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kat'iyen kabinesi 
Fransayı temsil 

hür· ve 
edemez 

serbest 

ndrada kurulan lr nsız milli kabinesi lran· 
~: '1ın son zalere kadar çarf,ış tıJ 

cagını b yan etti 

1 LIZ GAZETE lERi DiYO Ki:." K3 NSIZLAR-
HARB ETMI OLAN iT A 

• 
nsız ımpar torluğu peten ka 

emrıne 
( . 
aının .tabi değıldir 
1

' - Fransadan bildirildiğine göre, Pctcn hiiku- hakkında alaylı makaleler yazmaktadırlar. 
, 'tııen Almanlarin nöfuzu altındadır. Bordodaıa Pa- Daily Mail diyor ki : 
t~ telıraflar bu nüfuıu açıkçe hissettiriyor. Peten ltalyanlar topu topu Maltanın yakınına birkaç bomba at-
~ ~amaralar huzuruna çıkmamııtır. Kat'iyen Fran- mağa muvaffak oldukları için Fransadan ne talebte bulu-
• ~t meıruti kabi•sİ olamaz. nabilirler?. Yorulmuş ve bitkin Fransız Alp ordusuna karşı 

dij·e hür Fransa nam,na söz söylemeğe solihiyettar 
1k reaeral Begoldur. Fransız halkıaın sempatileri harekata girişmek ist<"mişlerse de rezil olup çekilmeğe 

RDEau
IRLER? ı 

FRA SADA iHTiLALiN 
iLK NiŞANLARI 

-----··------
Cenevre - Stefani ajansından: Fransanın bazı yerlerinde 

ihtilalin ilk nişanları baş göstermiştir. Yahudiler aleyhin
deki cereyan endişe verecek kadar ileri gitmiştir. 

Tuluzdaki havra tahrip edilmiştir. Bu kasabada 011 iki 
Yahudi yaralanmıştır. Liyon şehrinde Yahudi mağaıaları 
imha edilmiştir. Moııtelimarda ahaH Mason locasına hflcum 
etmiştir. Çünkü burada bazı Yahudiler saklı idi. 

Bordo - Fransız hükumeti bugünü Fransız milleti içi• 
tarihi bir matem günü olarak ilin etmiştir. 

ltıekkll eden Fransız milli komitesine gidiyor. mecbur kaldılar. İtalya 3 saat harbetmiştir. 3 saat ltalyan 
'4'11 belli başlı şahsiyetleri orada toplanacak•• harpe askerlari ricat etmiştir. • ................................................... .. 

tcektir. Tayyarelerimiz dün Palermoyu bombardıman etti. Oek ya- • K OLMANIN SIRLARI ı 
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• -- ·-·~ Tereddüt ve kararsızlık muvaff akigetstzllöln Bir buçuk milyon liraya 
mal olan muazzam Azi iye 
tüneli dün açılmış ve açıl

maya bizzat Münakallt Ve
kilimiz Bay Çetinkaya riya
set etmiştir. 

1 Türk • Romen Ticaret 
Muahedesi 

Bükreş - Türkiye ile Ro
manya araınnda ticaret mu· 
ahedesi imzalanmışt ı r. 

·~j ing~!~b~~grat~~.~~~~~r 
bulunan 36 Fransız şilebi 
lngiliz bayrağı çekmişler

dir. 

Belediye Reisimiz bu gün 1 
sabahleyin şehir dahilinde 
belediye işleri Uzerindc umu
mi bir kontrol etmiş bilhas
sa Cumhuriyet kuruluğunu, 

fuarı ve sivrisinek mınto ka
Jarını ve yeni yapılmakta 
olan caddeleri teftiş etmiş-

· terdir. 

lzmir artık yanıklıktan 
kurtulmuş ve yerine modern 
bir şehir vücude gelmiştir. 

Yanıkhğm yerinde yeşillik
ler içinden büyük bina ve 
apartmanlar görünmeğe baş
lamıştır. Güzel lzmirin her 

tarafı cennet ribi olmuştur. 
Yeni asfalt caddeleri ayrıca 
bir güzellik vermektedir. · 
Hariçten gelenler bu kadar 

kısa bir zamanda vukubu· 
lan değişikliği hayret et
mektedirler. 

zaman bunları yaratan 
belediye reısımız doktor 
Behçet Uz'u saygı ile an-

Bütün bu~ eserleri görüp- mak ve unutmamak lazım-
te göğüslerimiz kabardığı ı dır. 

