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Eınsız donanma ·ının esk · müttelı giltereye kar· · 
kullanılmaması içinl!'Jgiliz mırallığı şiddetlil~::.:::r 

1
randaki lransız amiralı lngilız amıralının emirle· 
ili tanımadığından İngiliz gemılerı harekete~:~~:: 
27,ooo 1 onluk lransız Şampl n transat· 

/antiği mayne çarparak battı 

Yuyanlar, Uyan•ınlar ! 1ALMANYA OM NYA iLE A KE 1 AN LAS· 
~aayı maiı!; eden kuYvet: ~M- ıstibbara!zare~M~.~Işu ,~ ilWTiNA EDiYOR 

-----
1 mi tebliği neşretmiştir: mıştır. Bereket Oran limanı 

r~llaayi yenen, yere seren, Fransız ordularını firara, Mütareke şartlarına binaen Fransız filosu Almanların ve açıkla d k .ddA b. saf 
tali•e mecbur eden kuvvet Alman tanklarından, Italyanların eline geçecekti. Fakat gene bu mütareke şart- rlD 8 ÇO CI 1 lr • 

lt11arelerinden, Alman paraıiitçlilerinden ziyade larına göre Almanlarla ltalyanlar bu filodan istifade ede- haya gİrmİŞ ve halen devam 
· h il içtimı.t ve milli lbünyelerini remiren zelairli miyeceklerdi. Bunun içi• Ingiliz Amiralliği lngiliz limanla-
~ le kurtları ol- muştur. rında bulunan bütün Fransız vapurlarına tebligatta bulu- etmektedir• Y eDİ bir resmi 

F' '•r iri Fran11z parlamentosunda, Fransız matbua- aarak Almanlar tarafından harpte kullanılmamaları için bir 
'~nıızların intibabat dairelerinde, batti Fransanan kaç tedbir almalarını emretmiştir. Birçok yerlerde bu ted- tebliğin neşredilmesi merakla 
derinde hep parti münakaşalarının kia ve ihtiras birler alınmıştır. Yalnız iki yerde birkaç müsademe olmuş- bekJenmektedı•r•. 

~l'•lırı Ye küfürleri işidildi ve yazıldı. Her kafadan tur. Fakat bu da bir suitefehum neticesindedir. 

1 ~··f!r: "Ben Komünistim, sen Sosyalistsin, o Ruaya- Fakat Orandaki Fıra SIZ fi. 
--~ llleaı kim Enteroasyonalistir, filin da Nasyonalist-

' :;•bnı tekrar edip dururlar. )osunun Ami alı Ingilizlerin 
, en çok çalışıyoru•, sen az çalışıyorsun, ben az 

d~-. •ea çek kazanıyorsan, böyle memlekette yaşan- emirlerine tabi olmak isteme-
'-~~e basılan feryatlar FransııEsükfto ve asayışını ih- • • • • O d 
'ı::~ken Fransız hududlarının arka tarafında Franaıı- dığınden lngılız fıJOSU f8D 8 
, ı ve ebedi daımanları güade kabil olursa 24 saat "" b k ) 

, ~il iıaklnını aramakla meşğCıl bulunuyorlardı. harekete geçmeee meC Ur 8 • 

Londra - Compagnie Generale Transatlantike tarafın-
dan bildbildiğine göre 27.000 tonluk Fransız Samplea 
trasatlantiği bir mayaa çarparak batmıştır. 

Lonera - Bu sabah buraya çok mühim bir lıaber ıel
miştir : Japonya Amerikaya bir bahri anlaşma imıalamaaını 
teklif etmiştir. Mufassal izahat yoktur. t 

Londra - Bükreşten gelen haberlere göre Romanya Al
manyadan bir askeri anlaşma istemittir. Almanra Reman
yanın bu teklifini katiyetle red etmiştir. 

