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EVKAT 
S. D. 

ltalya ın, Harp Kararı Yerine Metalibat 
Listesi V rmesi uhtemeldir 

Ne bahasına olursa olsun Akdenizde ltalyaya serbestii hareket lazımmış 

ltalf a Nazırlar Meclisi, Bugün Top-
lanCırak Karar Verecek 

Mısır hükumeti 
' 

Kontratla getirttiği Alman müte
hassıslarını Mısırdan uzal<laştırıyor 
Kahire, 3 (Radyo) - Hükumet, 

milli mUdafaa için her gü
0

n yeni yeni 
tertibat almakta devam ediyor. 

Başvekil Ali Mahir Pa ş:ı. ; 
bugün toplanan nazırlar meclisinde, 
Alman propagandasına karşı şiddet.. 
li tedb 'r ler alındığını ve hükümet'n, 
bundan evvel kontratla Almanyada·1 
celbetmiş olduğu Alman müteha«ı~ 
!arına yol vermekle beraber bu!1lar; 
Mı"1r topraklarından ıızaklaştırmağa 

karar verdiğini bildirrr i~tir. 
Dahiliye nazırı, alınan . emniret 

tertibatı etrafında kabinPyi tenvlr 
etm'ş ve bugünden itil•aren zabıla;-a 
uzun silı1h

0 

tevzi etlildiğini söylemiş-

Kahire, 3 (Radyo) - Mı~ırda y~

ni, mühim ihtiyati tedbirler alınmış, 
bu tedbirlerle meşgul olmak üzero 
yeni bir idare tesis edilm:ştir. Sala
hiyettar makamların izini olmadan 
hiç bir gemi, Mısır limanlarından ay
rılamıyacaktır. 

t -: • 

Kahire, 3 (Radyo) - Akdenizda
ki son gerg'nlik sebebiyle Mısırda 
bulunan İtalyan camiası büyük bir Mısır başvekili Mahir Paıa 
telAşa düşmüştUr. İtalyanların Mısırı !erdir. İtalyanın Kahire sefiri Maz
terketmeleri, umumi bir şekil almı~- zolin i, beyanatta bulunarak :Mısır
tır. Bir çok İtalyan mektep çocukları dan ayrılan İtalyanların büyük yaşta 
Porhait limanından ltalyaya müte- olmayıp yalnız çocuklardan ibaret 
veceihen vapurlarla hareket etmiş- olduğunu bildirmiştir. 
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TLE 
Oda ıı·zınetçi 12.30 Program ve memleket saat 

Dolunuıı Tahribatı 
Tesbit.Edilmektedir 

--

K cl 
R.rarı, 12.35 nj4ın ve meteoroloji 

a ını 1d. m h ~ 1 . Bir tarıLdıimı ,_ ) a >er erı, 12.GO müzik. Çalanlar: V c _ Gördün mü _ dedi M Alttnord•, 

• 'ii*'"if"11ıMB •• r nmz:w cihe, Cevdet Kozan. Rvşen J{am. Zelzele fela~ketzedele .... ı· pamuk to· Altaya ahı ıol atm•t· 
Hatıralarını yazan: FAUL/NE KOHLER eırnyan: l\fu:ı;affcr tık Ar, 13.30/ ı · - Şatılacak bir!ey yok -ded~~-

14.00 .Mlizik: Karışık hafif müzik h J d ff d 'd dost iıi .• Kendisi faı)a yediği ıç.·11 
-17- sini Buna na ıl tahammül edebilir'! (Pi.) , 18.00 program ve memleket UmU borç 8fl a a e İ İ dostuna da hiaae v~riyor. 

Yenni Yugonun Hitler.e bir şakası Derhal faaliyete geçh or ve bir saat ayarı, 18.0:l Müzik: Senfonik c h. · · 0 ı· kö u d h·ı· d d ı ti ü d ha .. •• . ~ • ... k (Pi ) , . um.novası na ıvesın·n eve ı y a ı m e o u Y :z n •n • Kahvehanede iki zat konuşuyor: 
daha vardır kı, bunu Almanyada o plan hazırlıyor: muzı . ' 18.qO çocuk :matı, sara uğrayan bai, bahçe ve tütün tarlalarındaki zarar ve 74'yıH1ın tes- "T."' a.~z.im komtu, Roma istasyonu· 

ılğd değil de her hangi Liri yapsaydı mu- Bir toplantı tertip ediyor. Bu to~ 19.00 Müzil-: Fa ıl heyeti, 19.45 biti için halk,n vilayete müracaat: ü:zerİDP- vilayet Ziraat miidürHiğünc:e nun çenesini tıkadı, başımız rahat 
lrişt hakkak oldürü lurdü. lantıya, birçok parti mensuplı1r1nı memleket ant ayarı, aj~ns ve met~- mahallinde tedkiklere baılanmıttır. Hazırlanac:•k rapQrlar ijzerine bu oldu. 

Bir nrn H itlere küflirnameler yağ- çağınyor ve E\·a Bravm da başkası orolojj haberleri, 20.00 konuşm• ~öy]Ulerin v.erailerden muafyaeti icap ediyorsa rapor verilecek ve "·fliyet - Benimki de Berlinin ağzını kR• 
1 nıağa başlıyor. Fakat bu mektupla- vasıtasiyle davet ediyor. Fakat ken- (Çiftçinin saati), 20.15 l\I üzik: An- ıdare hcvf'tınden karar alınacaktır.. padı, kulaklarım martaval dinleınek· 

b, ten kurtuldu. 
rın Gölıels, Göring ve Hes imzahm- di i onu tanımıyormuş gibi davranı - ~ara radyosu küme ses :·e saz heyeti Dikili ula:ele felaketzedelerinin• geçen yıl}ardıan tev:ıi sur~t,!le al- • a 

öu, nı taşımaları işin daha küstahça ta - yor ve toplantının tam en hararetli ıdar.e eden: Mesud Cemıl, 21.00 Ko 7 dıkları ve borçlu kaldıkları Akala pamuk tohumlarının 682 sayılı ka- ' - Duydunuz m'.; ya, halyada 111•· 
tnla rafıdır. H itler küplere biniyor ve anında: nuşma (iktısad ve hukuk . aati) , nun hUkUmlerlne tevfikan meccanen tevzi edilmi~ ıribi addolunarak haliflere daima pürgtif içirirlermİt·· 

bu mektupları kimin gönder. - Burada vah udi kokuyor! 21.20 Serbest ~aut, 21.~0 Müzik: Kil affı tenaİR edildı'ğini Ziraat Vekaletinden vilayete bildiril~tir. - MUkemmel tedbir doğrusu .. I• 
diğini nrnstırıp bulmak için Himlere Dive haykı;n·or ve dış~'"ı fırlıvor çük orkestra (şef: Necip Aşkın) 1 Bu felaketzedelere milmkün olan yardımıl\ icr•aı hususunda da .Zi- :valhlar takattag Mf\

0

1irler, li):a tPft 
emir veri,_~or. GÖbels bunu~la Eva ~;avnı kas~ 22.30 Memleket ::;aat ayarı, ajans ha~ drı;ı--:t1 ~·t~kaıı genel direktörlijiünden t•hrimizdeki alakadarlara bil- le"'ek de yahuz \ıir kitiY• bıhW 

~ •' • • • A ırı mıı ır. eder. 
Zavallı Gestnpo şefi, dünyanın 4 tetrniştir. Bunu gidip Bitlere haber berlerı, zıraat. esham - tahvılat, kam • 

bucağında gizli teşkilat kurup her v.criyorlnr. Hitler Göbelsi çaiırt}yor. biyo - nukut borsa<n (fiyat). 22.50 lk • k • • 'k . k N k ·ı l d f Bir Muıf"vi, diğ~~ bir Musevi ile 
işi becerdiği halde, Hitlere gelen kU- Göbels iddiasında ısrar ediyor ve ~Tii7.ik: ('azband (Pi.}. 23.25/23.80 ı ışı, l ı ız 1 il ı vasıta arın a •sıt- MGn\ıl\&)'Ordu: 
für dolu mektupların sahibinin bir Eva Yahudidir di'-·or. Yarınki program ve kapanış. k d l )arda küçük .zamla• - Bu Hitlerle Mussolini Allahtaıt 

~ açır l a . korkmazlar mı? 
türlü meydana çıkaramıyor. Hatt!l Hitler bunun üzerine adamlarına T Bir Hazirandan itibaren meriyete _ Korkmazl~r .. Onlar ancak tnıı 
bu işt.en kendi maiyeti, belki başı bi- emir veri.ror ve Eva Bravnm şecere.. <lngiliz radyoları) giren v<!saiti nakli):e vergMne zam rilizlerle, Frana1zlar ve Amerikal .. 
le tehlikeye giriyor. sinin tesbitini istiyor. Araştırıyorlar, fngiliz radyo şjrketinln (The Br!- iki- eve taarru~ hadi· kanunu mqcibince J'\akil vasıtaları l•rtla" korkarlar. 

Zira ~ihayet Ycnni Yugo yaptığı şa - taraştırıyorlar ve nihayet Evamn füb Broadcasting Go1poration) in biletlerine kanun dairesinde zamlar .''. 
ile kanın klfi olduiunu dUşünüyor ve halis ari kanından olduğunu meyda- tcnebl dillerde qaber ne~riyatı prog. şesi Qldu raP.ılmıştJr, Bu şebeRle elektrik tram . -:;- Sıcaklar lwlkkınciaki fikrin _. 

mektuplan kendisinin gönderdiğini na çıkarıyorlar:. Hitler buna sevini- ramı: Yusuf dede cadd~sinde Osman vay biletlerine de virmi~er santim dıı: · · ş· · d' kl d _ .
1 

h ee· 
k lu H·tı ül ki 'k G'.b 1 h" k O İzmir Dalg:ı -ı "I f T h. k "5 d . .. - ım ı s1ca ar, egı' arp açı ça sö_y yor. ı er ır me · e ı - yor ve o e se müt ış ızıyor. nu. • og u .t usta a, a ır ı:.ı:ı ... yaşın a ( yani onar llara) z~m yanıJmı!ltır h ! 

1 
dU U k ı• S kta• 

E Snntiyle uzunht~n z ,,. . . ~t " ennemın ı nme azım.. ıca 
tifa ediyor. vaya tarziye verme~e davet ediyor. · '" eyneuın evıne taarruz etmış ve ~·a- Zall\ dihr nakil vasıtalarına da şa- k' . L- di•· k f k h .. 1' 

Hitl · b k d d 1 'r t ı d f t f Tilrkçe 20, 10 21,35 19 GO kalnn t . : UDKntP. ıre~r "' yo • a a\ ar erın1 u ·a m an nası ve ne. e gaze e er e onun o agra sann - .. mış ır. mıldır. ceheAne .. buie, inaanlu roeta ol••"' 
den ayrıldıi'ını bilmiyoruz, fakat, bu tındaki maharetine dair makaleler lnıilizce 8.15 81.55 2ö.ö~ .;. * tadır. 
macera ötekiler gibi, facia ile bitmi- yazdırıyor. > 11.00 31.55 2;).53 Kahramanlar mahallesinde :\leh. • 
yor. Güzel güzel ayrılıyorlar ve Yan Berhtesgadende öğrendiğim !ieY- > 18.SO 19.~M 16.8 4 med oğlu Şehsuvar, ötedenberj se - Belediye işleri ftir ":'ektepH, dlf~r llir mektepltP· 
ni Berline gelerek, bir apartmana lerden biri de Hitlerin yemek, husu- > 15. l 5 l9.S ~ 16·84 Yişmekte olduğu İbrahim kızı 17 ya- Belediye r~İ!'li pr. Bay Behçet Uı, Mılendı: 

lS 00 2- - 3 19 8" 16 84 - Seni BambtnQ senit yerleıfyor. sundaki tabiatı ve adetleridir. • · n.o · - · şmda Kadriyeyi kaçırmıştır. dü~ şe~rin muhtelif ~~rleri~d7ki ee- Qiien~ cevap verdi: 
:•: Onun, et yemezliği m'eijhunlur. > 20.00 2~·5 ~ Hl.GG /,. Jedıye mşaatını tetkık atmıştır. Be- - Afzını top1a! .. s~n "'ak&J'll• .. 

Ondan sonra Hitlerin Reni Rifenş- Fakat sadece sebzeci değildir, balığı • 23·45 Sl.Sl 25·53 Urlanın kızılcabahçe nahiyesinin lediye daimi encümeni, ö~leden son- deiillm. 
tallı olan ahbaplığı başlıyor. Fakat çok sever. Sebzeyi de yiyince fevka- Fransı?.ca 14·15 16·84 Knvacık köyünde Mustafa o~lu İb - ra belediyede yaptıj:ı toplant ga iki ••• • 
bu ahbaphiı kelimenin en basit ma- Jade ÇQk yer. > 23·00 3ı.s 2 25·?8 rahim Çınar, kardeşi Keripıin yar - ~okağ'ın kanalizasyon inşaatını mü - - B!1 akıı'm. kend~me l>lr Alr1ıfl' 

H 1 . b (Tahran radyOIU) d .1 k' d Al' k 6 t h.h'dl 'h 1 t . . ıener-h Jlvafetı verdım!. nasında olmak lazım. Hakikaten , it erın sn ah kahvaltısı onda , 
12 81 19
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ımı ı e aynı Q~· e ı ızı 1 ya - r.ea ı ere ı a e e mıştır. • _ Ne yldin? 
Hitlerin bu kadına karşı olan sev - on birdedir. Tilrlcçe * ~ıında Ayşe Çimeni zorla kaçırmıştır. *- - Bir kJp faaulya, az pllly, hh' 
gisi onun artistliğine ve sinemacılığı- Kahvaltı olarak, ekserin\ bir bar- .;*. Bir işçi ceryana ~apıldı barda~ au ... 
na kareı duyduğu hayranlıktan baş- dnk portakal suyu içer ve bir iki di - ZAB/T'A.DA Bayındırda Kudret mahalle5ind~ İdh ı~ .. . ~ .. d .. ."'. ..... 
ka bir 9ey deilldir. lim kızarmış ekmekle tereyağı yer. :-7 2 

., ·=·=·a·-u Bekir Öz, aynf yerde Hasan KızıleJ.. . a at gomriJ,.un e luzumJ~ baaı - Kadına, a~k1nızı ~arih l>lr f41llll·· 
Reni Rifenşta 1 Alman proparan- Fakat en fazla ehemmiyet ve.rdiği ı Bıçak taııyormuı: manın kansına tecavüz maksadiyle tamtrat YfiPılmpktadır. Bu tamıratta de itfraf f'tm~yiniı. 

dası için birçok filmler çeviriyor ve- ve sevdiği yemek, öğle yemeğidir. İkiçeşmelik caddesinde Ömer oğ- 2'eceleyin evine girmiş ve kadının ~alı~an bir amele vi.nçlerin tahrikin- = ~;~~~: f'lacafını tahı11 e""'9 
ya bu glbj filmlerde baş rolleri alı- Öğle yemeğinde evvıa ortaya kqca - Ju LUtfU ve Hasanda birer bıçak bu- feryadı üzer.ine yakalanmıştır. de kullanılan ele~trık ceryanına ka .. b;r ~".,e:ln gibi ~i7f! likayd kahr.• 
yor. En son olarak da Hitler ona, man bir kase ile &ebze çorbası konur. lunmuştul'. *· pılmış. fakat kurtarılmıştır. Halhu}ti onun b ... ~Jeditir,"n ancak 1Jft 

ç k U U d ==11 kısmını v~ri~rlt. lt'Ütıabaldyi de ~· 
Be.rllnde yapılan 1936 olimpiyatları- Bu çorba, aoğan, kereviz, maydanoz, ocu y z D •n: ~ Şehidler ocag"" ında Tı"re • Ôdemı·, geıı·sı npm-k için ti:ılnle allkaaını nı11ha· 
nın filmini çeyirmek vaıif~ini ve - patates havuç şalgam elma ve bir Karşıyakada Selimet sokagmda o H p ş h'dl ğ d 1 •u fa~" eder. 
rıyor. baş ce;izden müreltke~tir ve bunlıı,- :Mustafa oA"lu Ahmed, çocuk mesele- 1 · (A) •• ~~) :r o~a ı~ a. aJı mış Zafer ilk okulunun pa.ur •UnU Ç ı M D t IC 

h · ı · ·ıA sinden Şevket oğlu Tal&tı taıla ba - 0 an ve ers ane er;11 e mu • . Ö . F .a. 
Hitlerin hayatında olan kadınlar- rın ~p!!ı, suyun çıne un ve tuz ı aye ,·affak olan 36 falebeve, evve1Ki gün tertıp ettığl demış ve Tire hususı ·-. 'ı·-ı-tı --

dan en sonuncusu Eva Bravndır. edilerek pişirtilmiştir. Hitler bu çor- şmdan yaralamıştır. parti idare heveti rei~· Bav Atıf t - tren gezintisi, etlenc~)i geçmiş, i8-
. · · b ·ı 'l•a ı a"lığı ı ·d · ~ b Tramvay kasası: · ~ · · · 'l Öd · T' d b d Bır kaç ay evvelıne kadar Hıtler n 1 e J r ~ n gı erır, :;onra a- t _ . . nanla halkın bulundugu merasımde zıcı H emış ve ıre • an o mu -

ı k r B ı kl d f 1 , d · Karantinada nonü caddesınde . . f ,ı ı, 
Ruslara göre 

nişanlanmış, evleniyormuş, hatta vı. tgtel'ır. ba ı1 ı, a1 
r adn e~ baz a ,.,ev 1 vatman Mu tafa oğlu Ali Riu; ida .. şahadetnameleri verilmi~tir. Bu ve - zıka Ye halk tara ın~an ~ar~ıhmmı~ 

cgizlice> evlenmi11 di'-"e rıkarılan gı a 1 u a 1l" arı ır ~ e unu tere- . t s·le ile nutuklar söylenmiq partinin tır. "' 
.,, .... .. ~1 h ~d A b' 1 . •rt• B 1 resındeki tram\'ax arabasını sak 1 ~· Fiı'nlAnd.111anın zayia,... 

haberde ismi geçen kız işte budur. ~ng 1 ku:-< sdı ır skaç ~ 1PıŞ1

1 ır. k ~ !- oğlu Uç yaşında Nesime çarptırmıs, okutma sahasından faaliyeti tebarUz •ıtHf•t~.s 
ma Hitler onu evveıa kendisinin muh sın ar a ın an e serı~ a e ma om- . . . . i ettirilmiştir. Dikı"lide zelzele fı 1 
bev · · · · po'tosu -ver En sonra da fındık ve- yaralanmasına sebebıyet vermiştır. fi.alg imif. 

