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ALMANYANIN SULH SARTlARI E l'AN Bi LDiRitMEDi 
riııi 

Bay Winston 
gördüğünü ve 
dar harbe 

Çörçil Fransayı 
ingilterenin sonuna 

mazur 
ka· 

söyledi devam edeceğini 

ütün lransızlar donanmalarını te lim etmekt:en
e son ne/erlerine kadar ölmey.i tercih edeceklerdir 
loııdra - Bu dakikaya 
d,r Almaayaoın sulh şart

, bı h•kkında hiç bir haber 
i b ~-~amıştır. lngiliz resmi 
ı.. fıHerine göre, Fransız 

tlii~ 011iltınıa ve tayyare kuv

.ı FRANS SULH iSTEMi Ti .~::~~.:u9 

OADULARININ SiLAHLAR NI TESLiM 
EDECEKLE 1 MANASINA LINMAMALIDIRva;~~ .. :~:·• d tUe · ld ~illin hiç bozulmadan 

~ Qtu gibi kalmaları sulh 
,~1•rı üzerinde mühim bir 
-.0111iy.-cak iki alAmettir. 
'koloni Hitlerle görüş-

tedir. Yanında Kont 
!o ile Mareşal Bodoğliyo ,.,, . 
~tldra - Bay Vinston 
ttil gece yarısından son-

~ t'dyoda aynen şu sözle
~~lemiştir : 
'rt, 1

-- rnüthit baberıısaa.- _ 
tela.ittir. Fransaya karşı 

~~ lıislerimiz katiyen {le
' erniıtir. F ranınz dehası -

k• .P' ~traiden canlanacağını 
it · ell4ini göstereceğini 

· . ediyoruz. Fransız mil
i 
~ •yıplamıyorum. 

,, , \harbe devam edece-
rı _, ~ ~ ıonuada da galip Baıvekil Bay Peten 

~ "-lıaffer gelecegiıııiıe eminiz.,, 

"dra - Pazar gGnü Fransız kabinesinin ınüza.; 

~lllER MOSSULINI iLE BiR ARADA 

. .. 

. . 
~ 

kereleri esnasında lngiJtere hükftmeti Fransaya verdiği ı Bren - Fransanın harbe nihayet vermek kararını tefıir 
bir mubtirada şunları teklif ediyordu : eden "Bund,, gazetesi şöyle yazmaktadır: 

Fransa ile lngiltere arasında bir Fransız - lngiliz Birliği "Fransa şerefli bir karar almıştır. Zafersiz fakat şerefli 
kurulacaktır. Ordular tek bir kabine tarafından idare edi: bir şekilda harpe nihayet vermek istiyor. Şimdi ıarpışmak 
leceklerdir. Parlamentolar birleşecektir. Fransızlar Ingiliz fuzuli bir şeydir. Fransa yalanız şerefli bir sulh istiyecektir. 
lngilizler de Fransız olacaklardır. Vaşington - Fraıısada sivil, asker bütün Fransızlann 

Londranın resmi mahfillerinde ehemmiyetle kaydedildi- birlesştikleri bir nukta vardır ki o da Fransız donanmasını 
ğine göre Fransa bu mesele hakkında şimdilik lngiltereye her ne pahasına olursa olsun düşmana teslim edilmemeıi 
cevap veriş değildir. Fransa ancak Almanyanın sulh şart- keyfiyetirdir. 
tarından haberdar edildikten sonra bu hususta bir karar Fransızlar bunu yapmamak için son aeferlerine kadar 
vereceği anlaşılmaktadır. ölmeği göze alacaklardır. 

TÜRKiYE TEHLiKE KAR
ŞISINDA DEÖILDIR ____ , .. ___ _ 

B t (R 
· ' - Bustondan bildiriyor: 

uı on adyo1 . ı T k' .1 İ •tı sonra fir ıye ı e Sovyet 
talyannı harbe fil'ı:DHttas.-.. t' · d S 

1 L ne ıcesın e ovyet 
Rusya arasında yapı an KOtıUfiHllar ~ , ~ v h 
Rusya Türkiye"in battı ve hareketindt! bUt oı .. '"'q~~unu, ~t
ta bu serbestiyi Balkan müttefiklerini miidafaa utrn~- a 
dahi beraberce ittihaz edecekleri karar dairesinde iıtimal 
edebileceklerini ltatta lngiliz - Fransız • Ttırk ittifakını da 

ifa yahut ademi ifada gene müstekil bulunduğuna bildir
miştir. 