Bükreş istasyonu bntnn gece işlememiştir. 
, tlln bunlar Fransayı yere yatırmak, maj'lôp ve 

•t=~ek için Alman tank ve tayyareleri ile sanki Fransız Mebusan ve Ayan t(ı,~TÜRK HUDUTLARI~· .. ~ 
~ 1 bulunuyorlardı. M 1• I • 1 I 

•d," ~c·kı. halin feci akibeti karıısında her millet ec ıs erı op a~ıyo~ _ AŞILMAZ ! 
' ıbret Ye intiba dersini alm&ta şitap etmelidir Bordo - f ranıız mebusan ve ayan meclıslerı onfimuz· ,....___ __ 

ET VEKİLi YA. 
il IEHRll iZDE 

~.\~ 
l111~ '11 TOPÇOGLU 
~t,t 

lıa . 'Vekili 8. Nazmi 
~l.._ 1kt1aadi tetkikler-
, '-' ttt~lc . üzere yarın 
'l,~. 1 ı1t11ze gelecekler· 
' .:. lo&müzdelri Pa
h•& lz•ir tarım aa

••tifler birlifi top-
la.zır bul11aıcıktır. 

· ldeki haftadan itibaren topJanmağa başlıyacaklardır. ilk • .. , ~ 
SIRRI SANLI l toplantıda ana yasası ve işçilerin vaziyetleri görüşülecektir. Atımızıı, ınonomozon, Feızı Çakııgı. 

HASAN 
NIN 

BASRi PAŞA
BEYANATI 

Kahire - Başvekil Hasan Basri paşa mebusun mecli· 
sinde ilk beyanatını din yapmıştır. 

Hasan Basri paşa bevanatında ezcümle şunları söyle
miştir. "Harici siyasetimiz ve dost milletlerle vaziyetimiz 
çok iyidir. Dostumuz lngiltereyc karşı tahahütlerimizi ynp· 
maktayız,,. Toprak ve hudutldrımız bir çelik kaledır, hü
cum etmek isteyenin başı bu çelik kalede parçalanır. ______ .. _____ _ 
Macar Parlamentosunda bazı 

mebuslar Transilvanyayı 
isteriz dediler 

Roma - Macar - Romen hududunda çcsrpışmalar de· 
vam ediyor. Macarlar bütün l nvvetlerini Romen hududu· 
na yığmıştır. Parlementonun dünkü toplantısında bazı me
buslar Transilvanyaoın Macar stana iadesini istemişi rdirı 

Budapeşte - Ecnebi kaynaklardan verilmekte olan ha· 
herle- müballtalıdır. 

Budapeşte - Macar nazırlar meclisi dün akşam başve· 
kil 8. Kont Telekinin riyasetinde mühim bir toplantı 
yapmııtır. 

Sofya - Hariciye nazırı 8. Popof diin Sovyetlerio Sefya 
sefirile uzun bir mülakat yapmıştır. Stefani ajansı bu mü-

lik•tta Bulgaristanın Rumanyaya karşı olan müddeiyatının 
ılrltlldlilinl iddia etmektadir. 

lıtanlt•I - ~eıbrimizdeki tetkikatı•• bitire• inhisarlar 
Tekili dl• Aakırayı dlamlttlr. 

BEl .. EDIYE mızın 18 Mehmıtçlğiı 4ıstını 
REiSiMiZ Yazan: SIRRI SANLI 

• • cihan tarihinde harikalar yaratan Atatürk, İn6nll 
VALi MI OLUYOR 'I ve Fevzi Çakmağın kahra•anlıklarını millt bir 

• heyecanla ifade eden bu destanı, yakında ekuy•cula--~ 1 rımıza takdim edeceğiz. 

Ankara - lzmir valiliğine 
henüz kimin tayin edileceği 
n aliim olmamakla beraber 
ismi geçenlerin arasında iz
mir Belediye Reisi Dr. Beh
çet Uz, Trabzon valisi B. 
Sabri Ye Samıon valisi B. 
Fuat vardır. 

Bu destanda, her savaştan ylizü ak ve gönJü temiz 
çıkan Mehmetçiğin, bu yüce kumandanlar emrinde ka
zandığı büyük zaferlerin derin akislerini okuyacak ve 
ayni duygularm engin heyecanını duyacaksınız. 

"Atamızın, lnönümüzün, Fevzi Çakmağımızıa ve 
Mehmetçiğin destanı,, nda Türk neferinin kumandan
larına karşı beslediği candan bağlılığı da mısra balincle 
okuyacaksınız. 