J telif pozlarda resminı almak ıçın => • • • _. • • • Hıraızhk: * 
başb Berhtergadene gelen fotogrnfçı Hop ya cevız, Y•megın meyve~ını teşkıl • • S t... 1 kt .. 1 d Dün sabah saat 7,3o da Dikili ka- Moskova, S (A.A) - FinlAndiY• 
Han d .. .. ı·· F to . af eder. Karşıyakada Yaşar oglu sokagın- arı~OŞ .. U an O en a am za merkezinde dört saniye süren ha- makamları tarafından Fin - Sovyet 

ın~nın yanın il gurmuş ur. 0 gr • da Ahmed kızı 26 yaşında Zehra; Kececilerde İstanbul otelinde fif bir zelzele olmuştur. Hasar yok-
kta çı~ a yardımcılık eden bu kız, yalnız Yemekte yalnız su içer. fakat, şa- Ar -rı Hüsevin"n virmi lira.mu "al Mehı~ed o;ı.lu 40 yaşlarında Meh _ t anlaşmazhi't eımasınqa Finlandiya· 

Ü ll 'k 't'b · l h 't i ı ·k" · d d 1' i 1 og u · 1 
• ~ iŞ ur. lıların kavdettiai k:avıplar hakkınd• i z~ ı ı ı any e oşuna. rı mem ş, ı'ilp veya ı ·or ıçmezae a ara a u r mış ve tutulmuştur. med s&rhoşluk yUzUnden merdiven. ~ •• J 1' 

aYf!ı .za~nnda meslektekı mahareti bardak su~ i .Alman birasına. il.tifat Havlu lurıısıı den düşerek yaralanmıı ve !edavi i. * verilen malOmat ilı alikadar otara 
de Hıtlerı hayran b.ırakmı.şbr... e. der. Bu hıra so. n de.rec.e hafıftır. ve İkiç"cı.melikte himayei etfal mekM çin memleket hastanesine kaldırıl_ Vilayet büdcesi Leninırad askeri mıntakası ge~•1 

B d H ti b l d k l t 1 rY ı A • • • , •• • • • 1 kurmayı bir t~blit neşretmiş ve Fıp· un an ~~nra ı ~r ır gun ya· ınsnn zanne erım 1
• 1 re e;:e .ıçse tebinden 18 el havlusu çalan Abdul- mış ise de yaranın ağırlığından öl • \ ilayetın yenı )ıl budcesının, ve-

1
A d'. 

11 
blldt d·ğ· k ıarıu. 

nız Eyayı koşküne ça6{'ırıyoı· ve ana ' gene sarhoş olmaz. Bu sun ı bıra. lah oğlu Hnmdi tutulmuştur. müştür. kaletler mümessillerinden müteşek- ank.~~ ~ ı arın f k r lı ı ,ı·~~ı~ bil'4 
muhtelif köşelerde muhtelü vazi - nm biraya benzeyen bir yeri Yarsa o Zeytinyağı çalmıt: * kil komi~yon tarafından tetkikin~ :~ ı~a~tı t.e.VI\ u ey eme 14\a-ım 
yetlerde durnrak bir n~ay resmini çe da sadece rengidir. Bayındırda Yenice mahalle imle ÇEKiRGE iLE t.tOC.lDELE baılandığı haber alınmljtır. 11~.:Xnt~ır. d k ~ t k gınıl 
kiyor. Sonra, kızın resım çekerken , Buna mukabil Hitler çok fazla Haqim ovlu Aziz Kuru, Etem Rtiaa Bazı yerlerde zuhur eden çekiri~ * ı.. enıngra -~s erF•. ml:ııd~ a~:ıardall 
ke. ndiıinln b. ütün .arzularına bü).·.ük kahve i"er. Hem de onun İ"tiği kah- \'e •HU"e)•ı'n Çayır, Camı' mahalle~. ı'n- k h ld d 1 MAAŞ TEVZiATI .urmayına ıore, m an ıya " 
b b ı:st ld x. b ı .,. .,. " ler uç un a e az a 0 ~a zarar yap- . . .. ınuharebeler esnasında aldıkları ya 
ır sa ır iu ermıı o u11unu. oy e \'e son derece koyu ve bal gibi tat - de B. tı-fan Yaranın pazaryerind~ bu maM-a batlamışlardır. Bunlara karjı P~ta ve telgraf ıdaresıyle emnı-

1 
rd .. 

1 1 
. Q ~· 
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sabırlı. bil' fotograflıya şim~iy~ ka • lıdır. Hitler. bu kahveden günde en lunan bir t~n~ke zeytinyağım çalmıt zehirli yemle mücadel~ usulünü tat- vet müdUrlüğU ve adliye memurltn· ;a ~ dan O~n er-ın l\ e 
1 
l · Fiql&n-

dnr hıç raatlnmadıgını söyhyerek r..§a~ı Qn beş, on altı fincan içeı-. fakat tutularak adliyeye verilmiş • bik edilmektedir. ~ın·ha~irnn peşin maaşları dUn tevzi d~ı 1

1 1ır. edn d".8 8J5·ar0•00~nd~n Yal1a • 
sağ onu takclir ediyor. cl"I . t" Müt k 'd t' d 1 ıya ı arın a e ı . ır. Berhtesgadende ak am yemekle - !erdir. e ı mış ır. e aı ' ye ım v~ u 

1 
d ki h ld öl . Finlindi~ 

erişt B d d H'tl 1 E k k il f · F k H ı· ,_. 1 d 7 • d' hk'k b l .. 1 k l t .. dU an ı an a 8 mıven un an sonra a ı ere va ri pe mü e e tır. a at itler bu - Zeyne ı aım yara a ı. ıd ıa etmi§ ve ta ı ata aş anmı~ uç ay ı maaş arınm evıune n 
1 1 

d d' . ?ıı::o 
0
· 
00 

k. ·dır 
B hb 1 'tt'k k " k ı h ı - - d ft d 1 ı, b 1 t ı arın a ~ 1 ıse .. ~ · \Şl ' ravnın a ap ığı gı ı ·çe uvv.etle- n«' hiç ıtibnr etmez. Altı, yedi çeşit Bornova da a ı asta ıgına mupte- tır. e er ar ı~ça aş an mı~ ı. 

Diy niyor. Nihayet kıza, Hitlerin nişan - yemek hazırlanır amma, bundan en li Ali adında biriyle Derviş oğlu Pulluk çalauı: * * 
d 

, Iısı diye bakılmağa başlanıyor. Bun- fazla misafirler istifade ed~rler. Hit Zeynel arasında kavra çıkmış, Ali Oumaovası nahiyesinin Bulıurcn ZAHiRECiLER TOPLANTISI ILKOKULLA~DA SERGiLER 
er. i dan en fazla G "bels teHişa düşüyor. ler ekseriya patates salatası ve hafif ıandalya ile Zeyneli b pndan yara- köyl\nde lbr.ahlm lçöı i Habip ojlu İzmir zahir~ i}\racatçllar birliğ'I Şehrimiz ilk okull~qnd&ı dersle• 
şmı Kendisi bulduğu kadınlardan hiç bir yemekle iktüa eder. llnmıştır. Zeynel karakola götürülün- Ali paday ve Gökaiaç çiftliilnde idare heyeti, dün birlik binasındf\ ~ ha;iranda SQn! ~receiin~en d"•~ 

ı birini Hitlerle evlendirmeğe muvaf- ce kendfslnln polis memuru Bay Emin Erkaldıınn aç pulluiunu çaldı-: bir toplantı yapmış. ;ahire ihrac~t den itibaren talebenin aeJ'iileri açı~ 
1.a:ı ı fak olamasın da bir başkası evlen - (Devpmı var) :Mahmu~ tarafından yar.al~ndığını ğından tııtulmuıtur, meselesi üzerinde ~örü~mUştUr. mııtır. 
ırı:i 2 & hl - g ;; :ası " cıs J ı 3j o • 2 " .~ • ~ j • daıı çıkmıı ıayıhrdı. ğa )'aklaıtı. Yanaklanııı okııyarak: yorsun ki üzerime bir vazife al~ı M Epq SüfY&I\ meıcidin me~·P,~u1lt-tı 
çul ...,, / S LAM TAR H [-.._ ' j Ebu Süfyan; milteessir bir halde - Bu çocuk belki de ihtilafı izale şım ... Bunu sonuna kad~r ifa edese- na ıelimıe; oraP.~ epiyc& ~ir- kalıb~ 

· rnescidden ayrıldı. Kendi kendine edebilir ve Arabiatanın müstakbel ğim. :\Iüsbet ve ya m~nfi, her ne çı- lık birikmit olduğunu gör.dil, yükıtk· 

Hz Muhammed 1 - Ebu Bekirle Ömeri göreyim , reisliiini almıı olur karsa talihime.. oe bir yere çıkarak bağırdı: . . J 
• tavassutlarını rica edeyim. Belki işi Dedi. Ebu Süfyan, bu aö,lerle Haz Hazret Ali düşündü.. - Ey ahali:. Be~ ki, kureyşın. ı\~t. 

bir yoluna koruz. ı·et Fatmanın hissiyatını tahrik ede- - Şu halde -dedi- sana ancak lıir g•lenl~rindenim. İ§te ayn~n .aö.Ylı Yazan : M. AYHAN 
-U2- Ebu Süfyan deli ıibj olmuıtu: 

Kızma hiddttleıımi§ti. Çünkü Ebu - Bak, bak, aöylediii lakırdılar 
Slfyaıı içeriye girip selim verdikten yetipıiyormuş aibi, bana hakaret de 
ıHDra, her zaman Re&W Ekremin ediyor. Artık bu kadarı da terbiye
o$Uduiu bir mindere oturmak is~ aizlik, utaamaahktır. 
l~i. Fak"it Peygamberill zevcesi; Diye batırarak aokaia fırlamııtı. 

P . - Baba -demişti_ sen burada otu- Düı\lnUyordu; 
U A ramazsa. ÇüuU aeıı, ltir mtlpilrain - Kime akieyim, kil@iQ tava•Ytu-

' buruı ile bir iılbl P"'samberiAe nu istiyeyim? M 'ıa'11HBtur. Nihay~t kar1ır vtrdi ı 
1 Bu tiz üserb~e MM kız tavra et- - Doinın ridip kındillini rö -

ereı 
1
mif)erdi. Ebu Stifyan , reyim! 

Koltı 1 - Vay -demi§tiM ııe kadar da çok Bu karardau aoııra mescide aide -
düz 1 dıtitmİISiD, :ne bu tavır?.. rfJk ReaulU Ekremi buldu. Tarziye 
k 50, - Ben deiitmedfm ... Fakat mu~ Yerdi, yanlışlıktan bahsetti ve kendi 

.liman oldum. Sen de bir kav:mııı i - masumJyet1ni anlattı. Fakat aldıiı ce 
'ıori releni, akıllısı, zekisi &'eçiniyor- vap, ıUktlttan ibaret oldu. 
,sun ... Fakat hila taşlara, a§'açlara Hazret Muhammed: artık cevaba 

1tapıyorsun.. lQzuın ıörmemifti. Çünkü iş ç~rıri-

Diye düşündü. Ve Hazret Ebu Be- rok Hazret Hasan vaııtasiyle dedesi şey tavsiye edebilirim.. YQrum ki, ben, Hude;rbiye iht~l&~ı~ 
kirin evine gitti. Hazret Ebu Bekir Resulü Ekremi ikna ettirmeji düşün- - Nedir o tavsiye? tecdıd ediyQr.Um. At mııda ıbtıl 
başını salladı: mü§t;U. Fakat Hazret Fatma: - Sen; kureyşip maruf ve $elahi- kalmamalıdır.? 

- Benim yapabilecejim hiç bir - Ya Ebu Süfyan -dedi- bunlar yettar bir şah!!iyetisin ... Doiruc~ pi- Ebu Süfyanı din\iyenler, hiç bl.r .c• 
şey yoktur. millet işleridir. Çocuklar ne karışır? zim mescide gidersin .. Orada i v~p vermemişlerdi. Kureı·ş reıtı • 

Hazret Ömere baş vurdu o da ke. Artık oradan da ümidin kesildi- - Ey ahali ... Ben; Mekke ve Me- te~rar Resul O ~kreme baş yurdu: 
za: ğini gpren Ebu ~üfyan doğruca Haz- dine arasındaki !'Ulhil tazeliyorum 

- Ben karışmam .... Kabahat siz- ret Aliye gitti: ve tazeledim... - Ya Jıluh-mmed -dedi- artık :ae 
dedir. - Ya Ali! Bunun bir çaresini bu- Diye bağır.ırı:ıın .. Belki, bu haı'eket olduysa oldu. Yapılan hatayı tarntre 

Ebu Süfyan, Mekkeye eli boi ola- lacağını ümld ediyorum. Artık sana Resulü Ekrem üzerinde ıdıessfr o - ş-eldim. 'Omid ~derim ki; ~rtık barı· 
rak dönmeli i9temfyordu. bağlandım. lur. Şij'Or~z .. 

Bu Nfer de Huret Aliye ba, vur. - Fakat Ya Ebu Süfyan .... Ben b11 Ebu Süfyan biraz sonra mescidt Fakat :ııe~qlU li:~rem baıjını U!lla· 
mağı dilşündil. O aralık Hazret Fat- hususta ReımlU Ekremt' birşey söy_ gitti. Bu tedbirden bira:ı Umidvar dl: · · I 
ma ile karşılaştı. liyemem. ÇUnkil Hazret Peygamber, görUnilyordu. Bu suretle aleni bir - Yanhı~ın Ya Ebu Süfyan. 4 

Resulü Ekrernin kızı ve Hanet A- iki taraf arasındaki muahedenin ar- tarziye daha vel'miş ve samimiyet ııten ge~ti. • ., 
linin zevcesi ; yanında oğlu Hasan tık bozulmuş olduğunu tamamen ka- göstermiş olacaktı ki. bunun da ta. Ebu Süty~n qaşka ne yapabillrdı: 
olduğu halde okakta ilerliyordu. naat etmiş bulunuyor. Ben ak~ini id- 1ıirl olması muhtemGldi. HattA Haz_ T~mi\men sulç~tu hayle uiram11 bır 
Hazret Hasan, beş yeşlannda bir ço- dia edemem . ret Ali bile: Yl\Z~yette geriıjn g~l'ire. :Mekke yo· 
cuktu. - Şu halde ne yapayım Ya Ali . - Belki faldasf olur. lunu tuttu. 