Sovyet Rusya Türkiyen{n müttefiklerine filen yardımına 
da muhalif bulanmadığını da heyan etmişt!r. Bununla bera· 
b.er Türkiye bu hususta pek ihtiyatlı bulunmaktadır. O ka· 
dar ki ateş Türk toprağına, yalıud fürk sularına veya ha
valanna gelmeden harbe attlmak isetemediğini anlatmakta• 

dır. Halbaki bugiin Türkiye için böyle bir tehlike mevcud 
değildir. 

------.. --~-----. 
lngilterenin Bir Teklifi 

Londra ·- F ransaya mümkün olan bütün yardımları yap
mak ve Fransız milletini mukavemette devama ikna için 
iki millet arasında (Solonel bir birlik) teklifinde bulunmuş-
tur. Bu birliğin ana hatları bir deklarasyonla Fransız hü· 

1 kiimetine bildirilmiştir. Bunda deniliyor ki : Müşterek dava 
uğrunda iki hükumet Fransa ve lngiltere bir tek hilktlmet 
teşkil edeceklerdir. Be hükumet Franco Britanik siyasi 
varlığı olacaktır. _____ .. ___ _ 

İngiltere Zafere Kadar 
Harp Edecektir 

Vaşington - Büyük Britanya, Almanya ve Italyaya kar
şı harp hareketlerinde nihai zaferi elde edinceye kadar 
devam edecektir. Bl\tün lgiliz gazeteleri lagiliz milletini bu 
gaye uirunda umumt bir harekete teşvik etmektedirler. 

lngiliı baıvekili Çörçil yarın parlimenteda beyanatta bu
lugacaktır. 

Amerikan vapurunu durdur
mak isti yen Alman denizalnsı 

------..--
Londra - Bir Alman tahtelbabiri Atlantik denizinde 

"Vaşıngton,, adlı transatlantik vapurunu tevkif etmek iste
miş~ vapur durmamış, yalnız Amerikan vapuru olduğu işa· 
retini vermekle iktifa etmiş, tahtelbahir önlemek iıtemiı, 
yolcu vapuru protesto işaretini Yerince tahtelbahir çekil-. .. . 
mı~.~r. 

Bu meseic Amerika ile Almanya arasında diplomatik bir 

şekil almıştır. 

Stokholm - Sovyetler Litvanyadaki iki bin hlleum ara
basını Alman hududuna göndermiştir. Almanyanın büttln 
Avrupaya bakim olması ibtimalı karşttında Kremlin fey
kalide askeri tedbirlere başvurmuştur. _____ .. 

Romanya Gazeteleri 
Balkanlar 

ve 

Bükreş - Romanya gazeteleri Balkanlar hakkı,nda ~a 
mtUaleaları yazıyorlar: Timpul gazetesi, Italyanıa harbe ıır-
mesinin Balkanlarda bir tehlike teşkil etmiye~eli anlaş~h
yor. Buiünün çehresile bu harp yalnız Müttefı~l~r ve mıh-
verciler arasında kalıyor. İnuversol ise; Mussohnı Balkan
lara ve Şarki Akdenize bir sakin •e asude mınbka bıra
kacağını söylediğine göre bu siik6neti iblil etmekte gene 
bu devletlerin keneli siyasetine Yibeste kalacaktır. _______ .. ______ __ 
Bitlerle Mussolini Münihte 

bu2 ün görüşecekler 
Berlin _ Bugün Hitler ile Mussolinl Münibte görüıecek· 

ler ve Fransız işini tetkik edeceklerdir. Cevabın bugün 
ıcç vakit Fraasaya bildirilmesi muhtemeldir. _____ , .. ___ _ 
Nazırın iZi Süreünde 

Sofya - Sabık Ba~Yekil Karaisto Paaofun kızı heyecanlı 
haberler oeşrettiğinden dolayı dahiliye nasırı emrile iç ay 
mthldetle Bul1ariıta11 içlerine nefcclil•iıtir. 
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Budapefte - Parisin zaptı üzerine Macar mebuslarından 
mftrekkep bir heyet Alman elçiaini ziyaret ederek Hitlerin 
Vel'ıay muahedesini yırtmakla Macarları bağlı yan muahedelerin 
de ortadan kaldırılması imkanını hazırladığım söyledikten 
eoDl'a ayni heyet ltalyan sefirini de görerek onada 
Ma11olininin Macaristanı kurtarmak için yaptığı yardımların 
hi~ bir Maearın unutmıyacağını bildirmişlerdir. 