Mehmetçiğin ağzından : 
"Kulağım alışık emirlerine, 
Buyrukların gelir yerine, 
En korkunç düşmanı g&rsekte geıae, 
Ölümden yılacak bir erin yoktur." 

•** 
.. Birinci düşüncen yurdu korumak 
Bu yolda eyledin saçlarını ak , 
Hatırından geçmez yabancı toprak 
İllerin yurduna seferin yoktur ... " 

*** 
"Planın kuvvetli, kararın sağlam, 
Tertibin uygundur, hazırlık tamam! 
Bu yönden yok benim afak bir tasam, 
Bilirim bu işte hUnerin çoktur." 

lzmir Askerlik ŞubesindeD: 
Kuleli liıesinin birinci sınıfına girmek &zere enakları 

şubemizce muameleye konanlarnı çek acele ıubeye mira· 
caatlan lilıamu ilin ohiaar. 



SAHiFE 2 

Almanlar 
tayyare 

dün onbeş 
kaybettiler 

Lo11dra - Dünkü hava muharebelerinde 5 Alman tayya
resi düşürülmüştür. 
Bombardıman tayyarelerimiz HoJJanda Belçikadaki Al

man tayyare O.slerini tahrip etmit ve yerde bulunan 10 tay
yareyi yakmışlardır. 

KISA RADYO VE TELGRAF HABERLERi 
Londra - Alman avcı ve bombardıman tayyareleri dlin 

lıkoçya Ye timalt Britanya berinde uçuş yapmışlar ve bazı 
açık şehirlere bomba atmışlarsa da 3 sivil almüttür. Tayya
relerimizin kahramanca hücumları karşısında Alman tayya
releri kaçmıılardır. Bu kaçış esnasında bir Alau&n tayyaresi 
yanarak düşmüıtlr. 

~--~~~ ...... ~~~~~ 
Belediye işleri Harice gönde-

onn belediye Reisi Dr. •1 k 
Behçet Uz yanı~da heyeti rl ece eşya 
fenniye mühendisleri oldu- Avrupa istasyonlarına ve 
ğu halde şehrin muhtelif memleket dışına yapılacak 
yerlerinde] yapılmakta olan doğru eşya nakliyatında yal-
yol ve kanalizasyon işlerini nız hudutlarımıza kadar olan 
gözden ıeçirmiştir. nakil ücretlerinin peşin alın· 

---o--
Raif Nezihi öldO 

Akıncılar nahiyesi müdürü 
B . .Raif Nezihinin vefat etti
ğini teessürle haber aldık. 

Raif Nezihi lzmir matbua· 
hnda uzun müddet hizmet 
et•iş, lzmir tarihini yazmış 
çok değerli bir muharrir 
arkadaştı. Hayat• gözlerini 
yumması kendisini ta•ıyan
ları çok acıadırmıştır. 

T. C. İzmir Asliye mah
kemesi ikinci hukuk hakim
lij'inden: 

ması Devlet DemiryoJları 

umum müdürlüiünce karar
laştırılmıştır. 

--o---
Spnr haberleri 

Milli küme şampiyonası ni· 
ha yete ermek üzeredir. Pu · 
antajdaki vaziyete göre Mil
li kümenin sonunculuğu Ve
fa takımındadır. Altıncıyı 
dereceyi Altay, yedinci de
receyi Altınordu mohafaır;a 

edecektir. Şampiyon takım 

da belli olmuıtur. Diier de
receler ancak bu hafta so
nunda anlaşılacaktır. 

(Halkın •••IJ 

Yahudilerin Rumen A~kerle- ( MAREŞAL 

B6kreş - So!':e~e~ Ç!.=~~g~~~!!en kamyonlarla ·ı· GRAZJ ANJ 
kaçan Rumen aıkerleri Yahudilerin tecavüzüne maruz kal- Roma-Libya umumi vali-
mışlardır. Ezcümle iki asker dolu komyoua Yahudiler ta- liğine tayin edilen Mareşal 
arruz etmişler, ta,Iarla askerlerden bir çoğunu yaralamış· Grazyani uhdesinde genel 
lardır. Askerler de ateıle mukabele etmiş ve 5 Yahudiyi kurmay başkanlı&'ında kala-
6ldürmüştür. cak ve bu vazifeyi vekile-

