rmegı ve paraca yar ım e megı va- artmıştır. Enternasyonal vaziyet me- riııin yediden sekize çıkarılmış oJdu· 

er, un ar :ı;o ı ıyse, a a ım- devlem !ştı' r 11 1 d S lh k - p ti 1 . t t· ı · . d k il< ------00------ dedir? Niçin zamanında tedbir alın- · · . mu ere dolu ur. u a sadık alan gunu, azar g n en a ı ın ııı e ıı • 
t Bordo, 26 (A.A.) - Havas AJansı Sovyetler miidafaa kudretlerini ar- lığını bildirmektedir . mamış ır. b'ld' · ' 

Siz, Fransanın en btiyilk şahsiyeti ı ı r ıyor: tırmak ve i ktısadi kaynaklarını ge-
• mareşal Peten! 1932 d e ordu nun Nazırlar heyeti dün sabah saat ------ - . 

•. 
Muhterem .. misafirlerimiz 

frak sefiri tarafından verilen ziyafette Baş- başkumandanı Ve 1935 de de Fran- 10,30 dan 13,15 e kadar toplanmıştı r . M k 
sanın h arbiye nazırı değil mi idiniz ? General Veygandın teklifi üzer ine ge- u•• şt ere ta ar ruz' 

vekilimiz ve Vekiller hazır bulundular Yoksa, Fransız ordusunun ihtiyaçla- neral Degol evvelisi akşam Londra rad 
Ankara, 26 (A.A.) - Şehrimizde timai muavenet vekili Dr. Hulusi Ala- rı.nı. tetk~k etmek lüzumunu hissetme- yosunda söylediği nutuk dolay ısiyle az- • • 

bulunmakta olan Irak ~ariciye nazırı ta.ş, c. H. P. genel. s_ekre~e~i Dr.1;"ikri dı~~za::ı~~ı Peten! Fransa bu derece ledilmişti1' Mezkur azil .~eyfiyeti sa- Almanya, lngıltereye ve ltalya ş :-
Nuri paşa ile Irak a.dlıye nazırı. ~v- T~ıze~-, _B. M. llfeclıs.~ bar~cıye e~~ilm:- feci bir vaziyete dilştilkten sonra si- bık general hakkında b ı lahare alına- " • • 
ket.Naci ~e:;: şereflerıne Ir~k elçısı !~- nı. reısı -~uz~ffer Goker ıl e İngılız bu- zin vilcuaılnüze ne ihtiyaç vardı? bilecek tedbir leri bertaraf etmemekte- malı Afrıkaya taarı·uz cdeceklermış 
maıl Geylanı ~ar~fından dun gece bır yuk el~ısı Sı;, Knatc~b.ull Hugessen, Tanklarımız, toplarımız, si lahları _ dir . • · 
ziyafet verilmıştır. Afganıstan buyilk e lçısı Feyz Muham-

Ziyafette başvekil Dr. Refik Say- med Han, Mısır elçisi Abdurrahman 
dam, hariciye vekili Şükrli Saraçoğlu, Hakkı, hariciye vekaleti erkanı refi
adliye vekili Fethi Okyar, milli müda- kalariyle birlikte hazır bulunmuşlar -
faa vekili Saffet Arıkan, sıhhat ve iç- dır. 

Bordo Nazırları 
Roma, 26 (Radyo) - İta lyan mat- başlıyacaklır . 

buatı; İngiltereye umumi taarruz Berlin, 26 (Radyo) - Alman mal· 
için Almanya ile italya arasında ge- buatı, Almanya ile İtalyanın, yakınM 
niş bi.r pliin haz ırlandığını yazmak- İngiltereye karşı um umi bir taarrıı ı 
tadır . yapacaklar ı , Norveç sah i llerindeıı 

ı Fransız milletine Nazi re1"ı"minı· ka- Gazetelerin verdikleri malümata Fransız sahillerine kadar olan mınta· 
ı •} • t • göre, Almanya, havadan ve denizden kalarda Alman tayyare, kara ve de • 

ngı iz ayyare eri b 1 t • k • • } doğrudan doğruya İngiliz adalarına niz kuvvetleriyle büyük Britanya)'a u et ırme ıstıyor ar ve italyada, biltün kuvvetleriyle şi- kat'! ve öldür ücü bi r darb~ inclirilece· 

d mali Afrikaya taarruz edeceklerdir. ğini yazıyorlar. 
F h"}}er"nde U .. şman tayyare Londra, 26 (Radyo) - Taymis ga- hafaza eden bazı menfaatperest Fran- Bu müşterek taarruz, pek yakında ransız sa ı 1 zetesi, yazdığı son makalede diyor ki : sız ricalinin teşvik lerine kapılmışlar •• 