Londra - Fransıı spikeri Fransanın sulh istemesi ile 
Fransız ordalarının sillhlarını teslim edecekleri manasını 
çıkarmamak lizım geldiğini Ye yeni Fransız bükümeti acele 
saik iıtemekle Fransız çocuklarının katJiamdan kurtanlma
ıını arzu ettiğini bildirmiştir. 

Londra - l:ibyada Inıiliz kuYvetlerinin ltalyanlara yap
tıkları hücumlarda onlardan 60 esir almaia muvaffak ol
muılardır. 

londra - Amerikanın müttefiklere vermekte devam et
tifi tayyareleri doğrudan doğruya Amerika topraklarında 

•çmalanna müsaade etmesi RuıYeltin lnıiltereye yeni bir 
cemilasi telikki olunmuştur. 

Londra .....:. Bura mahfilleri Fransızların daha bir çok 
cephe Ye faaliyet sahasında savaşa devam edeceklerinden 
emindirler. Burada tankların memleket zapt ettiklerini 
fakat bu memleketleri muhafaza ve idare edemiyeceklerini 
ve ilk hlcum ne kadar gürültülü ve heyecanlı olursa mağ
lubiyet Ye ricatların da o derece heyecanh ve gürültülü 
olacağı kanaatindedirler. 

Fransız Hariciye Nazırının 
Mühim Bir Beyanatı 

Bordo - Fransız hariciye nazırının beyanatına göre : 
Fransa şerefsiz şartlar kabul etmiyeceğini bildirdi. Zilletle 
mukavemetten biriıi tercih lizım gelirse y•ni hayatla ölii-
mli tezcih mevkiinde kalırsa Fransa ölümü tercih edecek
tir. 

Sovyet Motörlü Kıt'aları 
Alman Hududunda 

Londra - Letonya ve Estonyayı işgaJ eden SoYyet 

törlü kuvvetleri Alman hududuna vardılar. Litvanya 
hurreiıi memleketini terkederek Berline gitmiştir. 

mo

cum· 

Ucuz Sığnak 
·~~~-----....... ·~·--·~----

etmenin Usulleri 
Yazan: MiMAR ZEKi SAY AR 
-3-

Hollandada yapılan tip· 
!erden : 

Sığınaklar ~kalıplı betonla 
yapılmıttır. Tavanına bir 
miktar demir koymak lazım
dır. Toprak seviyesine ta
mamen gömülmüştür. Üzeri 
hafriyatta~ çıkan toprakla 
emniyete alınmıştir. Orta 
çapdaki bembaların çok ya
kındaki infilaklerine bile 
mukavemetlidir. Giriş ve 
çıkış kapıları gaza karşı 
koyacak şekilde inşa edilirse 
mllkemı11el bir tiptir. 

Kesme gibi sert topraklı 
arazide yapılan tiptir. Bu
nun için kenarları tahta ku
şaklar ve kaplama ile tah
kim edilmemiştir. Tamamen 
toprağa gömülmek sureti ile 
tertip ecılilmiştir. Üzeri meşe 
odunları ile ve oluklu saç 
ile örtülmilştür. içinde otur
ma yerleri vardır. Çok ucuz 

3 - Kat adedi faz]a bi
nalarda, sığınak tesisi için 
daha ziyade dikkat etmeli
dir. Bu gibi ey ve apart
manlarda yıkdma neticesi 
husule gelecek enkaz mühim 
bir sıklet teşkil edeceğinden 
sığınak olacak y~rin tavanı 
ve duvarları bu ağırlığa mu-

kavemet edecek surette tah
kim edilmelidir. Pasif ko-
runma talimatnamesinde kat 
adetlerine göre sığınak ta
vanının haiz olması icap e

den mukavemet miktarı tes
bit edilmiş ise de her bina 
ayrı bir ioşai karektere sa-
hip olduğundan bu gibi ah
valde binayı mimar, ve 
mühendislere tetkik ettir
mek ve basit bir proje yap· 
tırmak en muvafık hareket 
olur. 