------" ___ ten genel kurmay ikinci re

ita) anın Nufaz Mıntakası 
Roma - ltalya mahfilleri Romanya meselesini ihtiyatla 

telakki ve yeni vaziyeti tetkik ile iktifa etmişlerdir. ltalya 
resmi nazar noktasını bilahare bildirecektir. Bu tetkik Sov
yetlere muhalefet yoluyla yapılmıyacaktır. Çünkü nufuz 
mıntakasına taksim edilmiş olan cenubı şarki Avrupada 
Italyanın nufuz mıntakan karpatlara kadar uzanmaktadır. _____ .. _____ _ 
zabıta haberleri 

Servilimesçitte Mustafa 
oğlu Halil lbrabim sarhoş 

olduğu halde llyas kızı F at
manın evine taarruz ettiğin
den yakalanmıştır. 

§ Kemer Meldep soka· 
ğında Bakkal Meh•et eve 
misafir alma meselesinden 
Mustafa oğlu Aliyn : 

"- Senin ciğerlerini çı· 
karırım!,, 

Demek suretiyle tehdit 
ettiğin elen yakalanmıştır. 

§ - Keçeciler Atatiirk 
caddesinde ~enbar'da Emia 

oğlu Hilmi ile Kemal ara
sıntla 8 lira bira meselesin · 
den çıkan kavgada Kemal 
şişe ile Hilmiyi başından ya
raladığından ıakal11nmııtır. 

Bakir Şilebi 
Zonguldaktan lzmire 7000 

ton kömürü getirirken yol
da kazaya uğrayan deniz 
yolları idaresinin Bakır şile· 
binin kurtarıla cağı zannedil • 
rnektedir. lugiltereden satın 
alınan bu şilep devlet deniz 
yolları idaresine 300,000 li
raya mal olmuştur. Ve ta· 
mamen yenidir. 300,000 li
raya yerli sigorta şirketle

rine ıiıortah olduğu gibi 
7000 ton kömür de hem ka
za hem de harp sigortası 
yaptırılmıştır. 

Bu kömürler Etibanka ait
tir. Etibank, lzmirin kışlık 

kömtir ihtiyacını daha şim
diden lzmirdeki depelarında 
stok halinde bulunduracak
br. 

isi görecektir. 

SURIYEDE 
Son Vaziyet 

Roma - Halepte bulunan 
Fransız kumandanı ve elçisi 
mühim bir görüşme yapmış· 
Iardır. 

Suriyeden gelen haberler 
her tarafta teslimiyet kara· 
rına karşı şiddetli bir ak
sülimelin mevcutl olduğunu 
göstermektedir. 

Bir İngiliz vapuru 
batırıldı 

Kanadaya gitmekte oJan 
15,000 tonluk lngiliz bandı· 
rah Dorostor vapuru yolda 
terpillenerek batırılmıştır. 

Vapurda Kanadaya götü
rülmekte olan Alman Ye 
ltalyan tabası vardı. 1500 
yolcudan ancak 1000 kiti 
kurtarılmıştır. Kurtulanlar 
bir Iskoç limarnna çıkarıl

mı,lardır. 

----Hayatta muvaffak ~ 
için mutaleanın de P;, 
yük tesiri olduğu ıüP dir· 
türmez hakikatlerden . • 1 

Kitaplar bizim eP 
1~, 

lence arkada,Iarunı:ı 
verimli sadık dostlırıdl' 

"İşte acı söz söyle~~ 
hiddet etmeden, . b.ed~ 
para istemeden bızı 'tt' 
fikirierimizi inkişaf e 
dimağımızı nurlaodır•0 

calar bunludır.,, ~ 
Peyıamberimiz: "Ô o• 

nın evveli beşik, 5~ 
mezardır.,, Buyurınuf f. 
Çünkü kitaplara yak1• e 
onunla yakınlık peyd~ 
seniz kendilerinin bıÇ 
madıklarıoı görür, oe 