Amerika Statokonun Muha
fazasına Karar Verdi 

Baston - Amerika ayam dünya kürresinin garbi yarı
smdaki statokoııun tebeddüliine meydan vermemek için 
olan kararını tekrarlamıştır. 

Ayanda Amerika filosunun Yamayık ve Trinidada gön
derilmesine dair ve logiltere aid olan bu adalarıa muha
fazasına dair teklifler yapılmıştır. 

İzmir Askerlik Şubesinden : 
1 - 940 senelik Haziran yoklamalarma şimdiye kadar 

günlerde gelmiyen yedek subayların yoklamalarını yaptır· 
mak için Haziran nihayetine kular her gün öğleden sonra 

. gelmeleri rica olunur. 
2 - Yoklamasını yaptırmıyan subayların AS. 1076 ka

nunununlO cu maddesine göre cezalandırılacağı ilin olunur. 

en bügük amilidlr 
uİnsanların irade kuvvet

leri öyle bir şeydir ki, kudsi 
irade ile birleşince, azim ve 
sebat ta oldukça her şeye 
behemehal muvaffak olunur 
ve her zorluk yenilir.,, 

Janpol Rihter 
O halde vatandaş, iradeni 

kuvvetlendir, kudsi iradeye 
:layanaıağı da aklından çı
karma, azmin sebatin de 
yerinde olsun. Ondan sonra 
her neye teşebbüs edersen 
muvafakayet yüzde yüzdür. 

Karşında aşılmaz dağlar, 

geçilmez nehirler ve Okya
nuslar olsa da bu kuvvetlerle 
onları yenebilirsiniz. Ydmak 
ve bütün zerluklar karşısında 
eli bağlı durmak veya kork
mak irade zafına delalet 
eder. irade bir defa sarsı
lırsa azim ve sebat ortadan 
kalkmış olur ve yerine en-
dişe ve korku girer. 

Mütefekkirlerden Vardes 
V ors da şunları söyliyor: 
. "Hayatta muvaffakıyet için 
ne lazımdır? Yalnız iki şey! 

Paranın ehemmiyeti az; 
kuvvet, zeka, şöhret. Bun
lar lazım deği; serbesti bu 
da lüzumsuz; sıhhat bile ö· 

nemi olan yegane birşey de
ğil; belki lazım ve şiddetle 
lazım olao, ancak çok kuv
vetli seciye ve her noktai 
nazardan tenmiye edilmiş 
bir ırade ve atılganlık has
sası.,, 

Bu zatın irade kuvvetini 
ileri sürüyor, ayni zamanda 

da seciyenin sağlamlığından 
bahsediyor. Öyle ya sada
katsız insanların tutukları iş 
ileri gidemez, zira kimse 
ona bağlanamaz ve itimad 
gösteremez. 

Halbuki ekalliyeti tesiı 
etmek ve herkesin takdirini 
kazanabilmek ancak seciye
nin dürüstlüğüne vibeate
dir. Seciyesi noksan olanlar 
hayatı kavramış ve teYec
cühr. mazhar elmuş kim.e
ler değildirler. 

Seciyenin düzıünlilğ"Gaden 
doğruluk, merdlik ve vefa
karlık doğar. Seciyesi sat· 
lam olan ıosanların verdik
leri sözler ve vaitler kuYvet
li olur. 

Bu suretle tanınmış olan
ların sözlerinden döndtıil 
veya entrika kullandıj'ı g&
rülmemiştir. Söz namustur, 
söz şereftir, söz senetteR 
daha kuvvetlidir. Çünkü ıa
ziln ve sedyenin sağlamlığı 
bütün muamelelerde muvaf
fakiyeti temin eder. Hayatın 
değeri, ahlak kıymetile öl
çülür. Tereddüt asla caiz 
olmıyan bir harekettir. Ka
rar verildikten sonra d&n· 
menin zararı büyüktür, zira 
bütün mütefekkirler diyor
lar ki yukarda sayılan mezi
yetleri elde etmiş bulunan
lar muvaffakiyet kapılarının 
anahtarlarım bellerine bat
lamış değildirler. 