Ebu Süfyan; anları aörünce çocu- nasıl bir çareye bat vurayım .. Görü- Di)·ordu. 1 -Devam edecek-



Italyanın, harp ka 1 -(/.\ ,, ''!-
rarı yerine meta

lihat listesi ver
• 

nıesı muhtemel Birleşik Amerika, nıüttef iklere yeni 
~---~-~ 

Balkon 
ORHAN RAHMİ GÖKÇE 

Benim bahaedeceğim balkon, mu• 
-Bqtarafı 1 nci Sahifede- l d b l hayyelemizde §arkın Ahu k zlan• 

le elde etmek lizımdır. Taleplerimi- tayyare er go••n err11eg"" e aş amıştır nın nazlı gölgelerinin titreşt'ği, kö-ıiıı is'afını gökten ve tesadüften bek- •• 1 §elerı~den sar'."'aşıklar yük•elen, p~r
delen hazan ınik, hazan pençerele· 

itmek &ill:nUç bir feY olur. rini ufukların rüya.ına açan balkon 

Paris, 3 (Radyo) - ltalya nazu·· M.. f•kı d • • A "k h f d • • k d"} k değildir. laı- ıneclieinin, yarın VinimaJe sara- Utte J ere yar }ffi lÇln merı anın er tara ın a ffilİIIlg er a te l ffie •-. Ben; şarkılarımıza ve şiirlerimize 
Yında yapacağı toplantıda ne karar • karııan muhayyer balkonları da ko-
vereceii kat'i lhll'ette malum değil- te, Caddelerle Sınemalara Ve • t l • ft ı p t w kt dır nuşmıyaca.ğım. Ben, yirminci asır ıs asyon ara } a a ar ya ış ırı ma a gürultülerine Çemberlaynin ,em•iye· 

dir~ı· k d ,__
1

.
1 

.. İt 
1 

V~i.ııgtoa, 3 (A.A.) Bütün Amerikan pilotlar, vasıtasile Kana- tipte 300 tayyarenin '°'!iıttefiklere ve- Almaııya, A vruırnda bü~ ük b:r za;et bsi khaddar ka:ıfan. bir siyasi balk~n~'!• 
.... a a ar ma .... ı e gore; a ya- • . a .se eceğım kı, o da, Mussolınının 

IU.n, harp kararı yerine bir muıtalebat Amerikan mahfillerinde Amerık!l dayı;_ gönderilecektir. İrsalat şimdi- rilmesin i emretmiştir. kazaıııı·sa cenııbı Amerıkayı ele ge- wlk<•.luJur. Kara gömlek!; kahra-
lisfesi verme.si de ihtimalden uzak Birleşik devletlerin:n Müttefiklere Jen başlamış ve bu tayyareler, Ka- Londrıı, 3 (Rııdyo) - Amerika çiı·meğe calışacaktır. Cenubi Anıc-o manlar, daima bu balkonun altında 
değildir. yardım etmelerini talep eyliyen ye- nadadan derhal Müttefik devletlerin efkarı umumiye,;, Müttefiklere gay- rikada geııiş Alman teşkilau nıeyd:.- ~ağırışır ve ~ ki Roma imparatorlu-

memleketlerine sevkedilmiştir. . na çıkaı-ıimIRlır. Huıısiy adındaki gunu lerennum ederler. 
Roma, S (A.A.) - Rest.ı Del Car- ni tezahürler vukua ırelmiştir. . . . rı mahdud surette yardım yapılma- A ·k· k ' ....... d h . -ı t' . 1 Fa~izm, dünyayı bu balkondan 

ı· te . . 
1 

Dün N evyorktan da bır serı tay merı a ru• azoı u e eı ı ı ım ı e d I 1 • 
ıııo gaze sı fÖY e yazıyor: Üniversite talebelerinin büyük bir - sını istemektedir. Cenubi Ameriicada k ., U. . ' 1 h· k t t ... yre er. mparator ugun efoanevı 
İtalyanın harbe girişi pek yakın k yare yola çıkarılmıştır. Hafta sonun-

1 
Al t 'k 1 aı. '' 1 ug; a:> •U aı ına .ıre e e · ideolojisi, bu balkondan eaer. Duçe, 

. ısmı Milttef:klerin zaferini istemek. yapı an man en rı a arının mer- miştır. b Tk d .. .. .. k ıı k Ik 
olmakla beraber 4 Hazıranda vukua da İngiltereye 300 bombardıman ia;- . a on a gorununce, 0 ar a ar, 
g 

1 
• k F b İt 

1 
te ve ekonomik yardım talep eyle- dana çıkarılması neticesi olarak bü- Vaşinı,'1:on, 3 (Radrn) - Amerika- gırtlaklar boşanır ve ltalyada ekae-

e_mıy~e tir. ransııı: a~ını a .ya- melctedir. yaresile 150 tayyare motörü gele- tün Amerikanlar, Müttefikler tara- nın her tarafında iliUtıefikler leh'ne riyetten çok geride bir gençlik yığın< 
nın yürümek üzere oldugunu n ha- . kt' . . .. . ·- şefini ıclamlar 
Y t 1 B kta 

. . d t Londra, 3 (Radyo) - Amerıka ce ır fıııı ıltızam etmekte ve Muttefık dev- tezahural y~uılm~kta ve her suretle F . 1 b .. ,__ 
e an amıştır. u no üzenn e a- b't afi k k 1 t'l . A .k C h .. B R it 1 ti . f ... + kt d' 1 d d'l •. _ . 1 d b.. aşıat er, u ualkondan acn.axa 

ın _ b k F k t h ı ar ı anun arının gevse ı me" merı ·a .unc. urreısı . uz•·e , e erın za erıııı ıs.eme· e ır er. yar !m e ı rıes ıçın, <ınema ar " ıı- f 1 k t k ·· 1 d" k dd atniy1e muta 1 ız a a mu ase- . . ~ ır ıyaca e aoz e unya mu a c· 
ııı b . ·b 

1 
• h k neticesi olarak şımdıye kadar kara hali h"ıırda Amerika ordu ve donau- Uruır\'ayda Alman gizli teşkihitı- yük caddelerde ve i.ıtasyonlarda yaf- ratının deiiıebifoccğine iman etmiş-

atın u salı ırünü aş ıyacagı a • t rik' ı )düttef'kl o d ·ı d b l 'ft t-· lü 21)0 · h- · f r t- · 1 1 kl - · l k 1 d' K b' d · lcı.nda Pariste neşredilen haberi tek· Aa ı.;ke t ı 1 ereb gd n erı en :nasıbn ad u untan çı e .
1
mo or 

1 
t l'f dnın mu kım v

1 
e gen1ış aa ı~.e mı.n nıeky- ta a_r yapışt'.rı ma - a, mı tını er a ·- er ı1r. bocab :

1
rk i.ınyah'bd.a. uz~~.:'"':: 

. . . . ~ merı an ayyare erı un an sonra oorn ar ıman 3yyaresı e mu ı e l ana çı ·arı mış o rnası gosterıyor i, dedılmektt.ı.dır. man a.r, u a on sa ı ının so2unu 
Zıp edebılırız. Düşınanlarımız kat• brklemi,, durmu~~ur. Fakat o, siya-

Inüdahalenin tarihini k~if ve tahmin Al p d lngı·ıı·z donanması .i edeb;yat yapmaktan öteye hiç geç. 
edemezler. man topagan ası ~emi!~ ist~kle~ini .. ağla~ ve ~~rd 

Paris, 3 (A.A.) _ cHavas> hır mueı;y•~enın bıl~klerıne ~aolıy!'· 
D

.. k . p . tel . İt I m1yan hır ınsan halınde, k~lımeler n 
un :ı şamkı ans gaze e;ı a_: namütenahi elc•tikiyeti içinde "1ar. 

Yanın muhtemel olarak alabılecegı ır .fla""s eltı·. lngı·ı,·z- c:'ransız ı"ş bı"r/i- Ak denizden bir tarafa ayrılmamış, manlar 8'\VUrmakla ikt'fa etmiştir. 
!tararlar hakkında mütakalar yürüt- J C' ı Pu balkon, uzun 7aman hem milt· 
tıektedlr. .., • l l kf b"J "k" t k • d"} • t" t ... fiki aldatmı,, hem clü•mana hare• 
Teınps gazetesi ezcilmle diyor ki: gz QS a SarSl mzgaca lr ı.a JS a Vıye e ı ffiıŞ ır k~t im~anı •·erm~"':;., hem de ra§ist 

. . . . . • .. . kutlenın ı:ıuursu:z lştihasını tatm o ede 
.. Mussolinının ve müşavırler:nın Londra, 3 (Radyo) - Müttefiklerıolacaktır. Fakat her türlü tedbirler . Londra, .3 (Rady°.) - Royter ıs- nın L.r kısmının, Dunkerke gönderil m'?mi~tir. «halyan ,;yasetinin karar. 

'."uşterek malımız olan medenıyet yüksek harp meclisinin verdiği ka- alınmıştır. Belçika cephesinde Fran- tıhbarat a;ansına gore Dunkerkden diği hakkında bazı kaynaklar tara- sızlıfı» f<>klinde ifade edilebil"" bu 
lÇin en trajik saat olan bu saatin me- rarlardan bah•eden Taymis gazete- sız kuv\'etleri, İngiliz dümdarlarını müttefik ordularının çekilmesi mü - fından maksadı mahsusla çıkarılan müzmin, bu illetli .,.e sürüncemeli 
8Uliyetini vicdanlannda hissettikleri- sinin diplomatik muharr:ri İngiliz - h'mave etmiştir. nasebetiyle burada İngiliz ve Fransız haberler, resmen yalanlanmaktadır. vakıa, artık ömrünü ve devri ; ta· 
ne· k •st · M d · t' F · · 1" · · f' • - t · •ı· k • hf'll · .. do - - - 'f ı t tt" B-ı-k· Akd · , • - "tt f'k d marnlamak üzer,.dir. Son sözünde ınanma ı emıy.:ıruz. e enıyc ın ran~ız sıkı ış bır. 1gının za erı temın ngr ız as erı ma ı erme gore, nanma,.ına agır \a?ı e er ere up ı a ıs enızc;eıcı mu e ı o - 1 . b' .h. b 1 - h . 
id . b'' · ... kül 1 t . t- B b l Akd . d b ... r:ıeJ\ rıı z ır aı 1r- az ıgın arıkasını aınesı utnn sıyası spe asyon a- edeceğini tesbit etmelerinin, İng ite- Belçika kuvvetleri, Almanlarla el'an e mış ır. u se epe enız e u- nanması daha fazla takviye edil - değil, •adecP basit ve er.asen malı1m 
l'ln çok üstündedir. re ;·e Fransanın ara•ını açmağa ça- muharebe etmektedirler. lunan İngi liz ve Fransız donanması- miştir. bir hareket kararını atacak olan Du-

Paris, 3 (A.A.) - İtalyanın vazi- hsan Alman propagandasının ülası Bu kuvvetlerin mühim kısmının da çe, nihayet ltalyayı rnukadderine 
Yeti aktüalitenin birinci safındadır. olduğunu yazıyor ve diyor ki: kurtarılacağı ümit edilmektedir. Alman Resmı"' b/ • • fı~latıp atacaktır. Ancak şu şartla 
ftalyanın harbe gireceği hiç bir ıraze- Gelecek günler, belki çok çetin fe ıg'-' l kı~ b lk k b' d h t 
le - h · · · · Ü h "tü k u a onun apısı ır a a acı -
t •uU arrırı IÇ\Il Ş p e go rroeme • mıyacak Ve balkon ,bir daha ko;;u. 

edir. B ika dele elerı· Alın 1 D k k t k d ,amıyacaktır. Nitekim Petit Parislen gazetesinde a n g an .aft Un er ffitn a aSJn a Bir 11'vayete göre, son söz bugUn 
Cbarles Morice diyor ki: 330 b• . 1 ] 11 söylenecektir. Bir rivayete göre ise 

Mussolininin karan beklenmekte- ou··n kral Aleksandr'ın mezarına gı· - ın esır a mış armış.. n, gün ... kadar ... dir Fa1<:at, yukarıda da İşaret etti~im 
· Führerin umumi karargahı, 3 (A. Fosbachın iki tarafından ilerleyen gibi, Mu•oolini, bir tılıaımlı kutu aca· 
Londra n Vafin~on karann pek derek çelenkler koydular ;\J - Pazartesi gününün harp bül- kıtalarımız düşmanı Majino hattına cak değı'ldir. O kutunun içind~ki 

Yakın oldufu ve bittabi müttefikler ten'i: doğru terdetmişlerdir. Düşman sa _ "llarifet, yava~ ya va, herke• tarafın-
a~yhinde bulunduğu kanaatindedir. Belırrad, 3 (A.A.) - Bütün gaze- !emektedir. Garpten, cenuptan ve şarktan Dun hada esir, silah ve harp malzemesi dan kavranmıva bulanmıştır: 
Bizim gibi 1917 ve 1918 de ttalyada teler Balkan antantı ekonomik kon- Belgrad, 3 (Radyo) - Balkan kerke karşı yaplıan taarruz bet:ı~.tle bırakmıştır. ltal.-a, lıarbe girecek.. .. . • , 
htrp etmiş olanlar İtalyan general- seyinin 8 inci içtima devresinin açılı- devletleri delegeleri, bugün Oplenaçe . Fa1ka~ İtd•!ya . ."aten mutt~fıkınm 
lel'inin n askerlerinin eski silah ar- •ına geniş sütunlar tahsis etmekte- gitmişler ve müteveffa kral Aleksan- ;ıerlemektedir. Sular altında kalanı Artois ve Flal'dresde ce:·eyan e - •0ı"p"er.ccrınke •z çok·~ı,r;k, onta yıyeccbk, 

• ı·e bir çok kanalların telak; nokta - elen büyiık imha muhatebe,ıinJc c,'r ı ece , o,-a mu ımtl'a • •u ve u 
kadaşlan QzerinP ateş açmağa mu- dit. dnn mczarıııa kırmızı beyaz korde- <ında bulunan arızalı arazi harekatı ledilen Fransız ve İngilizlerin mikta- vPr:n,'yor rm ?. Rövle h:~ d~vl~t, el-
\>afakat edeceklerine inanmak iste- Vreme diyor ki: lalarla bağlanmış büyük çelenkler l!'üçleştirmekte ise de tayyarelerle 11.1 muvakkat tahminlere göre, hPtte ki k>lkıo, llfüttef'klı.rle koll<O· 
ltıemektedir. Eğer üçüncü Leopoldun Bugünkü politik ve ekonomik vazi- koymuşlardır. hirlikte hareket eden Alman kıtala. 330.000 ki~iyi bulmaktadır. la vP,'".'.'.';k. /\h"'.!'~".~l'" hüc';'n;ı rd.,. 
ihanetinden 90ura 1tal•·anlar da bi- yet ve bugün garbi Avru.ııa:rı tahrip Yugo. lavya hariciye nazırı Çin - c~k "~h ·'·ı,dır c1ı·:-1 d-. 1

1\fr-.olını siy -, . . ·ı iyice tahkim edilmiş olan Bergnes Narvik elrafındaki dağlık mınta- s1 tar• ı .u §e <ı e <>kelerlr dolu 
te karşı harp ederlerse bu anlaşma2- eden korkunç harp, Balkan antantı çar Markovıç, delegeler şerefıne ;imaline g rmeğe muvaffak olmuşlar kada Alman dağ kıtalariyle harp olan lt,.Jv"v" h:c n),...,92,,. b'r defa 
lıkta çok keder verici şeylere şahit ekonomik konseyinin bu toplantısına mOkellef bir ziyafet vermiştir. Bu dır. gemilerinden çıka ·ılan k'uvvetler •Özüne ~~d·k, t ... ·,ı,hlitle,.ine k vmet 
olacağız, demiştir hus11Si bir ehemmiyet atfetmekte ve ziyafette samimi nutuklar teati e - Dunkerkin kentiz düşmanın elinde düşmanın büyük faikiyetine rağmen vPr:r, •Ö~üniin eri bir millet haline 

Bayan Tabouis Oeuvre gazetesinde bu, Balkan devletlerinin tesanüdünü dilmiştir. •Julunan kısmı Alman topları tara - müdafaa harplerine devam etmekte- sokmak iat'vecnktir. 
diyor ki.. ve sulhperver temayülünü isbat ey- dı'rler. ~uru anlam•yan yoktur ve bina-

.· . . ;'ın dan bombardıman edilmektedir enaleyh, rr~>ele de yoktur. Alakalı 
Bütün Nevyork ve Va~ıngton za· M h • b l k Harp ve pike uçuş tayyarelerinden Norveçin şimalinde Vatsoedeki ve her dev!Pt. lt,.ıvayı doı'Ma Al::nanya-

Zeteıerlııin dUn sabah yazdıklarına u" ım ı•r m Ü d at mürekkep filolar pazar günü Dun - rici telsiz istasyonu ile istasyona ait ".ın ~8 ""'.-Ia bir mu~ario ohrak te. 
t&oe, Museolininin hazırlıklarının ve kerke karşı akınlarına devam etmiş- makinelerin bulunduğu bina bomba. :akkı Ptmış ve ona gore hazırlanmış-
ın. Uttefilı:ler aleyhinde kışkırtma faa. 1 1 J } } •ı • R .. !erdir. !arla tahrip edilmiştir. .ır. l • • t g us m B•'k"n lronll .. Un bAkAlım! .. FakAt 
'YHinin h&defi bir 8Ulb taarruzu için ngı ız• a yan, n 1 ız• U• Alman hava kuvvetleri 2 muhrip, Lofoten Fyordunun garbinde bir asıl ,ı:nlen<'cnk •Pv. h,,Jkon.ı,.~ ,.__... 

h.a. va yaratmaktan başka bir feY de- b 1 b düşman yük gemis1• batınlmıştır. namlı!a"'" cık•r~c-kl•rl .... ı:e. B--
1 t bir karakol gemisi ve 500 tonluk ir ' 

ilidir. Falı:at Duçe tarafından her- nase a ı Ve Spanya Pazarı pazartesine bag"lıyan gece şeriyet, buna lıazırla,,,...,,.t>r. Kang-h yilk vapurunu batırmışlardır. Bir 1 . 
angl bir ültimatom tevdi edildikten 

1 

. h h . k zarfında düşman Almanyanın_ gar _ ran o muş yaralar, d•şilır, atılır. 
Londra, 3 (Radyo) - Röyterin ğiştirmıyecektir. Britanya aleyhinde arp gemisi,2 mu rıp ve 10 yü va-

~nra M:uS110lini için geri çekilmek diplomatik muharriri bildiriyor: son günlerde Madridde yapılan ba- puru tayyare bombalariyle hasara binde ve cenubi garbisin de gayr; as. ORHAN RAHMi GÖKÇE 
ÇtOr. • . Romadaki İngiliz sefiri Persi Lo- zı tezahürat, bir kaç talebenin hissi· uğramıştır. keri hedeflere karşı akınlarına de· * 