ve basit bir tiptir. (Devamı var) 

····~·········~~·~······· 
: SELAMET GiŞ Si ı 
t Birçok vatanda,ıarımızı selamet t 
t ve sadeta kavuşturdu • 
f Ne doğru isim f 19 Mayıs fevkalade piyangosunun ent 
f~üyük ik~amiyesi ol~n. 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
ttr a.m':lesıoden 34 kışıye taksim etmekle onları (Selimet)ef 
f erdırdı. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
t Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencaya f .................. > ~• •>••••~> ....... 

Sovyet Rusya ile japonyc
arasında daha pürüzler varmış 

Tokyo - Gazeteler Nomonban hududunun Sovyetlerle 
dostane halli hususundaki kararı memnuniyetle karşıla
makla beraber AJ:ahi gazetesi bu hudut meıelesinin halli 
iki hükfımet arasında pürüzlü olan meselelerin bir cüz'unu 
teşkil eder dedikten sonra şunu da ilave ediyor. Sovyet 
Rusya ile Japonya arası ancak ticaret mücadelesi, balıkçı
lık ve madencilik imtiyazları meseleleri de yoluna koyul
duktan sonra düzelebilir. 

-----... --:------
Çarşı ve mahalle bekçi. Damga resmi kanunu 

Lavrentuyef neden Bükreı 
sefiri ~ldu ? . . 

Sofya - Sovyet Rusyanın Sofya sefiri LaYrentiyefin Blk" 
ref sefaretine tayin edilmesinin mühim bir siyaıt me••l• 
için olduğu söyleniyor. Bu münasebetle Romanya ve So•~ 
yetler münasebette bir tabiilik beklenmelidir deniyor. Ay• 
zamanda Romanya hariciye nazırı bugftalerda MoıkeYıcl• 
bekleniyor. Orada yeni bir dostluk muahedesi imzala••" 
caktır. Bükreıte zannedildiiine göre bu suretle So•J~~ 
Rusya Besarabya iııalinden vazıeçecektir. Buna makabı 
Roman yadan iktisadı imtiyazlar alacaktır. 

----:-·----..• .. •------
lerl. kanun proJeıı· Fevkalade vaziyet dolayı· Tunus, Süveyş ve ltalyanl.at 

siyle vergi ve resimlere zam 
yapılmasına dair bulunan Sofya - ltalyanın laedeflerinden biri olmak itibar11le Emniyet işleri umum mü

dürlüğü tarafından hazırlan

mış bulunan çarvı ve ma
halle bekçilerine ait kanun 
projesi son şeklini almış ve 
Başvekalete verilmiştir. 

3828 ıayılı kanun bir Hazi- "Utro,, gazetesi tunus Ye Süyeş hakkında şu malimatı ••• 
ran 1940 tarihinde meriyet riyor: 6• 
mevkiioe girmişti. Bu kanun- Tunusun coğrvfik vaziyeti, Italyanın bu adaya niçin ı I· 
la damga resmi kanununun dikerek isteklerinin başına koduğunu göstermektedir. it~. 
11 inci maddesinde maktu ya Tunusa sahip olursa sahil topları, bava filoları, deoı• 

Kız san 'at okulu sergisi 
dOn~açıldı 

resimlere zam yapılması işi altıları ile Akdenizden zengin Hindistana giden yolları ke~ 
pul satanlarlar, bazı banka- sebilecektir. Tunus Akdenizin kalbidir. Orada iki buçd 

milyon yerli, 118 bio Fransız ve 100 ltalyan yaşıyor. 
lar, bazı resmi daireler ve Süveyş kanalı Akdenizi Kızıl denizle birlaştiren bir. ıı•: 
halk tarafından yanlaş anla- pıdır. Bu Kanal logiltereyi Cebelüttarık yolu ile Hindı•t•. 