(Devamı var) 
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Londra - Dün Akdenizde 14 ltalyaa tayyaresi düıürül
müştiir. Italyan deniz filoları korkularından açılamamakta

, dır. 
Londra-Ellerinde Franıız paraları olanlar ba paraların 

yerine lngiliz lirası verilecektir. 
Moskova - Romadan bildiriliyor ; 
ltalyanların şeraitini Fransızların kabul etmesi üzerine 

Mussolini ltalyanların muzafferiyetinden dolayı ıenlikler 
yapılmasını emretmiştir. 

Moskova gazeteleri ltalyanın harp etmeden kendisini mu
zaffer g&stermesini hayretle karıılamakta ve bu kadar gü
liınç bırşey olamıyacağını ilive etmektedirler. 

Londra - Fransız cephelerinde harp durduğu iıin Faan
ıız askerlerinin terhisine başlanmıştir. 

Paristen gelen haberlere göre, Almanlar, işgali altında 
bulunan yerledeki askeri ve kıymetli eşyaları Berilne gön
dermektedirler. 

(Halkın sesi) 

s 
•• 
Onümüzdeki Harp Müdhiş 

Olacakmış! •• 
Lonera - Alman havalarında çarpışan, Fransız bava 

kuvyetleriyle deniz kuvvetlerinin zaten Britaaya kuvyetleri 
ile beraber hareket eden Polonya, Belçika, Hollanda kuv
vetlerine iltihak edince büyük bir kuvvetin vacada ıele
ceği ve bu kuvyetin tarihi bir harbe girişeceii kanaati 
haııl olmaktadır. 

l:.ondra mabafili yeni harbin plinını tanzim için iltihak 
eden kuvvetlerin birleşmesini bekliyor. 

------·-·------
Sovyetler ve Romanva Ara

sında Mühim Konuşma 
Kayseride Seylap Oldu Zurih - Moskovadan öğrenildiğine göre, Sovyetlerle 

Ankara - Kayseride deYam eden ~iddetli yağmurlardan Romanya arasındaki mühim konnşma ahkimına tevfikaa 
ıonra seylip husule gelmiş Ürküpte üç köye ıu basmış •e Sovyelterin Karadeniıcleki vaziyetleri tahkim edilecektir. 
bir çocuk boiulmuştur. Develi köyünde 240 hayvan bo- ...... ____ _ 

l 

ğulmuıtur. F d • h f•ı J ................. ~........ ..................... ransa enız ve ava ı o rı 
Hayvanı Olanlar Derhal Şu• f ~urill - Birçok Fransız gemilerinin Ingiliı Hmanlarına 

doıru denizlerı aıtıkları gC>rfil6yor. Bütün bunlar Inılliz 
beye Götürsünler deni~ amiraltıiının emrine gittiklerini söylemektedirler. 

lzmlr A k ilk b 
1 

• Aynı hal lagiliz hava filosunda da görülmilştür. Son birkaç 
H 

1 
8 b ~r Su es nden • gün zarfında Fransız tayyarelerinin turna sürüleri gibi la-

k a~van a~ u unan zevatın. hayvan muayeneleri yapıl- giliz: tayyare üslerine doğru gittikleri görtılmektedir. Dün =• d :re n~m~nfşub·e~ getirmeleri, getirmiyenler. aak- sabah birçok Fransız bava fHolarını•, grup grup Minorka 
• 0 • a · m e e ıyetı a~u?unun 64 flncfi maddesı mu- kenarından geçerek cenubi Afrikaya gittiği Madritten gö-

cıb1nce muamele yapılacagı ılin olunur :w.ı .. t .. · ru muş ur . ... ... . . ....... .... .. ........ ~ ........... --.--:---.'.:-----------:-------------
~~-- I l D J K K A T L f:""Ji:~.....-...--.--..... :zmir kinci Hukuk Ha- C Ta yİD lrimliiinılen : 