. ~urasım ılive etmek faydalıdır kı ren hafta sonu münasebetiyle İtalya yatına terceman olmaktan ileri ge~e vam etmiştir. ııa.arat pek mühim de s· 1 l D bır çok yabancı müşahitlere göre, . . . . b' Faaliyetine devam eden Alman ha- ğildir. ır ngi iz u•• ku•• 
?.ıUtteıfikl . b' 1 b ' harıcıye nazırı kont Cıyano ıle ır memiştir. Dahiliye nezareti, bu gibi k 1 · R h d' - ve ı erın öy e ı r manevrayı . d b _ "a ·uvvet erı o ona va ısıne Düsman dün ceman 59 tayvare 
n 1 k b le . mülakatta bulunmuş ıse e u mü- h il d l' d h 1 "d h 1 d ·1 1 . ' • Cephede .. /d•' 11.81 a ul edece lerı hususunda . . d h .. b- o. er e po ıse er a mu a a e e Marsı yaya taarruz arını teşmıl et - kaybetmiştir. Bunlardan 27 si hava O U 
ll.oınada herhangi bir hayale kapılın- likatın n.el tıcesı htakksın a enuz dır bulunması için emir vermiştir. miştir. dilelloları esnasında, 10 u Alman Londra, 3 (Radyo) - • •oter De•-
ltıam ktad M 1• • • · haber a ınmamış ır. on zaman a a ır. usso ınının esasen l t b . tayyare dafi bataryaları tarafından lanet Dükü cephede ölmüştür. Bu ha 
ltaı t ı •- · · Al t 1 1 . ngiltere ve talya münase etlerın yan a ep,,,nnı ınan a ep erı . _ • . . . • düşürülmüş üst tarafı da yerde tah- ber, dukalıkta derin bir teessür lıu-
ile b' J'kte • ta fta 1 de bıç bır degışıklık olmadıgı Lon -ır ı vermege ra r oma- . t rip edilmiştir. sule getirmiş ve bayraklar yarıya in-
dııt... '-'·ııı· mevcut bulunmaktadır. ar.ada beya.n edilmektedır. spanyaya 

11 ' ""' ti ta b t fi 15 Alman tayyaresi avdet etme • dirilmi~tir. 
C:Unlc" .., ı· · le · · b'l ' k' gelince bu hilküme ·n m i ara ı-u ıall880 ını pe ıyı ı ıyor ı, . . 'd , miştir. 
bir Alman aullıO ne ayn olarak ne de tına ınanmak ıç-n b~zı c~ dı. sebep- 'il Harsı"lga 

il=---

blok hallnd M:uttef'ıkler tarafından J.er vardır. Talebe niımayışlerıne bü- Lt:t. ı 
hı b' e le b 1 ed'I · . yük ehemmiyetler atfetmek doğru .• .. . ç ır zaman a u ı mıyecektır. • . . DilnkO Anadolu'nun verdııri bir habere gore, Alman tayyarelerı, Mar-

Paris, S (Radyo) - Roma dan degl ıld·~~· S t R ü silya ve civarını da bombardıman etmişlerdir. Eviyce ölü ve yaralı 
lı.ber verldiğine ıröre, İtalya bük fi - ng: ere ·

1 
~vye !' usy~ m . n~~." olduğu teshil edilmistir. 

ıneti, lsviçreye bir muhtıra vermiş betlen mel ~e e3ıİne ~leteınce. e'nl:ilzk ı- Marsilya Fransan~n cenubunda, Akdenizde maruf bir limandır. 
v c ı· l 'db 1 t nada bu unan ngı renın " os ova _ _ . e enova yo ıy e ı al o unan s - . . M k Ut Mıladdan 600 sene evvel Anadoluda Foçadan gıden Yunanlı bazı 
\>içre mallarının, mömkiln olduğu sefır~, yakındak ods ovkst~a. m e - muhacirler tarafından tesis edilmiştir. Şehrin ismi, aslında Yunanca-
lrad il ti l b 'ld' · veccıhen hare et e ece ı r. O t 'hl d h' M r d 1 d' · Y · "k · 
tir ar s ra e a ınmaaıııı ı ırmış - Londra, 3 (Radyo) _ Madridde d~r. . dan er e şeM ıre ı· a1ş1sa ıad ~r t~r ı. t~kdı kunda~ı.stak~ın1 ~o 

1
üp 

· ._ 'd d .ld·-· .. İt gıtmesın en wnra, aşsa ıa ı ar enız ıcare ın e en ıra ıp erı o an 
lt 1 y 1 hük" t' resmen ...,yı e ı ıgıne gore, a,ı..va 1 b' 1 1 b' • a ya, uroa avya ume ıne . . k t b'l t hü Kartacalılara karşı Romalılara ır an aşma yaptı ar. Fakat ılahare 

'Ynl mealde bir nota vermiş ve İta!. harbe .ıştU:a e 8 ': 
1 e s~anya • Romalılar aleyhine döndüler. Bunun Uzerine Sezar, kendilerini şiddetli 

Ya fabrikalarına verilmiş olan ınü - kOmetı, bıtaraflıgıru kat ıyyen de - bir surette tediı> etti. 
hltnmat siparişlerinin eda edilemiye- Marsilya, orta zamanlarda Provence mıntakasının bir parçası jdi. 
ceiinı bild!rmittlr. Kozan kurtuluşunu 735 yılında garp ordularının İspanyaya yaptıkları hücumlar esnasında 

Londra, 8 (Radyo) - Nevyork islilmlann da eline geçti. 
'!'ayınla gazetesinin bir muhabiri, kut[u[adı Şehir, Liyon körfezinin üzerinde Yllkaek bir tepenin etrafında ku-
ltaıyanın harp hususundaki hareket. Ankara, 3 (Hususi) - Kozan rulmuştur. 
lel'fnden bahl! lle Cıımhurrelsi Ruz. kurtuluşunun 21 inci yıl dönüınil, Caddeleri geniş, bahçeleri büyük, kiliseleri mükelleftir. 
\'eltin nutuklarını hatırlatmış ve bun. >dün 15 bin kişinin iştirakiyle kutlu • Belediye binası 17 inci asırdan ka.lmıştır. Longchamp sarayı den nen 
llrın Mus<!olini ne ftalvan mllletine l anmıştır. binada zengin bir müzesi vardır. Lıınan teşkiliitı çok mükemmeldir. 
bir ihtar te,kil etmeal İlzım ıreldiği- Son senelerde Etang kısmında yen· den bir liman tesis edilmiş ve Rouve 
nı ka~·detmiatir. Muhabir diyor kl: umum iyesi hakkında kendi kendisi- kanalı denilen yeni bir su ~.-olu _.sıtasile Marsilya limanile Rhvn Mh-

ltalya devlet memurları, Birleşik ni alda~makta ve fena tesirleri yan· rinin irtibatı temin olunmuştur. Şeh~in ~ahun, ecza, ayna, tütün ve kib-
4ınerlka hükdm.tıle halkınuı ilkin lıt heaap ıtınıkttd!r. lrit fabrikalım vardır. NUfusıı 800 b.ndıı-. 

Çör çil 
Bugün beyanatta 

bulunacak 

Millet Meclisinde 
Ankara, 3 (A.A.) - B. l\L l\Iecl si 

bugün Dr. ~Iazhar Germenin ba -
karılığında yaptığı toplantıda po~t:ı. 

telgraf ve telefon umum müdtir!üf,ü. 
Londra, 3 (Radyo) - Başvekil ıniln 1939 mali yılı hesabı kutis.ne 

Vinston Çörçil; bugün toplanacak 1 ait mazbatayı tasvip etmiştir. 
olan Avam kamarasında umumi va-! l\Ieclis ruznamesinde müzakere 
ziyet hakkında beyanatta bulunacak edilecek başka bir madde olmadığı 
ve Müttefik ordularının, şimali Fran. 'çin çarşamba günü toplanmak üze· 
sada gösterd;kleri büyük fedakarlı'c re içtimaa nihayet vermiştir. 
etrafında Kamaray1 tenvir eyliye-
cektir. ___ .* __ _ 
• 

lstinge Sahilleri 
İstimlak ediliyor 

Maarif Vekili 
Tetkikailna devam 

ediyor 
t.tanbul, 3 (Hususi mnhabirimiz 

İstanbul, 3 (Hususi muhabirimiz- den) - Burada bu unan )faarif Ve
den) - Hüktlmet, 1s :ıye koyunun k li B. Hasan Ali Yücel, bugün Tica
btitün sahillerini istihlak etmektea;r. ret lisesi talebesin.n ımt hanlarında 

,Burada vapur tamir atelyeleri ve ter- bulunmuştur. Y rın, Üniversiteda 
ı&Jıeler kurulacaktır. ıtedkikler yapacak+Jr. 
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rak Alman Taarru~u 
-Baştara6 1 nci Sahifede- ler, silahlarını da beraberlerinde gö- ~i he~efo tevcih edecekler? 

GALiP BAHTİYAR -7S--
c:1stanbul mebusu n İzmir parti müfettişi> 

I! benim bir Özüm, b~r sözüın vardır. Altın Ha-

Hoqaqda, Bel~iku ve Fransamn şi- türmektedirler • .K:ı&latı az miktarda Çlinkii düşman teşebbüsünde se -
m~l mmtakasında da böyle ol- mühimnrnt ve motörlü ve~ it tama- qat ed~lmek için hareket muha:e
muştur. Şimali Fransadan nak- men tahrip edilmektedir helerine devam etmek mecbdriyetın
ledilen Fransız ordu~unun ma- Askerı mahfillere gör.e, Som cep- dedir. 20 i\\U deyaD1 ede.n muh~U~ -
neviyatı fev\rnlade yükşektir ve. besindeki umumi qurgunluk, Alman beden ~vnı;a Alm~n nrdular.ıııın ye-

n "'ı d . . "' k ' bu ~uvvetlcr, derhal harbe girebile- taarruzunun bu noktadan yaı.:ıılaca- niı:len bir ar~.ra toplaurpaı;ıı ıazını -(a ID og UDU eVeS.l fi lll eger ayJŞIDa aSl'(l. cekt1r. Fransa, kahrama~ ve hami- ğına bir işaret telakki edilme"ktedir. dır. Taarruz etmek için ihtimamlı ha 
Çin ıı r }mda. ırum. . . ardından yüı:iiyerek kapıdan \'e ,jiQll- yetli oı:du Be daima iftihar edebiJir. Askeri mahfillere göre, Som Qze- ?trlıkl<lpı. ihti ·a_ç YHdU'. Almanlal'l~ 
ş;mdi, Cebe ~ırchndakilere kqman- Ben hır begaltal< (hırl\a) ıle zır - ra da şehrin sık, dolatnb.aç so.kakla- 2 Haziranda S9m ve Aisne mınta- rinde Almanların yaptıkları küçük Fransız WÜç\1\faa hatlarına ~arşı sevk 

\la ·eı;di: • hımı giyindim. Altıma güzel bir du- nndan geçmeğe başladım. Önümüz- kalarında şiddetli topçu faaliyeti ol- mikyastaki taarruzlar, zayıf nokta- edecek heııUz kulhnnlmı\mış birç~k 
- Onbaşı! Cnn b~ye bir at çekin. ru at çektiler. Alak nı·dıma on kişi Çe, ellerinde Qk i~i rasaul giqiyordu. muşt\!r. Rethelde yapıl;rn taatruı l{ln bulma~ için .bir r tecrübedir, ~otör!Q ku "'etleri yoksa aradan lı~Ç 

Bir zırh, Lir ok, 'bir kılıç, bir kargı verdi, bunların içinde"de benim ha- -Devam edecek- pilskiirtü1müştür. Maamafih Alman motörJü kıtalarının olmazsa üç hafta geçmeden genıŞ 
e ttiriniz. Benim mallarım içindeki kikatli uşaklarım vardı. Sevincim ~ Par! . a (Radyo) - Hıwas ajan- yeni taarruz için har.ırhklarının he- fl\ikyasttı biı- düşnıaµ taarruzu bek -
!: ergeden kabuğundan zırh ile hint den titriyerek ata b 'ndim . .{\lak be - ı bildiriyor: ni\z iknıal edilmediğine hükmolun- lenemoz. Bununla lıe.rabe.r SOIXllfle. 
tulgasmı verin. ni Tuksabay (3) yapmıştı. Yola dü- (3} Tuksaybay: T•b\Jr baıı gibi l{ale ş_ehir ve kalesinde bir hafta- maktadır. üstüqdekj müdafaa hatlarmı:µ kuV ~ 

Adamlar koştular. Biraz .bonra de- züldük. Ben kıhcımı sıyırdım ve Alak bu rütbedir. d:\nberi mah u.r bulunan İngiliz müf:. Emin Qir menbadan bildirj\dtiine vetlerini denemek üzere az çok U ' 

ğerli bir zırh getiriyoı·lardı. Ben zır- rezesi, düşman kuvvetlerini şehirıe göre, Almanların. mayıs ayında verr fak taarplz.lar bekle,.ebilir. Her ~~ 
hı giyecek idim ki Cebe iki kulak - B .. H L h r ı · ı . kat'İ.\TC\l yaklaştırmamı~ ve d{in ~li- dikleri muharebelerd~ bir ~pk zırh- Alman motörlü ~ıtala.rınl?l verdur.1 
!arımdan yakahyarak ba~ımı öteye uyu R ava r·a a l yet erı ~am Y;\Pilan şiddetli hücumu d:\ '\)İ.\S- lı arabahırı tahr'p edilmiştir. Bu iti- zayi~ta b~ğhdır. Bu kıtala:p.n i•.Dif 
beriye çevirrneğe başladı: kürtrnnştür. Bl,\rada.\ci kl\vvete, pa- barla ikinci büyiik bir taarruz için rnik~a~ta a~npti{ı t~hmin edili?bı -

- Bu ne kafa Can bey! Başını ya- -Baıt~r.afı l nci Sahifede- ğır bombala.r atmışlardır. rnşiitlerle mühimmat, erzak ve su bunlann tamiri ve kullanılır hale gel- lir. 
saga uydurmam~ın. git değiştir. men sığııu1klara iltica etmesini ve Paris, 3 (Radyo) - Fransız bava \'erilmektl•dir. mesi için iki hafta beklemek icap ede_ Eqıin qir me~P.tıdan verilen Il\alil: 

Bu sözden birşe.r ıınlamadım, ap- açıklarda dolaşmıınrnsını tavsiye ey - kuvvetleri, Alm~nyada kara orma - Dunkerk etrafrnda toplanan düş.. cektir. ll\ata göfe, muhı\re~ esuas\nd~ ~r 
'.al nptal Cebeye bakındım. Şakla - lexnietir. nın cenubunda mühim uçu!'}lar yap - man kun·etleri 15 fırka tahmin edil- Earis, 3 (Radyo) - Fransız ordu- çok zır\\!\ arabaları t~}\rip edilmi~ -
ian Cebe beni meraktan kurtJ\rdı. Lonclra, 3 (Radyo) - Pazar günü mışlardır. Almanların dünkü hava mekted 'r. IJ\rı bailmmandanhğı ni1!1ına söz tir. ~'1hire9çmn iki1.\ci ~aşı ba~ 
Dedi ki: İngiliz tayyareleri , yalnız Dunkerk akmlı\n kendilerine 12 t.ayyue ziya- Cephenin d:ğer. mıntakalarında qylemeie salahiyettar mahafil, lı\dığı Z.,\lrn~n by cipetlerin nazarı ı-

- Oğul! Hanın ya.sağma göre as- rJ\Intakasında 35 Almal\ tayyaresi ın~ malolmu~tur. mevzii topçu faaliyeti ve nisbi bir sil- Dunkerk mıntakasında :Müttefik tibara aiınma~ı lazım gelecektir. 
ker kafalarını brnş ettirmeli, yal- düşürmüşlerdir. Paris, 3 (Radyo) - Almanların kun vardır. kuvvetler.in tahliy~sinden{ gece ve Lon~r•· ?, {Radyo) - Deyli Tel· 
nız tepede bir tutam saç bırakmalı - Cumartesi düşiirülen 7S, CUf\la gü- a:ttıkl rı bombalardan :kaç kişinin Fransı~ mahfillerinin kanaabine gilndQz devam ettiği, dün gece kara- graf gazetesi askeri muhabiri_, FJan• 
dır sakalım da kazıt .. Asker olan nU düşürillcm 56 tayyare ile pazar telef olduğu henüz Iayikiyle tesbit göre 2•1 ve.ya 48 saatten evvel Alman- da ciddi bir çarpışma vuku bulma- dr mıntakasında mütijefik kuvvetlera 

·ar 1 1 .. 
y~lnız bıyık}& gezer. HJU·di tez koş günü dilşilrülen Almnn tayyareleri- edilememiştir. Almanlar, Parisi bom- ların J.'ransaya yeni bir taarruzu bek- dığını, sviçreye kadar uzanan cep- kat'i darbe indirmek istiyen A 1111 ... 

kafanı, çeneni yasağa uydur. E~er niiı mecmuu 16!l za baliğ olmuştur. bardıml\n etmekle panik tevlid et - lcnmemektedir. İki taraf da sevkul- he üze.rinde sükunet mevcud olduğıı- kumandanlığının bir çok askeri ve 
burnun da yasağa göre olmazsa onu lngfüz hava nezaretinin tebliğine rqek istemi_şlerdir. Bombalardan bi - ceyş haıırlıklar yapmaktadırlar. m1 beyan etmiştir. malzeme~i feda etmiş olduğunu yazı 
da değiştiririm, anladın mı, durma. göre, Flandr ovalarında İngiliz tay- ri, Amerika sefiri Bulitip, bulunduğu Paris, 3 (A.A.) - cHavas> Dun~ Paris, 3 (Rarlyo) - Sof\l ve Aisne yor ve Fransızların, yeni takvi);·e k UV 