5 

sanız cevabını ahrsıoıı· 
lar sizden bir şey giıl 1ı 
ler, onları saymaıssll 

haklarında saygı göstet ,ı 
niz bile kat'iyen şikiY, 

1 .. b. y bl mez er, eger ır şe 1 
ıeniz sizinle eğlenı:otı 

Yüzüolize nazlı v• ~ 1 
lu bir nazar fırlataı•• 1 

·ı vakıt karşılaşsanıı b• Basmahane Gaziler cad
desi 108 numarada Ahmed 
Cemil Çağlar tarafından Ga
ziler caddesi 108 numaralı 
evde oturan Mehmet kızı 
Saniye aleyhine ikame olu· 
nan ihtar davasının icra kı
lınan muhakemesi sonunda : 

Şu anda Milli küme şam
piyonluğunu kazanmış bulu
nan Ye 35 puvanla önü mu· 
hafaza eden Fenerbahçe ta
kımı, milli kümenin yetl.i ta· 
kımındao seçilecek bir muh-

lzmir muhasebeı hususiye 
dürlüiü d n: 

mü-1 
Emnıuıtta tagln 

Alsancak poliı merkezi 
baş komiseri B. Nihad Bü
yükakdemir lkiçeşmelik haf 
komiserliğine ve yerine de 
lkiçeşoaelik ikinci komiseri 
B. Ihsan tayin edilmiştir. 

rini biç sa klamaıl•~' 
gözünüzün önüne d.0 

Benim param yok kt 
alayım demeğe de Iüı 
. ,. k"t:f.pb• 

zıra umumı u " 
apaçık duruyor, ot, 
her türlüsünü bul••01 

kinı mevcuttur. ye~ 
sen iste.. Mütalea •1 
manda bir eğl~ncedit• f 
nın cao sıkıntısını d~, 
Haberi olmadığı bıl 

Medeni kanunun 132 nci 
maddesi bükümüne tevfikan 
Saaiye'nin bir ay zarfında 
kocası evine dönerek evlili· 
iio üzerine yüklettiği vazi
fesi hususunun ihtarına ve 
hüküm harcı olan 400 ku
ruşla masarifi muhakeme 
olan 1432 kuruşun dahi miid
deialeyhe yükletilmesine tem
yizi kabil olmak üzere 
21 ·6~940 tarihinde davacının 
vıcahında ve müddeialeyhin 
gıyabında karar verildıği ve 
usulen tanzim kılınan hük-
mü havi gıyap ihbarnamesi
QİD mUddealeyhin ikamet
l'ihının meçbuliyetine meb· 
ni mahkeme divanhanesine 
talik kılındığı tebliğ maka
mına kaim olmak üzere ilan 
olunur. (2525) 

Manisa oteli~':i 
KeçecilerLale sineması karşısında 

telitle bu ay sonunda Anka
rada karşılaşacaktır. Y ecU 
takımın muhteliti Türkiye
nin en kudretli takımını teş
kil edecektir. 

••• 
Altınordunun senelik vo

leybol maçlarına dört ta
kım arasında bu akşam sa
at 9 da başlaaacaktır. 

Arı s kmaıarından mo. 
teessir oımıuın 

adamlar 
Arı avcılarının bir çoğu, 

arı sokmasına karşı muafi
yet kesbederler. Bir kere
sinde tanınmış avcılardan 

biri 300 d efa arılarm sok
masına maruz kaldığı halde 
hiçbir defasında acı duyma
mıştır. O kadar ki, bir iğ
ne batırıldığı zaman bilt. bir 

Kuşadası oteli arıcı, uk anda en ufak bir 
Keçeciler Salih ustanın gazos hareket göstermektedir. 

fabrikası karşısında. Arı iğne leri bu gibilerin 
Bu oteller ızmirin en temiz etlerini tamamile nasırlaş- ı' 

ve ucuz oteJleridir. 
Müsteciri: Salih 2orer tırmış bulunmak tadır. ............ ~ ............................. . 