"} İngilterenin Fransa sefi r i Si r Ona] ve nihayet Fransayı bugünkü vaziyete -- oo------m eyd anlarına taarruz ettı er Kampel, Fransız ricaliyl~ ~aima sık~ düşilrmilşlerdir. Romadan dönen Deniz sür'at postası 
temaslarda bulunmakta ıdı. Vaktakı Mançester Guardiyan gazetesi de M 

Londra, 26 (Radyo) - Bu sabah üzerinde uçması üzerine Alman fabri- hükumet Bordoya nakledildi, hiç bir mareşal Peten kabinesi azasından ba: ısırlılar lsta.nbul, 26 (Telefonla) - Paz~r-
neşredilen resmi tebliğe göre, ingiliz kalan geceleri tatil me~b.uri~e~inde Fransız nazırı ingiliz sefiriyle konuş- zılarının, Fransız milletine nazi reji- Roma, 26 (A.A.) _ Bugün •ant rat ;tıb:rf~ :ırh~n v~pt~ru!ıu;ı İzm~: 
tayyareleri Fransız sahillerindeki düş- kalmışlardır. Bu yüzden sılah ıstıhsa- mak istemedi ve bu yüzden sefir, me- mini kabul ettirmek için el altından 24 ü 15 gece Mısır diplomatik ve e s an u aıasın a 8 ra pos ası ya 

J 1 1 t 1 t k · k' b ı d - ması kararlaştırılm ıştır. man tayyare meydanlarına taarı-uz ar i aza mış ır. .. .. ram an a ma ım anını u am~ ı. çalışma!1a başladıklarını haber ver _ konsolos heyetleri hususi trenle Roma-
yapmışlardır. Burada üç Alman avcı Roma, 26 (Radyo) - Pazar gunu !'.eten, ve general Veygand, oteden- mektedır. yı terketmiştir. B •• •• k d d 
tayyaresi düş~rülmüştü~-. , Paleı:rnoy',l yapılan h~va hilcumların. berı Almanya ve İtalya ile teması mu- Ayni trenle işlerinin icabı italyada Uyu a a a 

Roterdam cıvarındakı \i alhafen ha- da milttefık. t.aJ'.yarel_erın. a.tt~.kla.~ı bom- ikamet edenlerle gn..eteciler de hare- B ·· ·· k b • 
va meydanına da hücumlar yapılmıştır b~l~rdan yırmı sekız kışı olmuş, 168 Tu .. rkku şu Sipariş kontratları ket etmiştir. uyu ı r yangın 
Norveç ilzerinde de faaliyette bulunan Jı!.ş!.. de yaralanmıştr. l. ,, lslanlıul, 27 (Telefon la ) - Büyll~' 
İngiliz tayyareleri, Bergende Alman- ,"'""'B. t hh-t d h I lngiliz komisyonuna tal ya nazırlar fil adada balıkçılk caddesinde aşçı İJys· 
]arın henüz ikmal ettikleri Donoen ha- ır aa u a a. Trakyada uçuşlar r . nın dükkanından yangın çıkmış, 12 e•' 
va meydanını müe••ir surette bomba- Roma, 26 (Radyo) _ Fransa, iş.. k devredildi mec ısı ve n dükkan yanmıştır . 
lamıştır. gal edilmemiş olan Fransız arazisi- gapaca Londra, 26 (Radyo) _ Amerika- Roma, 26 (A.A.) - Nazırlar heyeti l 

Tayyareler salimen üslerine dön - ne Alman ve italyan masnuat ve İstanbul, 26 (Telefonla) - Tü rk- daki müttefik mtibayaa komisyonu, 6 temnıuı saat onda içtimaa çag•ılmış- A N A D Q L LJ 
milşlerdir. mahsuliitını sokmağı ve bunların re- kuşu tayyarelerinin Trakyada uçuşlar Fransaya ait •iparişlerin 17 h aziran- tır. ';;;:öiii ... ;;;;;;;a;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;:;;;:;;;;;;;;;:;;;;;I 

Londra, 26 (Radyo) - İngiliz tay- vaç bulma•ına mani olmamağı taah- yapacakları bildirilmektedir. Türk - da ingiltere hesabına devir alındığı- Ed • • ;o 
yarelerinin gecele~i Alınan ııehirleri hid eylemiştir. kuşu paraşütçü leri de bu uçuşla rda at- nı bildirmiştir. enJn meSajJ Sahibi v e Bat muharriri 