Cumhuriyet Kız san'at o
kulunun yıllık sergisi dün 
öğleden sonra merasimle a
çılmıştır. 8u güzel sergi da
vetliler tarafından gezilmiş 

ve çok beğenilmiştir. 

şılmakta, meseli istidalara na bağlar. Bugün lngilterenio Mısıra verdiği bftyük ehi';:! 
eskhi gibi 16 kuruşluk pul miyet Süveyş kanalının hatırı içindir. Süveyş kanalı t 
yapıştırılacağı halde 24 ku- kilometre uzundur. 70-110 metre geniş, 9·13 metre k~d~. 
ruşluk pul yapıştıranlar gö · da derindir. Heryıl bu kanaldan 5·6 bin vapur geçıY0 

rülmüştür. Halbuki bu ka- Ve 30 milyon ton kadar hamule geçiriyorlar. ~ 
nunla damga resmi kanunu- Burası bir aksiyoner şirkete aittir. Bu şirketin serm•Ye. 

Bilhassa çiçek bahçesi zi
yaretçileri çok alakadar et
miştir. 

nun 11 inci maddesinde ya- 2il milyon altm franktır. Bunlar 400,000 hisseye ayrıloıl:' 
zıh maktu resimlere yüzde tır. Fraosanın 108,000 itin hissesi, lngilterenin 170,00lJ, t 
elli, 3, 4, 5 ve 6 ıncı fasıl· panyanın 4164, ltalyanın da 2719 hissesi vardır. Bu şir~;, 
lar1nda yazılı nisbi resimle- idare meclisi 32 kişiden mürekkeptir. Fransızların 19, d 1 

Amerikıua tütün 
götOrBBOk 

re yüzde on zam yapıldığı, gitizlerin 10, Mısmn 2, Hollandanın da bir azaıı var~' 
h 1 b 

··f Burasının hakıki idaresi lngilterenin elindedir. Çtınktl 0 

arzu a , eyanname, nu us d k h k' . . d 
b- · t - d ı 1 a as eri a ımıyetı var ır. 
uvıye cm an arı, ev enme- ----·- ... ---

nım?:~a k·~ufu;:.,en~:e!:b~ ~!~:::. ~:::7 !~~!:~ m;~:~~ . AlmangaFransız fil ıs unun teslim ini lstıueaea 
varpuru tütün ve yağ ylik- meler, sulh mahkemelerınde Vaşington-Almanya Fransadan taleb edeceii miltır~ 
!etmektedir. Vapur birkaç istimal edilecek olan hususi şatlara arasında Fransa donanmasının Almauyaya te.ı 
güne kadar Amerikaya ha- vekaletnamelerin ve damga bulunacakmış. 
reket edecektir. resmi kanununun 11 inci 

Valimiz 
Birkaç gündenberi Anka· 

rada bulunan Valimiz B. Et
hem Aykut Cumartesi günü 
şehrimize döneceklerdir. 

Adliye kadrosu 
Adliye ve €ezaevlerinin 

kadroları dün Defierdarhğa 
gelmiştir. 

Yamanlar kampı 
Yamanlar kampı ayın yir

mi yedisinde açılacaktır. 

maddesinin 38, 40, 46, 47, 
49, 52, 54, 58, 61, 62, 66, 
68, 78 ve 90 ıncı numara
larında y4zılı diğer evrakın 

bu zamma tibi olmadığı, Ma · 
liye Vekaletinden, mal me
murlarma tamimen tebliğ 
edilmiştir. 

Dr. Fahri Işık 
b:mir Memleket Hastanesi 

Rontken Mütehasaıaı 
Rontkenveelektrilc tedaoi• 

yapılır &kinci 8eıler So 
29 No. TELEFON 2542 

lzmir Defterdarlığından : 
Abdurrahman oğlu bakkal Zaimin Basmahane şubesine 

Milli emlak satış bedeli borcundan dolayı haciz edilmiş 
lsmetpaşa mahallesinin Yüksek sokağında kain 3 sayılı ve 
180 lira kıymetindeki evi vilayet idare heyeti kararı ile 21 
gün müddetle müzayedeye çıkarılmı,tır. Taliplerin 25 Ha
ziran 1940 saat 15 t~ Vilayet idare heyetine müracaatları 
ilin olunur. 4-11-18 (20~ 