.. u ~ A..,kerden biri berberlik ederdi. yareleri, muntazam surette ricat e - yerin civarına düşmüş ise de sefire kerr.ue'de :ı·kup ameliyesi munt~zam neh\rleri mıntalcasında Fransızlar vetleriyle milhim tedbirler aldıktan 
Ôtıiine oturdum. Saçımı sakalımı deµ. müttefik 9rduların Dümdarlarını zarar olmamıştır. bir surette devam etmekte i1'en Som- mühim kuvvetler tahşit etmişlerçlir. sonr.a Pads üzerine ya_pılacak bir 
kazıttım. Cebe kumandalar veriyor tnkviye etmiş, Alman muvasala hat- Atılan bombalardan bir mektep medcn Rhine kadar ol~n b4yilk cep- Lo~dra, 3 (A.A) - Röyter ajansı taarruzun güçlüklerle karşılaşacai'1 

ve aklının erdiği gİbj hanlık edi - hırını şiddetle bombalıyarak köprü ve bazı binalar yanmıştır. hede intizar vazireti devam etmek- a!lkeri muharriri yazıyor : tahmin edildiHini ilave ediyor. 
yordu. v.e yollan tahrip etmiş, Almanların Fransız tayyareleri ile dafi topla- tedir. SiikOnet, nadir bazı küçük Fra~sız yüksek kuml\ndanltğı ka- Berp, 3 (R4ldyo) - Almanları~· 

ÇeriJerd.en biri aordu ki: toplu kuvvetleri ilzerine mükerrer rın ateşinden 17 Alman tayyaresi dil- \'f\k'~larla ihlal edilmişti. Dunkerk- z~nılan muvaffakiyetleri mil balağa- ~Qm mıntakasına bir buçuk - iki ııul-
- Başbuğ! Altın Hakanın oğlu tı\arruzlar }•apmı~lardır. Cumartesi şQrülmilştur. g-ue bölgec:inin pl&j1arındp hnva bom- h bir şekilde bilqirmeği adet edin -ı'yan asker s.evkettikleri ve yap&cak· 

mrayında ) akalanmıştır, ne yapma- gecesi, Almanyanın muhtelif nskeri * bqrdımanlarına ve Alınanların uzup memiştir. Alman kıtalannın iyice ları taarruzda 8000 tayyare kullana-
lı? şehirleri üzerine bombalar atılmış H )J d mcnzillı büyük çapl1 toplarının ateş- hırpalandıjına ve düşmanın gerek cakları Romadan haber verilmelcte-

- Oğul! Benim bir özüm, bir sö - Ruznamgurk ve Ham istasyonları 0 an a !erine r:ı<rmen geçe gi.lndiiz binlerce insan gı.>rekse malzemece ağır zayi - dir. 
ztim vurdır. Altın Hakanın oğlunu muvaffakiyetle bombardıman edil - K ı· • inşan irknp ~dilmektedir. Kıtnat fn- ata ttfraqığına dai~ Fran~ız tebliğ;in- Paris, 3 (Rııdyo) - .,\lmşnlat1l1ı 
dcı;esinin eğer kayışına asm! miştir. f8 JÇeSl giltereye ı;il.iiq ye baK'a.ilariyle mu. ge ynpılan beyanata doğru n~zartyle Flandr ceP,hesinden mühim kuvvet-

Bir başkası dedi ki: Ren mm takasında bir Alman mor Hakk ndı Roma v~ Ber rabbalar halinde karaya çıkmakta- bakabiliriz. Bununla beqber şim- ler çekerek. Som mıntakasına nak -
- Altm hak~nın hazinesini bas - torize kolu imha edilmiş. bir köprü l a dırlar. Bu ~uretle karava c:ıkan kı- diye kadar bu bUyilk muharebenin le1tikleri !'öyleniyor. 

tık. -;i kuyumla inci dolu, on iki hasara uğratılmıştır. Bu tayyareler, /inin verdik/eri haber- taatın miktnrı daima ç~ğalar:ık de- ancak bir safhası nihayet bulmuş- General Vey~and1 .A,lmanların 1•· 
andık ile eJli küp külçe altıp bylduk hiç znyiat vermeden tamamen üs - /ç,r, yalandır. v~m etmiştir. tur. Herkes şu sıuı.I karşısında bu - l?acakları tll!\rruzu karşılşma\t içl~-

Bu k çe altınl!ır tnrtılmış, damga - !erine dönmüşlerdir. Fransız askeri mahafil'nde bu me. lunuyor : mpmkiln olan biltiln tedbirlerl al 
lanın ır. Hadsin tipindeki 8 İngiliz tayya- L~lld~a, ,~ (Ra?yo} -1 Il~lland~ sele hakkında büyük bir ketQmiıet Almanlar şimdi dikkatlerini han- m1ştır. 

Ceı.. cev&p verdi: resi, devriye vazifesi g~rdfiğü sırada r~J~çesl \ ılhelmıııaııın, nr\lter~yı mµhafaza edilmekudir trkap erli- "l:t~~---.ac,_"!"""l":~~--:-::f'-;ı . 
_Bu mı.Harı yazqırın. Kuyumla- 40 Alman tay;raresine rastlamış veıterkederek şar_ki Hollanda ~~~distSı- !enler miktarının hayli. ehemrniveıJi Al B ih l 

ı d h. • • '1' • b J d ü ti ü a·· .. .. ·k· Al nına yer.leşme11e kar~r verd1gı h~k- 111 - b . . m· anya ve a an ar rın H? atının on n ıv.µ-ını .\emucm un ar an ç n uşurmuş, ı ı - .1• d . 'l" • o "ul&~• ve u anwlıye nıhl_\yet bulun-
. · K 1 d - t · · d - k ll\lll a Berlın ve Roma radyol~rımn (k' h . . l.ana göndcrınız. a anı a yasaga mnn ayyaresmın yere ogru a-1, d'kl . . . t . . ca, ı eııilı nıhayet lıulamalf1Il't-

k .1 . . . ki k 1 ld kl .. ··ı ü \er ı erı haberlerın resmı ngılız t ) k 1 . . B k• gore as ere ü eştırınız. pq anara a ça ı an goru m ş, k 
1 

1 ır. ra am arın reıımen bildmleceği p T f • J 
. . . . 1 . d k tl nıa am arınca uydurma ve asılsız ransızca an gaze ASI as~1e • Bır UçUncO asker sordu kı: ıkı A man tayyaresı e sa a anmış- T"ia _ . . . . . ~öylenmekle iktifa edilmektedir. ~ ' ~ Y 

- NQyan! Iıtogoll;ıra bir~ok ezi- tir. Kendilerinden 12 misli fazla·o·- o UJU bıldırılmıştır. ıı·mı·ıı·n nutkunu tahıı·ı edı"yor 
1 :punkergueden har:ç mıntakalard:ı ret etmiş olan çin hij:kimini yal\ala. lap d(lş_man hava kuvvetleriy ~ çar- y . t d 

dlk. NTe ''"P"lım'l pıı:an üç Jngiliı tayyare.sine bır şey unanıs an a Ai::me nehrinin üzerinden olmak üze-
~.. .. r :ıı- - P aris, 3 (Radyo) - (Tan) gaze- yon kuvvet yığmıştır. 

- Ok girişi ile boğun gitsin! olmamıştır. • r~ iki taraftan ~ap~l~~ )~almz otomu- tel'li; Almanyanın :aalkanlara teca- Alakadar mehafilde söylendiilnt 
Cebe bu buyrukları verdiği sıra - Hadsin tipindeki deniz tayyareleri, SeVJD Ç tı~ ateşler te~tı e~ıl.m.ştır. . vi.iz edecek vaziyette olmadlğını, bu- göre. ~abık haricir.e n:ızırı Gafoı~ko-

du k~ntere batmış bir ulals: (1) gel- Norveçte llergen limanını, mayi Veliahdın zevcesi Mo ~ile bolJı:"eSının garbınde to}.!- mmla beraber Balkan devletlerinin, nun tebdiline rağmen Romanra sır•-
di, dedi ·i: mahrukat depolarını tekrar muvaf- çu kıtaları da faaliyet göstermiştir. geniş mikyasta ihtiynti tedbirler al- ~etinde hiç bir deij'itiklik otmıyac~k-

- Noyan ! Daybo (2) bavbuğun fakiyetle bom,bnrdıman .etn~i~. li~an- doğurdu Bunlar sırf mahali va kay~ olup bi- dıklp.rını yazdıktan sonra ~unlJ\rı tır.> 
p ade a ·eri liman yanındaki evleri dll bulunan Alman gemılerını mıtral- Atina, 3 (Radyo) _ Veliahd PrCJ'\::i lahare ~us~le .g~lecek ':a:1.ıyet ha~. kaydetmektedir: (Tan) ga?etesi; bu münasebetle 

ku batılar. yqz ateşine t~t~~~!a~dır:. A.~manların Pql'ün zevc~i prenses Frederik, pu- kıpda hı~.bı: fık!~ ver~b -~ec.ek mahı- cRu~ya, güya "Eallrnnlardaki su!- Türkiye BaFeldli Doktor Refik Saf~ 
Yabancı alıg- _ şutıcılara (tüccar) bir tayyar~ ı d~,.u:uımuştur. Ber: gQn saat l 7.45 de bir erkek çocuğ~ı yet!e degıldır. 1 me bır ıntızar dev- hijn sarsılmumas.ı !çin Besnraby da dın~ın dUnkQ nutl_(qnu tahlil etmek-

ziyet ederler. Daybu diyor ki ken - ~en Al~an telsız ~ .tasronu t~h::1p dQğurmuştur. Doğum hadise:;i, 101 re .. ıııde bulunulmaktadır. . • . a§keri tah ;aa~ yapınıştır. te ye Tür~i~·enjn, kendisini mudar 
ots ine buyruk verilınemi&tir, bir .. ey eqilmiştır. İki İngılız tayyaresı us- p~re topla halka ihln edilm iş ve eler- Fransanın ceııul>u arkısı üzenn- Romanva hükumeti de, bütün bu faaya hazır qulunduij"unu kaydeyla-

~ apama"':. !erine ~önmemiştir. .. hal şenliklere başlanmıştır. Şenlikler, deki Alman ~a~·ynrelerinin ~kınlal'ı iddialara. rağmen müteyakkız dav- m~ktedir. 
Cebe bunu işitince: ~ . Belçıkada O tanda da ?uşman ha- çarşamba gilnü akşamına kadar de- hakkında salah yettar ma~a~ı) ta~~- ranmış ve Rus hududlarına bir mil-
- Taqrı heRŞinin belasını verşın. va meydnnlart muvaffakıyetle bom- vam edecekt!r. fından, Alman tayyarelerının dun 
Diyerek atına atladı ve bağırarak, b!llanm1ş, hangarlarda bulunan tay- birbirini mliteakip lı\risi sabah rliğe- } "'*' Metaksas sağ öylenerek yürümeğe başladı. Ce - yareler tıa ara uğra~lmıştır. . .. Leopoldun ri akşan1 olmak. ii~~re iki te?ebbüsto Alman arın 

be Noyan kızmıştı, iözlerinden ça - Fransız tayyarelen, Abbevılle u - btılundukları bıld nlınektedır. Jngi/iz sefirife uzun 
erişt, kınlar !ırlıyorpu.. zerinde şiddetli faaliyet göstermiş- Çocukları Ta:D'U ·eler Marsilyaya hücunı et- yalanları 

- Uğrular, diynrdu ... Bu Tibet lerdir. Almanya içlerine kadar uza - mjş\ar, R\10ne vac\isine inmi~Ie.r ve 
1 

. . 
1 

müddet konı,ıştu 
çerilerj bizim ünümüzü bir paralık nşn Fransız tayyaraled, mühim istik- Lonclra, 8 (Radyo) - Röyter aj:m deniz Uzer\nde yaqm bir çarh çev:rc- Londra, 3 (Radyo).--: ngılız 'o- ..\tinn. ~ qıadya) _ Tiaşyelçil :Me· 
ediyorlar. Sessiz, zararsız kişilere şaf uçuşları yapmışlardır. sı Parlsten bildiriyor: rek Mar~ilyuyn avdet ederek bir şa- nf\nmasına ~ensup Ne\~on zırhlıgı- takSAS bqgüq ~flf!iliı ~çfffi~·le uzıı" 
eziyet etmek yabaı.cı bezirganlara Nan•ik üzerinde vuku bulan ha- lJelç·ka kralı Leopoldün çocukları şırtma yapmak istedikleri bariz bir nın batırıldıgı hakkında Alman . ve bir mQ\nka+ yap,mış ve müte~ld~.ı{l 

' 1 · ı t ·ı tt ı l t lt41h'a radvolnrı taraf\ndan verılen "' ' "t ıaı-d'lkunmak olur mu, durun, yann vq muharebe ermde A man ayyare- Prens Boduvan ı e Prense~ jozef!n ~ure e an aşı mış ır. · · • saraya ~\s~er~\c \q·al tarafınçlan 

1 1 ben ~ bepsiııi haklayım gör - lerinden (9) u düşürülmüştür. Fraq şinıdi Fran ada bulunmaktadırlar. Bugün cenubu ıarki üzerinde bir hl\b~r re. mı ma~amlar tarafından bul olunll\\.\§llJr . 
. a:ı 1 sünler. sı~ tayyareleri de 3 Alman tayyaresi Qqcuklara, babalnrıuın teslipı oldu. 'içüncü Alman ~kını ka~dedilmiştir. tekzıp edılrnektedır. ~~fye~ij :n Jn~jliz ACfiriyle Y!lPtığl 
ırı: Ceb-a Jiem böyie söylüyor, hem de dü9ürmUtler~iı\ t.ki ~iman tayyare- ğ~ qenüz bildirilmemiştir. DUıman. taı:areleri . hem4!n hem~.n * miilak§t~ pUrQk ~l}eımni~·et v,rP· 

1 athbn He kopy.ıtıu. Tam büyük siµin de tahrıp edılmış olması mul:ıte- Belçika nazırları, l<ralın Alman - 1ynen bır gun evvelkı noktalara hu- Sı k ~ h-kumet ko- ınek,edir. 
ÇU kap~ gc.çeceği sırac1a dqndü Ve meldir. lap teslim olacağının çoktan T\l',\- ~ UY'(l etmif\erdir. arı.., amz, U • • s ,] 

bai-lı ki: Dunkerk üzerinde iki ~araf avcı şılmış ol<luğunu. 25 mayıc:ta kra•• ıı Par·s. :l (Radyo) - Dunkerk ci- nggı t~me/ merasımz amsun Ull 
_ Cıan ~~~ile Altın ijaka- tayyarelerj fa liyet gi)stermişlerdir. Fransndaki c;ocuklarının İspanyaya varında şiddetli hava faaliyeti olmu~- Ankara 3 (Husuqi) _ Sarık'.Hni>ı I.I b k [ k 

•l\l ~~ 'tP4tnaiz. Baıı Daybula - 35 Alman tayyarcsinden 1.6 sı dqşii- gQn sonra da onların Portekize g<in· tur. İki taraf hava kuvvetleri. mU- .. ~ ' ğ t I .. . .l" naSffl a lCl l 
d d .... ··1 .. 1 d 1 t k' .. t a· tt b' b' ·ı h b l hqkumet kona mm eme torenı "un S Il ~ S sundt. n ~-aea ~ C!l'~ sia1 bulu- rülmüştür. 6 sının a uşuru muş o - gün sonra n on arın or e ıze ~o!'!· ema ı cıure e ı r ırı e mu are e er . . .. ıımsun, 3 ( usu:ı) - nIJl _ 

lllası muhteıııe\dir. 8 Frpn&ız tayya rlarilmeleı1ini istediğini b'ldirmişler - \·ermektedir. Buna ı·ağmen tahliye yapılmıştır. 'Meı asırnde bnlunı\n ,u :P fahri hast:ı bakıcılı).{ kursları dün a 
·~l a..Jt.- ;Ac.ele ~ u~tıraıa reıü QssD.nfl dönfl\emi§tir. dif. devam eylemektedir. Bugün de bin- ge,neral ~izş Vruv temele ilk harcı çılmış v~ 1800 i mütecaviz kı~ ve kn-

ath pOda. 6 IF k'ı • M8Mfn.n P,j!ris, a (RadyQ) - İqgiliz ve Belçika nazırlal"l. yakında kralıı. 1erce Müttefik a keı:i. Britanya }',.. kqymuştur. dın. kurslar'\ devama başlamışn:;, 
ks!Jllı'ıji. ~ Fransı~ tayyııreleri, Dunker'k etra - çocuklarını ziyaret edelıileceklerdi:- manlarma nakledilmiştir. Bu a"ker- tQ!till j g ; L lh ıı; J! j t ; t f ; ; ; n 1 
~ DIM'ti-,.;• ~O.ki ıru - fın{laki .Alman k~vvftıe:in~ t.a&.rr4zT . elefnn_ TA yy~· ARE ~=_·c.·i:~n .. :m ... :'~:·11· .. ~·;·i 3~:-16 Bugüp K ültiirpark Sinemasında 

1 1, q. ~ .. !14Ji ~~~fln etm\şlp~ v~ f\Skcrı m~nıleri şıddetle _ . ?1et .M !...ı v M'!cU v; ı v~ . . . 
•• r: lllli" AS 1 f • t9' •t' l1l k 2 •'"1" bom\H\rdıman rl·lemi,ler~ir. """""""""'""'"'""' lkı {ılro bırden 
u J Merdi. Fransız ve İngiliz tan.·areleri, q - Bugiin iki büyük film birden DE Al/·z· nE .; C" VAN 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··-~~~-~ l -- IOHNBOLES-DOR~NOLAr~Nyaruttı~ ~Y. ~ L~ x~ . 

sinemasında SONUNCU BALA Yl 
._ Aktam Saat 8.80 da 

P~OFESÖR 
Zdi Sungyr Temsilleri 

' 

i 

Teıımıil yeni JM'Qgram 

Fiatler: K.olbak 75, Salon 50, Balkon 40 kuruttur. 