Açık bulunan Adliye Ve- p lımirde oturan Mustafa 
kileti ceza ve tevkif evleri ara, para kızı Halime tarafından koca-

Yurdumuzda 
ka2ıt stoku 
yapılacak umum müdftalüğDne Ankara t d• 1 sı Alsancak Ziya Gökalp 

Aiır ceza reisi B. Atıf Gün- e me le sokağında Ilyaı oğlu Hüse-

gören tayin edilmiştir. - Alttn, demokraıilertle... yın evinde Hasan Demirel 
aleyhine açılan boşanma da· 

Mi.i-JDE 
Ankara Orman Çiftliğinin so

ğuk biralarının en mühim bir 
teni mahalli· olan HALKABl
NAR ESKi AYDIN BiRA F AB
RIKASl'nın havadar ve yeşillik· 
le sfislcnmiş aile bah~esine ko· 

Almanlar ise kıtlık içinde vasma . mütedair dava arzu-
kıvranmağa mahkOmdurlar ... 

hal suretile da9etiye vara
Harp için üç şey lazım : 

kası bi la tebliğ iade edile-
Para, pıd'a, para... Parasız k b · . ._ 

re za ıtaca 1tdimetgabı tes-
harp olur mu? 

Bugün netice, paranın pa
ra etmediğini, meşhur çiftçi 

hikiyesin.leki baba nasihati 
gibi, bütün servetin ve kud-

bit edilemediğinden mahke-
mece bu baptaki tebliğabn 
ilanen icrasına ve muhake· 
mesinin 5-7-040 Cumaya ta· 
likine karar verilmiş oldu
ğuildan müddeialeyh Hasan 
Demirelin muayyen günde 
saat 9 sularında asaleten ve
ya vekaleten muhakemede 
hazır bulunması aksi tak
dirde aleyhinde gıyap kara· 
rı ittihaz edileceği hususu 

Memleketin kağıt ihtiyacı
nı karşılamak Ye icabında 
bundan ceste ceste matbuata 
tevziatta bulunmak üzere 
ziraQt bankasının dişarıdan 
kağıt ithal etmesine ve bu 
iş için bankaya 300,000 li
ralık bir sermaye verilme· 
sine Koordinasyon heyetince 
karar berilmiştir. 

ŞUDUZ. 

lzmlr Halkına BDyUk 
Bir MUJde 

(FIATLAR UCUZLANDI) 
"Sojuk Bira Şife 25,, 
"BüyiJk Duble Bira 12,50,, 
10 Santilitrelik fıçılarımız da 

tarif edilmiyecek derecede ucuz
dur. "Dışarıdan y yecekleri te
min etmek serbesttir." 1.2-1 

Ağamemnun Ilıcaları 
Izmir Balçova Ağamemnun 

ılıcaları 20 Haziran 1940 
tarihinden itibaren açıldığı
m muhterem müşterilerine 
tebşir eder. 

Beyhancısı Karatizlu 

KUltUrpark Sinemasında 
hıtkiki bayat sahnelerinden a
lınmış hakiki bir aile filmi f 

BiZ DE INSANIZ 
Ayrıca Metre Juroalda eıı son 
haberler. Seanslar : 3-5·7-9 da 
Pazar ve Çarş. gönleri saat 1 de 

retin ,alışmaktan doğduğu
nu isbat etmiştir. 

(Akşam) ----
Orman ceza 

davaları 
Orman ceza davalarında tebliğ makamına kaim olmak 

keşif ve tetkikat icrası ve üzere keyfiyet ilan olunur. 

h•t ıb· .b. (2366) 
şa ı ce ı gt ı suçun mey· 

dana çıkar!lmasını temi~ ~çin Manisa oteli No. 
yapılan adla muamelelerın ıs· j 7 6 

t·ı.. tt• ~ · fi Ad KeçecilerLile sineması karşısında 
ı .. am e ıgı masra arın · • 

tiye Vekaleti bütçesinden Kuşadası otelı 
ödenmesi kararla~mıştır. Keçeciler Salih ustanın gazoa 

Dr. Fahri Işık 
fabrikası karıısında. 

Bu oteller ızmirin en temiz 
ve ucuz otelleridir. 