HAYDAR RÜŞTÜ ÖKTEM layışlar yapacaklardır. lspanlJa kendı· toprak-c ·ı d• Londra, 26 (Radyo) - Harbiye 
evap verı me ı l l k nazırı Eden, bu gece radyoda bir söy-

Tokyo, 26 (Radyo) - Şan - Kay - arını a aca mış lev vermiş ve ingilterenin, Almanya-
Şeke mühimmat ve erzak gönderme _ Madrid, 26 (Radyo) - Elkazar ga- yı mağlup etmek için her tedbiri nl-

Umumi Neşriyat Müdü rü 
HAMDİ NÜZHET Ç.ANÇAR 

mesi hakkında japonya hilkilmetince zetesi, yazdığı bir makalede diyor dığını, her tarafta çarpışacağını ve 
ingiltereye verilen notanın cevabı he- ki: düşmana en ağır darbeyi indireceği- Ab 6 Aylığı 800 nüz gelmemiştir. Milli İspanya; son hadiselerden ni söylemiştir. one• 

Führerin umumi karargahı 26 (A g,,misi 12 bin tonluk silahlı Saranak sonra, kendisine ait olan toprakla r ııı •Yıllığı 1400 kr. 

Alman Tebliği 

A.) - Alman orduları başkumandan- sminde bir İngiliz gemisiyle diğer si- Kehanet! başkalarının elinde bulunmasına as- Japonlar 
lığının tebliği: ahlı iki tüccar gemisini torpillemiş - la müsaade etmiyecektir. 

Garpta kayde değer bir hadise ol - tir. Bal, 26 (Radyo) - İsviçre gazete- lstanbuldaki lng 0 l1° · 
mamıştır. 26 hazı'ran gecesı· bombardı- S s ı t d 1 Z tavanger - ö a ayyare mey anı. leri, Fransanın uğradığı mağlubiyet- I va.<ıl olan japon harp gemilcriıı'n .ıc 
m:ıın tılyyarelerimiz merkezi İngiltere •ıa hilcum etmek teşebbüsilnde bulu - ten sonra, ingilterenin de uzun müddet vapur arı kontrole başladıklarını hı.ber nr-
ürerinde tayyare meydanlarına ve tay_ nan Bristol - Blenheim tipinde üç in- harbe devam edemiyeceğini ve sulh İstanbul, 26 (Telefonla) - Limanı_ mektedir. 
·are endü"trisi tesi.'atına hiicnm ede- -rlliz taY.y~res~ni~. iki t~nes.~ Alman av- yapmağa mecbur kalacağını yazıyor- ~ızda bulun~n ~ş i~giliz vapurunun Hon~~ong 2? (A.A..) - japon ıw- 1 rek .bo~balar atmışh'.-. .. cı!arı duşurmüştur . Üçilncu tayyare lnr. bıze satı lacagı soylenıyor. 1.elelerıııın aldıgı hatlı hareket üzerine i 
. Şımdı ha_lıer alındıgıııa gore, 24 ha- hucu~~ yapmadan .k~ybolmuş.tur. R h , t. R M .. t h ·z •k t H~nkonı.tda ihtiyati tedbirler ittihaz il 

zıran gece"' Bnyonne açıklarında tak- İngılız fayyarelerının 26 hazıran ge- omen ey e ı omaya US a Sl e ı raza edılmışlır. Alınan tedbirlerin tanıamile 
r.iben ye~i.bin t?nluk bi.r düş?1an nak- resi Almanyanın şimal ve garbına at- g •d• r Ankara, 26 (Telefonla) - Ziraat tedafüi mahiyette bulunduğu bildiril-
lıye gemısıne hucum eclılmıştır. Atılan mış oldukları bombalar askeri hedef- ı ıyo bankaları şube, sandık ve ajanlarına mektedir. Bu tedbirlere göre ezcümle 
bomhalar şiddetli infilaklar ve yan - !ere i~abet etmeyip gayet hafif zarar- Bükreş, 26 (Radyo) - Bu sabah, verilen emirde, evvelce tesbit edilen hudııd civarındaki ırmak üze~indeki 2 
gınh~ hııs~l~ ıtel~iştr. İrlanc!anın !ar vermiştir. Şimdiye kadar haber a. bir Rumen hey'eti Romaya ha reket kredi ilzeri nden müstahsile ikrazatta köpril tahrip edilecek ve hudud ileri 
cenubı garbısınde bır Alman denizaltı- lındığına nazaran 4 kişi ölmilştil r. etmişti r . • bulunmaları bild irilmiştir. karakolları takviye olunacaktır. 

-Battarafı 1 nci Sahifede-· 

Yabancı me mlek etlere 27 lira 

idarehane: ikinci Beyler sokak 
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Saba lı : 4, 30 
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