-~-

2 - Dahi sanatkar VlCTOR FRANCENİN en güzel eseri 

ATEŞ 
Ayrıça: 

Bkl.:ı.r jıırnal Xa. 16 en san dünya ye harp h~dis4\tı 
Ül'U."1 sautleri: 

Her giln ssat ? - 6 - 9 da 

Biiyilk Pr:ıvsız artistleri: JEAN ::'.IURA'l' ve V1NN4 V1FR1EP 
tarafından f cvkallide bir. surette tem' il edilrnit son derece heyecanlı 

bir vşkayı musavver. ask ve ınacera filmi 

BAHRİYEYE SELAM 



tıı . 
' 7 "•" lP _4_o_~_._ı. _____ --;----------------_;----------_:.(_A_N_A.DOUJ] Sahif., 5 ~li~ vaz~yeti~~~ ~ ] • ~ı~:.m~i;r~a~h~kiim~ı:.a~h~.:.,:e~a:u~lh~h:u~k:u~k~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~l~~-

-...ıı.~ıarafı 1 nci Sahifede- ... r an s 1 z gazete e rı !u~;::~~i:d~::.alaş tramvay cadde- __ D_E_V_L;.;E;.;.T....;D;;;.,;;E;;;.M;.;.1;.;.R.;.Y.;..;O;.;L.;..LA~;.;R.;.l;.;.N.;.D.;...;.A.;.;N __ 

it feldiği dak.kada de;il, dalu sinde a5i numaralı ölü Avram Ga- (Ceviz kütüg" Ü satılacak) 
l~: ;!~:~·;;';ı:~;,.;:ur;:ı:~ııi; Çelik ç~nberi parça!ayan büyük kah- bayın evinin üç oda'I, suyu, elektrii'i D. p. Y. sine; iıletme komiırotıundan: 
'• b·rtaraf etmek azmı'ndey'ı mutbah ve bahçesini mli~temil all A d · t d 4 \ - l - d 8 d d · k··t • .. lA/6/"''0 , y ın ı• a'yonun a on :ııpr ıgın a a e ccvız u ijgu v ., .. 

., pıızar a>i günü saat on beşle Ay ın istasyonunda teşeJ.'.kül edece e-• ~ı•k.tada menfaatleri bizim men- ramanları sı"tay1"şle vadedı"yor katı bir sene müddetle kiraya verile- t d k k 
, 
1
••unizle ayni olan garp devlet· cektir. ı • misyon marifetiyle açık !\rtırma ile satılacaktır. 

;... y,.pılmıı kar!•lıklı taahhüd- Paris, 3 (A.A) _ Flandres nrnha- taatımızın göolremis oldug·u aksül - Talip olanlar İzmirde bahçeli ha-""'• o··ı.. 'h' · · 0 • Muhammen bedeli altmış lira olup istekrlerin 4,5 liralık M. teminat 
'•t var. ..u \in tarı ımı:ı:ın ••· rebeleri hakkında B. Fernand Lau - ameli süratle kavradıkları için mağ- nında ahkllmı şahsiye sulh hukuk . eıı;~· gibi b;z naaıl taahhüdle- makbuzları :ıe muayyeıı vakitte komisyona gelmeleri Hizımdır. Şart. 
ilr aa<lık kalacakaak Müttefikle- rent jour gazetesinde şöyle yazıyor: lüp etmek ümidi ile dolu olarak av- mahkemesi başkatiplik dairesine 14 n•mesi işletme k'llenıinde ve Aydın istasyon şefliğinde görülebilir. 

, ~ b de ıözlerine ayni tekilde ıa- Pek tehlıkeli irkiip ameliyesiııi ya- det etmişlerdir. haziran 940 cuma iünü saat onda 23 26 31 4 1854 
ı. tlacaklarma emin bulunuyo- pan bahriyelilerin Mroılmaz cesaret- l\faurice Colrat da Ekscelsior ga- müracaat etmeleri ev hakkında iza-
ı,1v k !erini mi, iki cenahta harp eden İn- zetesinde şöyle yazıyor: hat almak istiyenler her gün gelebi- D. Denizyolları işletme umum 

müdüılüğünden: 
'"" • iJ;miz'n cok yeıı'nde o\uak g·ı· ı · t · · k d.. Ü Le l l. d ı lecekleri ve kat'i ihalesi icra oluna-
« •tt"' 'b' ·h . • . 

1
• • . ı ız erın cesare nı mı, yo sa um - çüncü opo dün tes ımi o ayı-

. ıgı gı l &rtCl ııyaae tmızı k k. k f IQ~IU eerıils,.•t çetnirlnden \lıak dar kuvvetlerinin murabbalar teşkil siyle tam bir çemberden kurtulmak ca ımsenin ontrato masra ı ken-
~•tt~ ondaki bu vuzuh ve bu sa· ederek adım adım çekilerek, olduk- iç'n ricatlarına saat vermek mecbu - disine ait olacağı gibi kira bedeli iki 
bth~ttır. lan yerde ölerek düşmana azim za - riyetinde kalmış olan Flandresdeki müsavi takıit olarak peşin verecek
\i), ıli ve harici siyaseti bu dereçe .riat vermelerini mi hayret ve hay_ müttefik ordular havranı mucip bir ler ilıln olunur. 

Muhammen bedeli 25700 lira olan muhtelif ebadda 500 metre mi. 
kabı çıralı hatıl 40 metre mikabı lambalı kere>te 17 huiran 940 pazar 

- tesi günü saat 15 te umum müdürlük alım satım komisyonunda kap•lı 
Zijrf usulu ile satın alınacaktır. 

~ ~:r'k1 .kadar ıı:hill~ gl!tenH. 102~de ranlıkla karşılayac~iıını insan şaşı - enerji göstermislerdlr. Obüslerin ve 
~ :. •Ye cum urıyetr - ıç mı ~ .. ~ıtlnıiz halde _ •iter yarın al- rıyor. bombaların altında torpillere rag -
ı' "'rllmak :zaruretinde kalı•aa jean De Pierrfeu Oeuvre g:uete. men İngiliz ve Fransız bahriyelile
~t\lr t ~ir. eerr!~uat peıind".~ sinde diyor ki: riııin cesaretleri sayesinde çeml:ıer -

'' he'"mıı ıcıtı dezılı fakat aergu· O müthiş kariaşalıjla iştirak eden- den kurtulabilen teşekküllerin bü -
"\t dıi,1ınnde'! ~Qfhanla1 rın1 taakrrt u•una !erin hepsi ilk sürprizden sonra kı - yük bir kısmı irkap edilebilmiştir. 
ı ız ıçm aıı o aca ır. 

\İ.; her ak,am radvo1annd" ı-·ze .~--....oo~ 
' ol "" n '" ıetll' nk \in bir B 41 t f ı w bt~llılnler.y~pmak iatiyenler bil- ı ara ıga 
'ı h~nlar, bızı karıılarında afff't· 

tecavüz 
•r dü•man olarak görmekten 

,~ ~ •ttikı.rı rçin V•P•YQl'\araa ne· t , Al , . . 
.. .,,r;,.ı ı..y1ı,.c1e ttıı. tly~ı .... ı:-- kı man tayyar~sı Isveçte yere ın-1, '&halarımıza doku.,rıııa•t~" ıh· 
·~ U~inler1 lılzd,.n ı.;tardlıkt~n d" •1 • b J ' d J • t' 'tkdtde"'' rörmiv':'°~~lerd'r. Ak· ırJ mJŞ, SU ay arı eSJr e ı mJŞ Jr 
·il-.: maruf ta hırı ıle her ""ce Stokholm, S (A.A.) - Lappland 1 lsveç bitaraflığını muhafaza kıta-
.. _ vle kuı tubalar Y•'"' Yazlv .. t . . . . İ 1 . . 

, 
... .,,.,.11.~ı-ı .. 

1 
ı.· . eyaletının şımalınde we9 - Norveç . )arı; 2 subav ve 7 erı esır almıştır. '°''l .._ .. , ··· z emr•n nr• •zı . . 

, •tında milli •'ınan ile lürbirôn• hudud mıntakalarında dUn yabancı JOO T 
ı1'hl.,mi, ı .. k:•llm ve t .. rezzi k•- tayyareler şiddetli faaliyette bulun - ren 
ı~lırıea a•l,.•kar •• ..... kpare bir muşlardır. Ç '-l Q t //( 

"'"••" '-u'• -• ı.h•-'•Y 1 b't fi .. h f t k' OCU1< aTı T a Ana fi• li · sveç . ara ı.,ını mu a aza eş ı. ş 
.\MDI N~ıHET ÇANÇAl!- l~tı b.!r ka9 defa harekete. geçmiştir. reqe taşıdı t Şımdıye kadar yapılan müşahedele- Londra, 3 (A.A )- 100 kadar 

Qsfahane :,~ nazann iki Alman tay.yaresi dün tren şark ve cenubu şarki şehirlerin-
') , • ~gleden sonra bve~ a~azısinde yel'e deıı 48.000 çocuğu Gal eyaletine ve 
emı/t!rı ınmelte mecbur edılmıştlr. Bu tay- orta İngiltere eyaletlerine götürmüş

yarelerden birisi tamamiyle tahrip tür. 
4l olunmuştur. Tayyarecilerin mürette- Bu. evelce Londradan cenubu şar-
nıan taarruzuna ba1ının bir kısmı paraşütle atlıyarak ki sahillerine götürülmüş olan ço -

u/ı-adı kurtulmuştur. cukların ikinci tahliyesidir. 

~.ı •• , 3 cııacır~> - ~ün •k·~ -Teşkilatlandırma başkontro!ör-
ıiı· illan tayyaretı, rıırı• aclmd!lk• 
. ~ he,ıt11~e remi.ini b•tır.mıılı•r- 1 Ü g" Ünden: 
'd l•r 1ıır h11•tane aeırııaı, bom· ~ 
~ 1"'•n edilmiıııe de cii:ı:'i b .arla Çuval, Kanaviçe, jut ve mamuliitı ithalatçıları birliği İzmir şubesi 
) ıııırıuıtıır, Vapur, 1>9tt\I. we Frııl\ kurulmuştur Bu maddelerin ithalatı ve ticareti ile iştigal edip birliğe 
l ,titıııı kte leli. içinde b\ll\lnan aza kaydolunmak isteyenlerin Teşkilatlandırma Bııtkontrolörlüjjüne 

! ~•r Jııırtıılm\lthır.a dıı mü • m~c_aat e~meleri lüzumu b~yan olunur. 

·~ •tı t•nuımen tel f oiQl\lftl!r. E f h t h • b b" ·~·· P.:ni ha•tane reıniıi haline şre paşa as a anesı aşta ıp· 
lı-ıJ.,,, L- L ı 

1,.. ıf Y• -yaaa uoyanmııtı. • " • d 
1t1ıı'~li· h•riz tekilıl• kı~ılhaç İş•· gın en: 

tı "••ılı. İzmir Eşrefpa~a hastahanesi 940 ma,li senesi ihtiy11cı için alınacak ----*- olan 25000 kilo birinci nevi ekJllek &500 kilo koyun eti 4000 kilo süt 

l t b I d 
4000 kilo yoiurt 1200 .adeyağı 2700 kilo pirinç 2500 k'lo makarna ve 

s an u Q 1200 kilo •ıılrnn 4 6 940 tarihinden itibaren on beş ırün müddetle acık 
eksiltmeye \'ıkarılnııştır. Taliplerin şıırtnameleri ırörmek ve alına~ak 
erzak ve ~aircnin evsafını ırnlamak üzere her ıriln hastahane heyetı Oç yabancı çasus idaresine müı·:ıcaatları. Ve ihale iünü olan 20 6 940 Perşembe günü 

ı mahkemede sıı.at 9 da~ 12 ve kadar vilavet encümenine müracaatları ve ihale gü
tıııt'~buı. s (Husu•t muhabir:miz- nunden bır :ı-u:ı evvel muvakkat teminatlarını hu~u•i he<aplar müdilr-
~ı"':' htanbul ikinci ağır cezasın- lü~e 'yatırmaları ilan olunur. 4 8 12 16 (2057) 

, aız, Mayer ve Hans adlarında ç }t t l •• d.. } " " •• d 
i\~nebinin ca!US!uk SUÇtından mu- ama ı uz ası mu ur ugun en: 
Q~llıeler:ne başlanmıştır, Bunların Tuzlamızdıı istihdam edilmek üzere b·r elektrikçi bir motör bobinci-
,_.altemeleri, gizli cereyan etmek- 3i Ye iki te<f.reeiye ihtiyaç vardır. 

· j\lınacaklaıa gösterecekleri liyakatlara göre revmiye verilecekt r. ----*--- Talipleriıı vesa:kleriyle müdüriyetimize müracatları. 4 6 2056 

litvanga 
f.f (lricige nazırı 
lıı ., 
'' iz, Alman ve Rus 
.~efirlerife konuştu 
"elsin· (A.A) -Litvanya ha
,t~ .nazırı B. Urbsys dün !~iliz 
, ıle Qir ıı:iirü~mede bulunmu' • 

~ 
~:~al'a ielen haberlere iöre, B. 
ti' Savret v• Alm11n elçileri ile 
tUşmüştür. 

Generaİı Berkqs 
~ l'ıloskovaya vardı 
''k '~ ova, 3 (A.A.) - cTAS• Le-

lzmir defterdar:ığından: 
Me;-hunPri j\Jımedin Karşıyaka ve muamele ,.e istihlak vergileri şu

belerine iotihliık ve kazanç vergileri borcundan dolayı haciz ed imiş 
olan Karşıyaka Dedebaşı H. J\ğabey sokağında kain 1 • 3 sayılı ve 1760 
lira kıyme~irdeki bahçe ve dahilinde mevcut dam ve evinin yar1 h sse
leri vilılyet idare heyeti karariyle 21 gün müddetle müzayedeye ~ı

karılnııştır. 
Taliplerin 26 Haz·ran 940 Sah günü saat 13 le vilayet idare heyeti-

ne milracaalları ilan olunur. 4 11 18 (2040) 

lzmir defterdar!12-ından: 
Abdurrahman oğlu bakkal Za!miıı B~smahane şubesine milli e!'lllak 

satış bedeli borcundan dolayı hacı, edilmiş olan hmetpaşa mahallesi
nin ik.nci Yiik;tk sokağında kain 3 sayılı ve 180 lira kı;-ınetindeki evi 
vilayel idare heyeti karar;yıe 21 gün müddetle müzayedeye çıkarıl· 

mıştır, 
Taliplerin 25 Haziran 940 s:ıat 15 te Vilayet idare heyetine mürıı-

caatları illin olunµr. 4 11 18 (2041) 

Aydın vilayeti 
ninden: 

daimi encüme-
in~ harbiye nazırı ve ordu başku
' anı ieneral Berkys dün Mosko
~ telmiştir. 

ı . ';,Y•t halk komiserleri meefüi ~ydın viliy?ti Hususi muhasebesin'n ihtiyacı olan 1500 cilt makbuz 
t -toıotof, Letonya harbiye nazı- eksıltme suretıle satın alınacaktır. 
~!lleraı Berkys'i kabul etmiştir. Makbuz1ar elli beyaz evrak asil ve elli sarı renk kopyası olmak üze
~~ kabul esnasında Letonya elçisi re beher varakta 4 makbuz bulunmak üzere tel'tip edilmiştir. Ve iha-
~:~ de hazır bulunmuştur. le tarihinden bir ay zarfında teslim edilecektir. 
~ kgva 3 (Radyo) - Letonya Muhammen bedeli 55 kuruştur. 
t;'Je nazırı ve ordu başkumanda- Talipl~rin 20 / 6 940 tar~hli perşembe günü saat 15 te Vila;-et daimi 
( neraı Berki•, Sovyet orduları encümenıne müracaatları ılan olunur. 4 8 12 16 (2047) 

~-~.uıııandanı ve harbiye kom;seri J • K [ k d 
1 ;'al Tlmoçenkov tarafından ka- zmzr ızı ay mer ez. n en: 

'ııin dıltniş ve mare~al tarafından şe. Cemiyetin tasarrufunda bulunan Seydikö;:Unde Gaziemir sokağında 
liıı ,• b r ziyafet verllmiQtir. Ziyafe- .aj'ıı Fire• tarlası olu Gazlem·r yolu arkası Fires tarlası önü Aydın şo. 
-., ::u~da iki kumandan tarafın· •ası ile mahdud ev satılığa çıkarılmıştır. Taliplerin izmir kızılayına 

llıımı nutuklar irad ı4ilmi~tlr. mUraçıuıtla:ı ilan olunur. ill 4 1958 

Satıf ilanı 

lzmir aulh hukuk mahkemesinden: 
Mehmed oğlu Hüseyin, Esad kızı 

Cenan ve Sıddıka ve Mehmed kızı 

!'ılürüvvet ve Mehmed kızı Afet, Sü
leyman oğlu Hüseyin şayian muta-

Bu işe iİ!'mek istiyenlerin 1927 lira 50 kuruşluk muv•kkat teminat
lariyle kanunun tayin uttiği vesaikle birlikte eksiltme ıı:ünü muayyeıı 

saattan bir saat evveline kadar mühürlü kapalı zarflarını makbuz mı.
kabilinde komisyon reisliiine tevdi etmeler; lazımdır. 