Müsteciri: Salih Zorer 

S6ke H•kuh Hakimlijinden : 
Söke Kemer köyünde o

turan Manavlı aşrietinden 
Mehmed Ali oğlu Mustafa 
Duymufun karısı Özbaşı kö
yiioden ayni aşiretten Zey
bek Halil kızı Şerife aley · 
hine açılan boşanma dava
sında tebliğat yapılamadı-
ğından ve ikametgahı meç· 
bul bulunduğundan meıbure 
Şerifenin mahkemenin mu· 
allak bulunduğu 18 7-940 
Perşembe günü saat 10 da 
Söke Asliye mahkemesinde 
baıır oulunması veya aksi 
takdirde muhakemenin gı
yabında rüyet olunacağı gı
yap kararı makamına kaim 
olmak üzera ilin olunur. 

2383 lzmir Memleket HastaDesi 
Rontken Mütehassısı 

Rontken ve Elektrik teda viıi 
yapılır. İkinci Beyler Sokak 2' No. TELEFON "'2 

• 
Izmir hususi muhasebe •• mu-

ELHAMRA Sinemasında 
dürlüiünden: 

General Franko Almanl 
Sever mi? 

Zllrher Soytung isimli laviçre gazetesi, bu baıhkb 
ıında şunları yazıyor : 

" .•. Hayır, General Franko, Almanları sevmez. Bi••f 
kadar kat'i bir hükum verdiren hadise, bir zamanlar 
sanın fevkalide elçisi olararak kendisine gönderil~ 
hocası bulunan Mareşal Peten'e söylediği bir ciimledit· 

"General Franko, iktidara geldikten sonra, AIDJ•• 
fuzunu ispanyadan uzaklaşbrmak için elinden geleai 
mışhr. Fraakonun ltalyanlara, bilhassa Mussolioiye 
daha çok ıempatiıi •ardır. Franko, totaliter cepbeıi 1 . 
bir karar ala«:ak olursa, bu daha fazla Mussolininio t 

olacaktır.,, ---- _ .. ____ _ 
VE TELGRAF HABERLi KISA RADYO 

Berlin - Mütarekenin imzalanmasına mebai iki 
ordulara gece 21 ve 3 te ateş kes emri verilmiştir. f, 
bizzat radyoda ıöylediji bir nutuk ile Alman aailletı 
gün şenlik yapmasını taTsiye etmiştir . 

Bu nutukta Fra111ızlardao alınan sayısız 
den, bundan sonraki harbin denizlerde ve ha•alard• 
yan edeceğine •ehni Alman ordusunun bir kısmını• t 
edileceğinden, ltpıya ile ticati muameleye başlanclıf'111 

lngiltere ile devam edecek harbin şeklindea babıedil 
Londra - General Veygand sabık başvekil Re111 

yakında Lodraya geleceğini ve Londrada teşekklll 
milli komitenin başına geçeceğini, Fransızların bu 5 

mücadeleye devam edeceklerini, bütün müste•Iek f 
ordudan bir kısmının ve deniz, bava kuYvetlerinin b• 
milli komite emrine alınacağını söylemiştir. 

Moıkova - Fransız gazeteleri yalnız hadisatı 
mekle iktifa ediyorlar. Hiç bir tefsirde buluomıyorlıt· 
g.ıetelerin ziyadesi Alman işgalindeki yerlerde i•tif" 
mektedirler. 

Madrid-Fransadan akın akın muhacir ıeliyer v• 
yaya gidiyorlar. Almanlar bu mubacerete ma•İ el••~ 
yorlarsa da ispanya aükCımeti 6nDne geçemiyor. 

Cenova - Italyan hududundan gelmekte olaa f 
muhacirlerinin lsviçreye girmeleri menedilmiştir. 

~~-······~~~-

Balçova da 
Cinayet 

13 Yaşında bir çocuk 
arkaUaşını uaraladı 

Balçova köyünden Hüse
yin oğlu 13 yaşında Mehmet 
Güzelkan ayni köyden Is
mail oğlu 15 yaşlarında Na
rittiu Tilkiyi Gra Uifeği ile 
sol kolundan ağır surette 
yaralamıştır. Yaralı derhal 
Memleket hastanesine kal
dırılmıştır. 