ı SELAM T GiŞ Si : 
f Blrfok vatandaşlarımızı seUiımet f 
f ve sadete kaVUfllurdu f 
f Ne doğru isim! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun enf 
f büyük ikramiyesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şirke·f 
f ti a.me_lesinden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selimet)ef j 
ferdırdı. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f f 
f Telefon:2495 R Çikurel ve D. Benc;uya f 
-..~ ............. ~~ .......... ~ ....... . 
~····~··~·········~·~·~··· 

~!~~A~!:!~ı~r~ !!!i~~?:~: i 
f tarihinden itibaren açıldığını muhtere11:1 müşterilerine t ~ 
f tebıir ecler. Beyhancııı Karatizlu f I 
·····~····· ................ ~ .................. ~ 

Yıllık kira bedeli 
40 

360 
350 

5 

No. 
9 

108 
110 

Cinsi 
Dükkin 
Hane 

Mevkii 
Saman çarşıııntla 
l•6nil caddesinde . 

H il " 

15 dönüm tarla Emroz tımarında 
85/87 Furun Karşıyaka iktisat sokak 

Idarei hususiyei Vilayete ait yokarıda yazılı emlak kira· 
ya verilmek üzere yeniden 15 gün müddetle müzayedeye 
konulmuştur. 

Kira şartlarını öirenmek idiyenlerin hergün muhasebei hu
suıiye müdüriyeti varidat kalemine ve pey sürmek istiyen
lerin de ihale günü olan 11-7-940 Perşembe günü saat 11 
de Vilayet Daimi encümenine müracaatları ilan olunur. 

' , 

(2470) 

ücretli memurlar 
Umumi muvazeneye dahil 

devlet dairelerinde çalışan 
ücretli memuriyetlerin kad~ 
rosuna ait kanun dünkü res
mi gazetede çıkmıştır. 

Çaıuk Esirgeme kuurum 
1 - Haziran 1940 ayı 

içinde Çocuk bakımevimize 
(683) basta çocuk müracaat 
ederek muayene ve tedavi 
edilmiş ilaçları meccanen 
verilmiştir. 

2 - (360) Çocuk günde 
üç defa olmak üzere sıcak 
yemek verilmiş ve bilcümle 
giyecekleri temin edilmiştir. 

3 - Altı çok çocuklu 
aileye (75) lira kıymetinde 
giyecek eşya tevzi edilmiş· 

tir. 

Mü-iDE 
Ankara Orman Çiftliğinin so

ğuk biralarının en mühim bir 
tevzi mahalli olan HALKABJ
NAR ESKi AYDIN BiRA FAB
RIKASl'nın havadar ve yeşillik-
le süslenmiş aile bahçesine ko
şunuz. 

lzmir Halkına BUyUk 
Bir MUJlle 

. tit· çok saatlarını ıeçır 

insan işsiz kalırsa b0~, 
larıuı bir kütüpbaot 
çirsin, bu suretle k•~ 
günlük kaancı telifi 
olur. Kütüphaneler lı.~: 
mektebidir. Husus• 
yaşlıların can atac•r 
yerdir. Bu kere bir ~i 
ten çıkmayıp ta kell d 
dine kütüphanelere ,

111 
etmekle sayılı bill1 

ve fencilerden olaol•~, 
çoktur. Ondan soor• f 

· t• kO yatını m ızanıa 1 
zengin, milyoner veY 1 
kafide san'atkar 01'" 
çoktur. . . 

(Milton) diyor kı · t 
"Kitaplar · ruh k•~',t 

bayat sahibi bir ıurr•Y 
kil eder. ,, ~ 

Büyük adatnl~r ,ıe 
hepsi bu yold oı ıl~ o 
ve namlarını ebedı 
b · 'h" e ya:ı ~ şerıyet taı ı ın 

dır. ,,ti 
O halde aziz ., . 

tlll'"' • 
miltaleayı hiç terke ~-- 1 

nız faydalı kitabtar ~ 
(De._.aı:ıs 

(FlATLAR UCUZLANDI) F h . 
"Soğulr Bira Şi~e 25,, Dr. a r• ,t-
118(ıyük pu~le Bira 12,50,, 1 İzmir Memleke! ~;,-~~' 
10 Santilıtrelık fıçılanmız da Rontken Mut~ ilı t 5~ 

tarif edilmiyecek derecede ucuz- Rontken v.e Ele1' t ıe' ~ 1 dur. "Dışarıdan y yecekleri te- yapılır. ikinci B~lfO 
• min etmek serbesttir.,, 12-7 29 No. TE 
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