Bu işe aid şartname komisyondan parasız olarak -~erilmektedir. 
İşbu i!An 10 haziranda yapılacağı ilii11 olunan münakasa ilanının ye-

sarrıf oldukları Faik paşa mahalle· rine kaim olup onu iptal eder. 29 4 9 U 4369 / l 922 

Jstanbul Belediyesinden: 
sinde kaclı avlu su çıkmaıunda 36 sa. 
yılı evin izaleyi şuyu sur<ıtiyle 

24-6-940 pazartesi yünü saat 15 de 
·zm' lh h k k hk . d 19 6 ·940 Çarşamba gilnil saat 15 te İstanbul umumi meclisi daiml 
ı ır su u u ma emesın e sa- .. _ . . . . encumen oda•ında 422.308 lıra 95 kuruş keşıf bedellı, htanbul beledı· 
tışı yapılacaktır. Bu artırmada tah - yesi •ınırları içônde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt parke ve sair 
min olunan bedel 75 liranın yijzde eins yolların inşaatı kapalı zarf usuliyle eks' ltmeye konulmuştur. ;\fu
yetmiş beşi ni~betincle bedel verildi- kavele, ebiltme Bayındırhk işleri genel husus\ ve fenni şartnameleri 
ği takdirde talibfne ihalesi yapılacak oroje Ve keşif hulasasiyle buna müteferri diter evrak 21 lira 12 kuru~ 
aksi takdirde satış 15 yün daha uza- mukabilinde fen işleri müdürlüğünden ver:ıecektir. İ>teklilerin bu işe 

tllarak 
'k' . rt 

9 7 9
,

0 1 
benzer iş yaptığına dair vesikalarına istinaden ihale tarihinden 8 gün 

ı ıncı a ırması • - .. sa ı t . . . -ü ü . . 'vvel stanlıul belediyesı fen ışlerı l\füdürlügünc müracaatla alacaklan 
i n saat 15 de gene daıremızde ya fen ehryet ve !140 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 20644 lira 36 ku
pılacaktır. Daha fazla malumat al - ruşluk ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanunua 
mak istiyenler dairemizin 939-2905 tarifatı çevre!.iııde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale ıı;ünü aaat 
sayılı do~·asına müracaatları lüzu- 14 te kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 4 8 12 15 (1990) 

mu ilan olunur. 

İzl'C\İr asliye ınahil'.emeai lkincj hu
kuk hakimliğnden: 

Hukuku umumiye namına adana 
kasap bekir mahallesi 88 numaralı 
evde Mehmed Çavuş oğlu Akif ile 

lzmlrde Kahramanlarda 1412 ci so
kak 89 sayılı evde Mehmed kızı Ay
şe ve çayırlı bahçede 19 numaralı ev 
de Süleyman oilu Mehmed Ali aleyh 
!erine açılan akdın butlanı davasının 
icra kılınan muhakemesi sonunda : 
Müddeialeyhlerden Ayşenin Meh • 
med Çavuş oıl'lu Akif ile 930 senesin. 
de akıtları icra kılınarak karı koca 
oldukları ve 932 D. lu Nazire adın -
da bi• de müşterek çocukları bulun
duğu halde A.rşe bu Akiften boşan. 
madan ikinci defa olarak karaman 
evlenme dairesinde diier müddeia
leyh Süleyman oğlu Mehmed Ali 
ile akıtleri bilicra karı koca oldııkla
rı ve elan bir arada bulundukları 
Seyhan nüfus müdürlüğünden gelen 
cevaptan anlaşılmış oldujjundan müd 
deialeyhlerden Anenin müdafaası -
nın reddiyle medeni kanunun 112 
ve 113 ncü maddeleri hükümlerine 
göre karaman evlenme dairesinde 
Mehmed Ali ile 989 senesinde yap -
mış oldukları ikinci nikahın butlanı
na ve ilim harcı olan 400 kuru~la 

masnrıfı muhakeme olan 1977 kuru
şıııı dahi müddeialeyhlerden Ayşe 

ile Mehmed Aliye tahmiline temyizi 
kabil olmak üzere 28-5-940 tarihin -
de karar verildiği ve davanın Akifin 
ikametırahının meç huliyetlne binaen 
gıyabında cereyan etmesi ha•ab'vle 
Akif hakkında usulen tanzim kılı~an 
hüküm ııyap ihbarnamesinin mahke 
me divanhanesine talik kılındığ1 teb. 
lii makamına kaim olmak üzere j • 

lin olunur. 2062 

Ayvalık h.ilıimlliinden: 
Ayvalık ve Bergamad11 zeytin ve 

zeytinyağı ve pamuk ticaretiyle müş.. 
teiil Mehmed Dalay hakkındaki 

konkordato kararı 14 haziran !l<tO 
ouma günü saat 15 te verileceğinden 
itiraz edeceklerin haklarını müdafaa 
için hazır buluıımaları lüzumu tebliğ 
olunur. 

izmir Defterdarlığından 
Muhammen D. 

Satış No. Lira K. 

513 lkincı tepecik 111. 115\ı zeytinlik 1 ci sokak 29,68 M. 1\L 
12 taj No. lu arsa. 

514 lkinei tepecik M. 1158 ceviali 
tajlı arsa 

14 9, 
So. 111,95 Jıf. M. 54 

55 97 
515 İkincı tepecik M. 1155 sevgi So. 104,12 M. M. 84 

bjlı~a 78~ 
516 lkinci tepecik :lf. 1160 Beşaret So. 57,42, M. M. 46 

tajlı ar~a 22 99 
51"/ İkinci Tepecik M. 1172 zeytinlik 2ci So. 73,62 M. !il. 1 

taj Jı &l'l'R 14 72 
518 İkinci tepecik M. 1176 zeytinlik 1 ci So. 114,80 M. M. 

82 taj lı arsa 
519 lkinci tepecik M. 1160 Beşaret Ç. So. 18,36 M. 111. 

li8 tajlı arsa 
520 İkinci tepecik 111. 1176 zeytinlik 1 ci So. 52,25 M. M. 

78 tajlı arsa 
521 İkinci tepecik 111. 1172 zeytinli!< 2 ci So. 58,06 M .M. 

5 tajlı arsı:. 
522 İkinci tepecik M. l1 n zeytinlik 2 ci So. 48,97 l\f. M. 

29 tajlı ar•a 
623 tkinci tept'Cik M. 1176 zeytinlik 1 ci So. 149,14 lif. M. 

~6 tajlı aroa 
524 İkinei tepeci!'. l\t. 1178 zeytinli!< 2 ci So. 64,24 M. M. 

4 7 taj lı arsa 
525 lıdııci tep~cik M. 1146 ArM çıkmaz : 68,24 1\1. M. 

13 tajJı USR 

626 ikinci tep.ıcik :.ı:. 1146 Aras çıkmaz: 115,11 M. M. 
l 1 tajlı arsa 

627 İkinci tepecik M. 1146 Aras çıkmaz: 173,56 ?(1. l\l. 
15 tajlı arsa 

528 tkinci tepecik M. 1146 Aras çıkmaz : 76,62 :ı.ı:. ll. 
17 tajlı ar~a 

529 t':ınci t~ptıcik l!. 1146 Aras çıkmaz: 77 .68 M. M. 
10 lajl ı ar a 

530 İkinci tepecik lf. 1146 Araa çıkmaz: 29,00 M. M. 
26 taj lı aroa 

531 İkinci tepecik}!. 1146 Aras çıkmaz: 91,0( M. :\l. 
18 tajlı ar a 

~32 ikinci teııedk :M. 11'6 Aras çıkmaz: !ll,40 M. M. 
30 tajh arsa 

646 Bornova germen sokak 162 M. lif. E No. t11jlı ars• 
İCAR 

17 il! 

!! 84 

10 4!! 

11 b~ 

7 S!! 

37 28 

9 64 

Sl 62 

80 50 

71il lQ 

30 65 

416 61 

11 96 

45 52 

41 13 
388 00 

lil Darağaç mızraklı sokak 7 num dralı depo (senelik icarı) 120 08 
Yukands yazılı emvalln mülkiyetleri ve bir parça emvalin icarı pe,in 

para ile ve açık artırma usııliyle llll-5-940 tarihinden itiharen 16 iUn 
milddetle müzayedeye konulmuştur. İhaleleri 6-6-940 tarihınde perşem
be günü saat U de milli emlllk müdürlilğünile yapılacaktır. Taliplerin 
muhammen bedelleri üzerinden q, 7,50 depo~it9 ı.>cçui vat>·~ .... K 

;·evmi meıkürda M. Em!ilk müdtırlüıl'ünda top!::::::--·• • .ıtış komisyo.. 
nuna müracaatları iliiıı olunur. 22 4 11150 

~~hisarlar umum müdürlüğünden 
Cınsı Miktan Mujıammen bedeli % 7,5 teminatı Ek;ıiltm~ 

şekli Lira. Kr. Lira Kr. 

Bira ş!şeşi kapsülü 10.000.000 A. sif 36.000 - 2625. -
Bira fıçısı mantar1 100.000 • 2838 175. -

1 - Şartname ve nümuneleri mucibipce ·yukarıda cins v8 mil<tarları y:ızılı 

göster lan usullerle satın alınacıı.ktır. 

saati 

Pazarlık 15 
Açık ek. 16 

2 kalem ınıılzeme hizalarında 

2 - Mu~ammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatieri hizalarında yaaılıdır. 
S - Eksıltme ve pazarlık 17-VI-940 pazartesi ırOnU İstı;n!ıulda Kııbalaşta leva~ım ve müba;-ut şubeilinde

ki alım komisyonunda yapılacak~ır. 
Ka~sül, ş.art.n~mesi levaz:m şubesi. veznes'nden, Ankara. İzmir başmüdürlüklerinden 175 kuruşa alı
nabıleceğı gıbı mantar şartnamesı mezkur şubeden parasız alınabilir. 

il - hte~lilerin ek~iltme ~e pazarlık için tayin olunan gün ve saaferde yüzde 7,5 gü\"eıınıe pı.rnlar yle 
lıırlıkte mezkur komısyona mUracaatlan. .28 ~O 4 s lDll-42}•~ 
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ilin SPERCO VAPUR 
4CEivTASI 

4 Hl\Ziran 1940 Sah __.,,-

V. F. Henri Van Derz! 
AMERICAN EKSPORT J.Jı'iES J]ıfGı 1 iz m ·r levazım Amrliği İlcinları! 

- --·ı······:·········· .......................................................... -... ·---..-.........: 
zmır levazım amirliği satın alma komisyonundan: 

1 - (16330) kilo tereyağı alınacak"tır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
10/G 940 pazartesi günü saat on beşte Tophanede istanbul 
levazım amirliği satın alnın komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 17963 Hradır. 
3 - İlk teminatı 1347 lira 22 kurustur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler .kanuni vesikalnrı ile tek'if mektuplar,nı ihale saa

tından blr .:.aat evvel komhwona vermeleri. 
25 30 4 8 

~----------------------1 z mir Levazım Amirrği SA. AL. KO. Rs. den: 
Miktarı 

1 - Kllo 

7-000 Taze kabak 
7800 < fasulya -
3700 < Solan 

1 - İzmir Mst. MV. Merkez birlikleri için yukarıda cin:; ve miktarı 
yazılı üç knlem sebze pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 6/Haziraıı/940 Çarşamba günü saat onbeşte Kışlada 
İzmir Levazım Amirliği Satın alma komi.:ıyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler belli gün ve saatte komisyona müracaatları. 

İzmir Levazım Amirl"id SA. AL. KO. Rs. den: 
1 - İzmir MST. MV. Foça ve Söğütçük mıntakasındaki birliklerin 

(67096) kilo kesilmiş sığır eti 31/Mart/940 tarihinde pazarlık 
la yapılan eksiltmesinde talibi çıkmadığından pazarlık 7 / 6/940 
Cuma günü saat 15 te Kışlada İzmir Levazım Amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin edilen tutarı (11419) lira 25 kuruştur. 
3 - Teminat muvakkata akçası (856) lira 40 kuruştur. 
4 - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler Ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös

termek mecburiyetindedirler. 
6 - Pazarlığa iştirak edecekler, 2490 sayılı kanunun iki ve üçüncü 

maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat mu
vakkataJariyle b:rlikte ihale saatından evvel komisyona müra-

14 de kadar daimi encümene vermeleri lazımdır. 4 8 12 15 (19!)0) 

Akhisar belediyesinden 
1 - Muhammen bedeli 9000 lira olan kazanın bir senelik umumi te -

miziik i§ine ilan olunan müddet zarfında istekli çıkmadığından 17 hazi -
rnn 940 pnznrlcsi günü saat 15 e kadar bir ay müddet iç'inde zuhur ede
cek ve haddi layık bedel teklif edecek isteklisine pazarlık suretiyle ihale 
olunacaktır. 

2 - Taliplerin yüzde yedibuçuk teminat akçeleriyle akhisar beledi -
yesine baş vurma lan ilan olunur. 22 26 30 4 1842 

l sianbul def ierdarlığından 
İstanbul Beyoğlunda Bedrettin mahallesinin Yeniyol Evliya Çelebi 

cnddesindeki arsa üzerinde yeniden yapılacak olan 81533 lira 5 kuruş ke. 
şifli Beyoğlu mal müdürlüğü ve maliye şubesi binasının inşnat ve tesisatı 
kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 haziran 940 pa
zartesi saat on beşte milli emiiik mildürlüğCl odcısındn toplanacak olan ko
misyonda ı!çılacaktır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi ve 
hususi ve fenni şartnameleri proje keşif hulasasiyle buna mü tef erriğ ev
rak dört lira sekiz kuruş mukabilinde milli emlak müdürlilğünden alına
bilir. :Muvakkat teminat 5327 liradır. 

İsteklilerin teklif mektupları ve bu işe benzer 60 bin liralık iş yaptıkl:ı
rına dair idarelerinden almış oldukları vesikalara istinaden istnnbul vila4 
yetine mUracaatln eksiltme tarihinden 8 gün evvel ahnmı!=ı ehliyet ve 940 
yılına ait ticaret odası vesika~ını havi kapalı zarflarını 10 haziran 940 pa
zartesi saat on dörde kadar istnnbul defterdarlığı milli emlak müdürlüğü 
odası.ıcla toplnnncak komisyon reisliğine sıra numaralı makbuz mukabilin 
de vermeleri lazımdır. Teklif mektupları, eksiltmenin açılma ııaatından bir 
saat evveline kadar yetişmek fü..ere iadeli taahhütlü mektup ı;;eklinde gön
derilebilir. Bu takdirde dış zarfın mühür mumu ile iyice kapatılmış olma~ı 
ve talibin ismiyle açık ndresinin ve teklif mektubunun hangi i~e ait olduğu-· 
nun yazılması iktiza eder. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

18 24 30 4 3859/ 1696 

inhisarlar Diyarbakır Baş
müdürlüğünden: 

940 mnli senesinde Dıyarbakırdan kazalarındaki ve Mard:n mü!ha· 
.Katındaki inhisnrlar idarelerine gönderilecek tuzların nakliyatı on bP.ş 
gün müddetle ve kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

Nakledilecek tuzların miktarı tahminen sekiz yüz bin kilodur. Mu
hammen bedeli on bin ve muvakkat teminatı yedi •yüz elli liradır. 

Muvakkat ihalesi 12 - haziran - 940 tarihine müsadif çarşamba güııti 
saat 12 d-:? Dıyanbakır inhisarlar başmüdürlüğünde teşekkül eden ko
misyon t-arafmdan yapılacaktır. 

Şartnamesi: Ankara, İstanbul, İzmir, Siirt, Mardin, Urfa, Gazian· 
tep, Elazık, Malatya, Bitlis, Diyarıbakır, inhisarlar idarelerinde mev-
cuddur. 31 4 1956 

Manisa C. Miiddei umumili
ğinden: 
Manisa ceza e\•inin 1 haziran 940 tarihinden 31 mayıs 941 tarihine 

kadar olan b"r senelik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuştur. 

1'~kmeğin beher adedi 960 gram üzerinden olmak üzere senelik ihti-
yaç 158000 ttdettcn ibarettir. 

Muhammen bedel beher ekmek 8 kuruş 16 sant:m hesabiyle 12892 
lira 80 kuru~ ve muvakkat teminat miktarı ela 966 lira 96 kuru~tur. 

Bu jge ait şartnameler müddeiumumilik kaleminden bedels:z olarak 
alınabilir. 