RADYO ÜCRETLERİ 
Radyo ücretlerini 30 hazi 

rana kadar vermiyenlerden 
yüzde yirmi zam edilerek 
tah'ili emval kanununa tev
fikan mahkemesizce haciz 
suretile alınacaktır. 

Cezaevleri inşasına 
1,5 milyon lira 

sarf olunacak 

' Bucalı Ha 
Kızı ile damadını 
Bocanın aşaiı maball 

oturan 59 yaşlarında 
oğlu Hamid tarlad•. 
makta olan kızı Ne'1 

damadı Mi\•ini tabaoc' 
şunu ile aiır surett• 
lamışhr. ~ 
Yapılan tahkikııtta ~ 

kızının rızası olmıyar• 
min ile evlenmesind•11 , 

ber olarak bu ciaay•tı 
diğini söylemiştir. 

-m--
Analığını lldO . ,,, 

htanbul - Sadi' h ~ 
Küstem adında '1tiritİ 
vermiyen anab(ı Ayt•f 
di1rmiittür. 

-o- ti 
Çocuk 181~~- ,: 

Babribaba parkı ıÇ >,t 
aylık bir kız çocui0 .\l,t 
bulunmuştur. it, t 

~tı'l -o-

Bu!Ün 2 filim birden 

1 - TOSUN PAŞA 

Muhammen 
Satıt bedeli 
Lira No. 
80 266 

Cinsi 
Ağaç zeytin vHaire 

Mevkii 
Bornova Akgedik Mevkii Cezaevleri inşası için istik- Zelzele l 

r eıaketzedaıarıı• t 
Türkçe söılü eşsiz komedi şaheseri 

2 - Cezayir Sevdaları 
Başrolde : Charles Boyer. Metre Jurnalde en son harp 
haberleri. Seanslar: Tosun paşa 2-5,30-9,30 da .. C. Sev. 
3,30-7,30 da. Yaz F: Koltuk 40, balkon 35, linci 25 krş. .... ~ ........... ~ .... ·····~···· 

ı SELAMET GiŞESI ı 
t Birçok vatanda,ıarımızı selamet t 
f ve sadete kavufturdu t 
f Ne doğru isim f 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf 
f büyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
fti amelesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)ef 
terdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
t T elefon:2495 R Çilıarel ve D. Bencaya f ••••••••••••• .. M••••••~•••• 
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Kilizman Hamit bey çiftliğinae ra:ı akdine ve geçici taah · 
Emrez timarında hiitler icrasına dair olan 
Karşıyakada Soğukkuyu mev- kanun projesi meclisin ala- Zelzele 
kiinde 
Narlıdere eski mezarlık mev· kalı encümenlerinden geçe- toplanan 
kiinde rek ruznameye ayrılmıştır. 5,212,308 

del 
felaketı:e ı 

paraoıo fıı 
liraya b• 

Balçova Ilıca mevkiinde Projeye göre cezaevleri muştur. 
1'avaklıpınar Halil Rifat paşa inşası için senelik tediye -•-
caddesinde ~ 

ldarei Hususiyei vilayete ait olup yukarıda cins ve miktarı ya· mikdarı 500 bin lirayı geç- H o·· ci' 
:ııh zeytin ağaçları mahsulü ile tarlalar kiraya verilmek üzere 15 memek üzere 1,5 milyon li- • n "' 
gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Kira şartlarını öğren- raya kadar gelecek senelere ' Izmir Kaza Jaod•~ .. -
mek istiyenlerin her ırün Mdhasebei hususiye müdüriyeti varidat bh 1 k K B dşr- " 

g eçici taa üt ere girişmeğe lü omutanı .P r'' kalemine ve pey stlrmek istiyenle!'İn de ihale günü olan 1-7-,40 1 d .. .,e 
pazartesi günü saat lldc yilzde 7,5 depozito makb~zlariyle birlik· l Adliye vekili mezun olacak- ~ez~niyetinden ı°r. 
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Çorakkapu Polil merkeıi kartııı No. 864 Haıan Tahıia ÔadeıTelefon3497 