lzmir Defterdarlığından : 
Meyhaneci Ahmedin Karşıyaka ve muamele ve istihlak ver
gileri şubelerine istihlak ve kazanç vergileri borcundan do-
layı haciz edilmiş olan Karşıyaka Dedebaşı H. Ağabey so
kağında kain 1-3 sayılı ve 1760 lira kıymetindeki bahçe 
ve dahilinde mevcut dam ve evinin yarı h iE seleri 'ı ilaytı t 
idare heyeti kararile 21 gün müddetle müzayedeye çıka-
rılmıştır. TaHpleriu 25 Haziran 1940 Salı günü saat 15 te 

vilayet idare heyetine müracaatları ilan olunur. 4·11-18(2040) 

ELHAMRA Sinemasında 
Bugün matiuelerden itibaren ucuz yaz fiatlerile 2 büyük 

filim birden 

ı - 3 v ALS Fransızıa SözlO 
2 -Allahın Ce neti TOrkçe sözlü 

FiYATLAR: Koltuk 40, Balkon 30, Salon 25 kuruştur. 
SEANSLAR: 3Vals 2-3,30 ·9,30 Allahın cenneti 3,30-7,30 

_,,,._.._ __ .. ___ _ 
Pazarlıksız satış kanı· 

nu ge i baıtaı 
hazırlandı 

Ticaret Vekaleti, halen 
Ankara. Istanbul ve Izmirde 
tatbik edilmekte olan pa
zarlıksız satış kanununun 
bugüne kadar elde edilen 
neticelerine göre değiştiril
mesine lüzüm görmüş ve 
yeni baştan bir kanun pro-

jesi hazırlamıştır. Ôntimüz
deki ~nnlerde Başvekalete 
verilecek olan proje, milli 
korunma kanunu ile fiyat 
murakabesi hakkındaki ka-
rarname hükümlerine aygun 
olarak hazırlanmıştır. 

KUltUrpark Sinemasında 
Bugün ve yarın ucuz siuema 
günüdür. Büyük ve küçüklere 
Hususi 15 ve birinci 10 ku· 
ruştur. 
Oğluma karı arıyorum 

Seanslar: 1-3-5-7-9 da 

Kanuı prııııl 
Adliye Vekaletinde 

teşekkil bir komisyon t 

fından hazırlanmış bul 
adliye teşkilih kanun 
jeai üzerinde Vekiletç• 
pılan son tetkikler d• 
miştir. Mütalealan ah11 

üzere yakında alikab 

kiletJere ıönderilecelı 
pro jc istinaf mahke19e~ 
teşkiline dair büküoıl• 
ihtiva etmektedir. 

Manisa ot 
Ne. 7& 

Ke,eciler Lale aine01•'
1 

şısında. 

Kuşatılası o 
Keçeciler Sali)ı usta1'111 

fabrikası karşmnda. 

Bu oteller ızmirin eıt 
ve ucuz otelleridir. 

Müsteciri: Sır/i/I 

D. Demir Yollarından : 
9. İşletme ihtiyacı için Muratlıda Sırtköy ocakların~;~ 

ve kilometre 27 deki taş ocağından 4200 metre mikka 1ıtır 
ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usullerile satın ahnac• ~e 

Münakasalar 27 Haziran '40 Perşembe günü saat 11 1, 
letme binasında A.. E. komisyonu tarafından sırası ile yaP1 ı t-~ 

Her birinin muhammen bedeli ile muvakkat teminatı ,• •\ 
yazılıdır. Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki ihtiva ed~ ·~ '-ı 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 na dar komisyona ~ı1 ~~~ 
lazımdır. 15000 metre mikabına ait olan şartnameler ,ıı 'k, 
mukabilinde Sirkeci , ·eznesinden ve 4200 metre mikabıo• ) ~ 
Iar bilabedel komisyondan ve.rilecektir. 1\4"'' tift .. 

Muhammen '" 
bedeli te I' 1 

,~ 
lira tl ~-il 

Muratlıda Sırtköy ocağından 15000 metre 3 27000 :1 t 

Kilometre 27 ocağından 4200 metre 3 6930 ("fi t'tı d 
12-14-16-18 ,1 't ., 
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