İhal, 7- haziran - 940 Cuma günü saat 15 de C. müddeiumurniliği 
mnkamınd~ top.anacak olan komisyon huzuriyle yapılacaktır. 

Talipleı ·n muvakkat teminatlariyle teklü zarflarıııın 2490 sayılı ka
nunun 32 inci maddesindeki usul ve tarif dairesinde ihzar ederek ihale 
saatinden en az bir saat evveline kadar makbuz mukabilinde cumhuri
yet mildde"umumiliğine verilmesi ve isteklilerin muayyen gün ve saat-. 
te kom~yoııada hazır bulunmalarının lazım geldiKi ilan olunur. 

3 2 4 6 1989 

Izınir Kültür lisesi müd rlüğünden: 
9 uncu ve 1 O uncu sınıf öğrencilerinin askeri kampları 7 H azirarı 

940 tar hine ra thyan cuma günü sabahı başlıyacağından talimat alın
ınak Uzere ogrencilerin G, 6 haziran günleri liseye müracaatları i•
zımdır. 

Gedikli er baş hazırlama orta 
ol_ullarına talebe alınıyor 

l - Kay~ride Gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 amal 
larına, Kırıkkalede aan'at sedikli. erhaı hazırlama orta okulu ile Anka• 
rarada musiki gedikli erbat hazırlama orta okulucıun yalnız l aınıfla· 
rına önümüzdeki eylulde bathyacak olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi 
n:n kötü hal ve töhret sahibi olmaması, sıhhi muayenede sağlam çıkma. 
11 ve yapılacak aeçme sınavında kazanması farttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin yaf 
haddi 

Smıf Yaı --Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta nı 16:19 

Olmak 
Bu yaşlara ait boy ve aiırlık hadleri askerlik ıubelerindeki aakeri li

tıeler ve orta okullar talimatının 71. maddea: özlerine uygun olmaıı ll.
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. aınıfına istekli olanların bet sınıflık ilk okulu 
bitirmiş olmaları •arttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıflara 
terli ettiklerine dair tahsil ve.kası veya ,ahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hanri sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terle 
etmit olanlar ve evvelce red.kliden ve,._ askeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayaeride gedikli erbaı hazırlama orta okulunun her 3 sın ... 
Eı ile Kırıkkalede ıanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. smıflanna 
köylü istek\~, Ankara musiki gedikli hazırlama orta okulunun t. sınıfma 
muskive hevesli ıehirli istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki tartları ha.:Z iatekliler 10 hazirandan itibaren bu• 
lu ... dukları yerin aıker1ik şubesine mÜrllcaat ederek diğer kaydü kabul 
tartları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. 

24 2s 2s 28 29 Jn 31 1 4 s s ıı 13 1s 19 22 2s 2s 30 

ilan 
Askeri . orta okuluna talebe 

alınıyor 
1 - Konya askeri orta okulunun her üç sınıfına da önümüzdeki 

eylu1ün birinci arünü baılıyacak 940 • 941 ders yılı için talebe alma • 
caktır. 

2 - istekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailea!nin 
köyü hal ve ıöhret sahibi almaması sıhhi muaynede aailam çıkmaaı 

•e yapılacak seçme sınavınd~ da kazanması ıarttır. 
3 - Bir sene tahsili terk edenler, yaıını büyültmüt veya küçültmüt 

olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünleme 
ye kalanlar, yaıları, boyları ve ağulıkları talimattaki hadlere uysun 
olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - fıtekh'lerin, timdi okudukları okullarda t;,.hsillerine devam 
etmekle beraber 10 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki asker
lik tube1erinden diğer kaydükabul fartlarile müracaat yolların1 öfren• 
meleıini ve buna 2öre de kavdükabul kaiıtlarını en seç 30 temmu:a 
940 tarihine kadar tamamlamıı olmaları lazımdır. 

24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 s 11 13 16 19 22 25 28 30 

Memleket Hastahanesi Başta
bipliğinden: 
Hastan nin aşağıda yazılı ihtiy:ıçları 26-5-!l40 dan itibaren bir kı~

mı onbeş diğer kısmı on ~ekiz gün mtidcletle ekwiltmeğe çıkarılmıştır. 
Bunlardan: 

1) 54900 kilo 
30GOO kilo 

270 Ton 
10000 liralık ilfı.ç 

5764 lira 50 kuruşluk 1 Ci nevi ekrnek 
13158 liralık koyun eti 

7830 liralık Sömü kok 

Kapalı zarf usul ü ile 10-6-940 Pazartesi günü saat 11 de 
2) 27000 kilo 3037 lira 50 kuruşluk süt 

23400 kilo 3159 liralık yoğurt 

3000 kalıp 1500 liralık buz 
ınoo liralık röntken filmi 

Açık eksiltme ile 10-6-lfl40 Pazartesi günü 9 da 11 arasında. 
3) 5220 kilo 1 !l31 lira 4!J kuruşluk toz şeker 

3240 kilo 0tl69 liralık sade yxğı 
4230 kilo 951 lira 75 kttruşluk makr.rna 
9000 kilo 2925 liralık pirinç 

126 kilo G 17 lira 40 kuruşluk çay 
3400 kilo 1105 1 rnlık sabun 

GOO liralık evrakı matbua 
SOOO metrP. 3120 liral ık yerli kaput bezi 

13.6.l 940 perşembe !) la 12 arasında açık eksiltme ıle ihale oluna
caktır. Eksiltme ve ihaleler İzmir vilfiydi daimi encümeni dairesinde 
yapılacaktır. Taliplerin ı;artnameyi öğrenmek üzere her gün hac;ta -
neye ve ek<:ıiltmeğe i::tirak edeceklerin husu i muhasebeye yüzde yedi 
buçuk hesabiyle muvakkat teminat akçelerini yatırarak alacakları 

· makbuz veya banka mektupları ile muayyen gün ve saatlerde encüme
ne müracaatları. 

Kapalı zarf u~ulü ile ek~iltmeğe iştirak edeceklerin zarflarını 2490 
sayılı artırma ve eksiltme kanuııuıı tarifatı dahilinde hazırlamaları ve 
muayyen saatte teslim etmiş olmaları ilan olunur. 1962 

29 1 4 7 

inhisarlar uınum müdürlü
ğünden 
1 - Keşif şartname ve plilnı mucibince idaremizin Erzincanda yap -

tıracağı ahşap idare binası ve teferruatı işi kapalı zarf usuliyle ek
siltmeğe konulrr.uştdr. 

2 - Keşif bedeli 17783.16 lira muvakkat teminatı 13:_;3,73 liradır. 
3 - Eksiltme 12 16/9..1() çarşamba günü saat 10 te Erzincan miis. 

takil müdürlüğünde \'apılacaktır. 
4 - Şartnameler her gün lc:tanbulda kabataşta levazım ve miiba

yaat şubesi veznesinden A~1ku.·a izmir bn~ müdürlüklerinden ve Erzin
can müdiirliiğtinden 89 kuru~n alınabilir. 

5 - Münaka!:'aya gir\?cekler miihürlü teklif mektuplarını kanuni 
vesaikle yüzde 7,5 güvennıe parası makbuzu veya banka teminat mek 
tuplarını ve şartnamesinin «l·'> fıkra ında yazılı vesikrılarını ihale gii
nü e ksiltme "'R!:tinden l.ıir snnt evveline yani «Saat 14 de kndan Er -
zincan müstakil mildürlü~i.ııw makbuz ı:uuknbilintle vermeleri lfı.zım -
dır. 28 31 4 8 4342 1 'l2·1 

N E V - Y O R K tÇ1N ~ ADIGE V a p •ı r u 

A ~ 
2-6-940 tarihinde 

eı b kı kt l EKSCHANGE vapuru 15 11 astıl-
e ıenme e o up n el w b kl 

CENOV A VE R1V1- :ı ogru e eniyor. 

_ D~IATf( E:e~e~j:;~~:~~~; .ha D. T. R. T. - BUDAPEST 

'l[ NUIA 
Budapeıt f.dn: ı..o11 

CALİTI~A Vapuru 4-6-940 tarıhin KASSA m~törü 5 hazirana doıs·-
de beklenmekte olop 1ST ANBUL bekleniyor. 
PİRE Nft,POLt CENOVA limanlarına SZEGED moförü l5 hazirana~ 
hareket edecektir. ru bekleniyor. 

E. MORANDİ Vapuru 13-6-940 
tarihinde beklenmekte olup ertesi SERVİCE MARTlME ROU:MAD'-
günü PİRE TRİYESTE VENEDİK li- BUCAREST 
manlarına harelcet edecektir. 

QUIRINALE Vapuru Haziran a
yının ikinci on gününde beklenmek
te olup VENEDlK TRİYESTE liman
larına hareket edecektir. 

Not - Bütün bu •apurla.r Triyea· 
te veya Cenovada 9ünall Te c:.enubl 
Am..-ika limanlanna hareket ed•n 

Köstence ve Galas için* 

OlTUZ vapuru 20 haziran• dd" 
bekleniyor. .-

V •Plll'lanıı t.lm Ye tarihleri 
kında hiç btr taahhtld ••:::'" 
:rELEFONı 2007 • 

l ITALIA ANONiM aeyriaefain tirke· ..-

tinin •e Amerika Ye Hindiatana hare- ı•••••••••••-"""l 
ket eden LOYD TRIYESTINo ano- Olivier ,,e ~arelıdJ 1 

aim ae)'!"iaefain ıirketi •a.purlanna UMITW 
t ... dül ederler. VAPUR ACENTASI 

Not: Gerek navlun n serekae ba· AtlUrk caddesi Ree• _... 
reket tarihleri hakkmcla acentemiz 

1 h • L• 1• kab Tel. 2443 • ı. 
· ıçuır mesu 1yet ul etmez. Londra ve Liv~rpol hatları iÇ•"' 

TELEFON No. 2004-2005 p· "h • •· .,.,.,-
ıyaanın ı tıyacma gor• 

lzmir belediyesinden: 
larımız aef ~r yapacaklardıt• ...-

1 - Mezb:ıha motörlerinin 940 - ,._., 
ı · "k" • · Ius.IJll 

1 "ht' 1 • zmır ı ıncı ıcra memur • yı ı ı ıyacı o ar. 120 ton motorin sa- . ·n p,,.. 
tın alınması. Yazı işleri müdUrlüğün- Bir alacağın temini istifas~ ıçı biri 
deki ~artnamesi veçhae kapalı zarf- raya çevrilmesine karar verıJen ak , 
lı eksiltmeye konulmuştur. Mu ham- makinesi, buz deposu, çat.al: b~Ç pııb
men bedeli 12684 lira muvakkat te- ıskara ocağı ve sair eşya ıJun\~rıd• 
minatı 951 lira 30 kurustur. İhalesi çılar çarşısında 3 no. Ju dilk 

11
1?1 _ 

14.6.940 Cuma gUnü ~a~t 17 dedir. 5-6-940 tarihine rastbyan çarŞ~iyl• 
2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin- ba günü saat 11 de :ırtırma sure 
de hazırlanmış teklif mektupları iha- satılacaktır. 1tt1-
le günü azami saat 16 ya kadar en- İşbu artırmada mahcuz eşY816 !JI 
cümen riyasetine verilir. meti muhammenesinin yilzde ıatf,.-

30 4 9 13 bulmadığı takdirde 10-6-9~0 ,pıl.-
. 1 - Darülacezenin, senelik ihf. • ne r~s.tııyan pazartesi gü.nü Yttt _. 
yacı olan 800 kilo dana eti satın alın- cak ıkınci artırmada, aynı sa• 
ması, yazı işleri müdürlüğündeki tılacağı ilan olunur. ~ 
~artname,qi veçhile açık eksiltmeğe ~ 
konulmuştur. Muhammen bedeli lzmir ahkamı tahaiye aulh lı• 
240 lira muvakkat teminatı 18 lira - hakimliğinden: fJ! .,.
dır. Talip lerin teminatı iş bankasına Küçük Seniha ve Müzey:,e~)ctetf9 
yatırarak makbuzlariyle ihale tarihi sisi Zeynelin i~teğiyle ~uç 

1 
ritılt 

olan 7-6-940 cuma günO saat 16 da gayri menkul üzerindeki bıs~e e 1J' 
encümene müracaatları. satılmasına karar verilmiştır.f )J • 

2 - Darülacezenin, senelik ihti _ karar dairesinde tapuda e"/S~ 1 
t 

yacı olan 12.000 kilo ikinci nevi ek- yıth Bucada Poyraz sokafın a ~
mek ~atın alınması, yazı işleri mü - iiç odalı bir mutbahh ve bir Jı:ertd 
dürliiğiindeki şartnamesi veçhile a- ile bir dükkanı müştemıı. 'le 48 9e
çık eksiltmeğe konulmuştur. Mu _ umumiye.si 600 lira değerınde dıı. t1f 

hammen bedeli 990 lira muvakkat himden 26 sehimi v egene taPU·ıııef
teminatı 74 lira 25 kuruştur. Talip - safı kayıtlı Bucada üç kuyula~ .. 11urıı 
!erin teminatı i~ bankasına yatırarak kiinde 60 lira d~ğerinde beŞ ·~i r 
makbuzlnriyle ihale tarihi olan taı-lanın 48 sehiminc1en 26 sehı rtır -
7-6-940 cuma günü saat 16 da eneli- çık artırmnya konmuş ve ilk ~nU st 
mene miiracantları. masına 5 temmuz 940 cuma g h kU1' 

3 - DarOlacezenin, senelik ihtiya- at 10 da ahkamı şahsiye sulh uipd• 
cı olan listeı:.i mucibince 23 kalem mahkemesi başkatiplik dair~~ ,r
muhtelif erzak ııatın alınması yazı iş- icra kılınacaktır. Yapılacak aÇ ırıı•
leri müdUrlüğündeki şartnamesi veç- tırmada yüzde yetmiş beşini b~Jı•b• 
hile açık ek~iltmeğe konulmu~tur. dığı takdirde en çok artıranı~i ilı• , 
Muhammen bedeli 1412 lira 50 ku_ hüdü baki kalmak üzere kııt ıııll. 
ruş muvakkat teminatı 106 liradır. lesi 15 gün sonra yani 22 te~cıı.1'· 
Taliplerin teminatı iş bankasına ya. 940 pazartesi saat 10 da yapı a 
tırarak ma kbuzlariyle ihale tarihi o- tır. . bUçu1' 
lan 7-6-940 cuma günü saat 16 da Talip olanlar yüzde yedı il:t•-
enciimcne müracaatları. pey akçesi yatırmak suretiyle. 

111 Jb•· 
4 - Paşa mezarlığında yapılmak- ye<lcye iştirak edcbileccklcrdır·ar ~ 

ta olan muhit duvarlarının yüz met - Je,·i kal'i'yvesi üzerinde tekarr b' 
b. k d · k k d • k' • ı .. d "k' buçuk 

1 re ır ısmınn emır azı ve di - en ımse ya nız yuz e ı ı la jı•-
• kenli tel çekilme~i , fen işleri mil - lecliye rusumu verecektir. Faz .. ıı-

.• J1l'" 
dürHiğündeki şartnamesi veçhile a - hat almak MiyPnler her gun 1 t .. 
çık eksiltmeğe konulmuştur. Keşif kemeye müracaat edebilecekler 
bedeli 333 lira 4 kuruş muvakkat tc- lan olunur. ------
minatı 25 li-radır. Taliplerin teminatı aatl•rs 
iş bankasına yatırarak makbuzlariy- nü saat 16 da encümene morııc 61 
le ihale tarihi olan 7-G-940 cuma gil- 22 26 aı 4 1~ 

~~~~--~-,,,.----~--~--------1 n hisarlar Diyarbak1.rBaşmii-
dürlüğünden: 
9 .• . i\1r rn Urfa, 

40 ma.ı seu·ııınde Dıyarıbakır<lan kazalnrınd•tki ve ııan ı • ~ tıt 

Siirt, Bitli~ viH1\'etlerinclek· inhi:mrl'n idare ·ine gönderilecek biluın.u . ·o-
nakliyab oıı beş gün müddetle ve kapalı z:ırf usuliylc eksiltmeye ,. 
nulmuştur. 11 

Nakledilecek eşya miktarı tahminen bir milyon kilodur. MuhnnıJilC 
bedeli 20 bm muvakkat teminatı 1500 liradır. 14 

Muvakknt ihalesi 12-6-940 tarihine müsadif Çarşamba günu saat :ı
de Dıyarıbnkır inhisarlar başmüdC!rlüğünde müteşekkil komisyon uır 
fmdaıı yaınlr.caktır. 

Şartnamf'si Ankara, 1 tnnbul, İzmir, S irt, .Mardin, Urfa. GaıiaoteP• 
Elazık, Bitlis ve Diyarıbakır inhisarlar idnı·~sinde mevcuddur. 

' 31 1 1957 

Bornova Belediıfesin teno· 
J - Llll· 

1 - Boınova yeni ~u şebeke~\inin tevsii için 6u0 m-OtL·e uzunJug 
da 60 miliml;k foııt noru satın nim. uktır. 

2 - MtıhJınmen bedel !100 Iiı'adıı·. 
vPie

;~ - Mıiııaırnsa J;).6-!l40 ıwrş"ml:,e güııll ::ır.t l.ı c!e Brıı-nı.:ı\a 
d iycsinde yapılac.tkt·r. 

J - Pepozıto .ahçnı:ıı o3 lh :•d r. 1 'i ı O .ıl.S 


