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1940 Günü ıı-eçmiJ nüshalar 25 kuruıtur 
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Som Cephesindeki Vaziyet Milli ~EF 
Alman~ar, Üç gün zarfında 400 Tank Kaybetmişlerdir 

Fransız ordusu, mevzilerine yapış. 
mış, Almanlara zayiat verdirmiştir 

Dün, sahilden Suasonun 
tur. Alman 

İtalya Harbe 
Girecektir. 

Hamdi Nüzhet ÇANÇAR 

şarkına kadar çok kanlı muharebeler 
Kıtaatı hiç ilerliyememişlerdir 

olmuş-

200 Alman tayyaresinin, nereye taar. 
ruzda bu lunduklan hakkında henüz 
haber alınamamıştır. Alman tayya
ı·elerin in toplu halde hücumlanna 
rağmen Fransız tayyareleri, muhtelif 
yerlerde geniş şekilde mildhiş hücum 
!ar yapmışlardır. Alman tanklarının 

ltalyanın vaziyeti hali müphemi- çoğu, Fransız tayyarelerinin taarruz 
:retini muhafaza ediyor. Bunu söy- lariyle tahrip edilmiştir. Fransız tay-
lerken kaıdimiz tudur: Avrupada, yareleri, Alman kuvvetlerinin geri-
Amerikada lıalyanın harbe ıı-irip ıı-ir. 
tnemek huauaunda bili h"r karar ver- lerine ve Almanya üzerine de mühim 
ınemif olduiunu, bili tereddüd etti· hücumlar yapmıştır. lngiliz tayyare-
iini, binaenaleyh kuvvetli tetebbüı· lerinin de müzaharetiyle geri tahaş-
ler yapılıroa, yahud bu devlet yarın şüd merkezlerine, nakliye kollarına, 
filiyata inkılap edeceğine inandırı. yollara, köprillere, istasyonlara aiır 
lacak bir tekilde tehdid edileb'liroe bombalar atılmıştır. 
bu harp kararının önüne reçmek Retel bölge~ muharebe yapıl-
rniimkün olduğuna zannedenler var. 
el mamıştır. Burada kolayca pliakilrtil-

Trakyayı Şereflendirecekler, Ordu 
Ve Halkla Temas Buyuracaklardır 
(" '\ 
~u Seyahatın Siyasi Hadiselerle Alakası Yokt, 

~ . 
Fikrimize kalına b11nlar aldanıyor- len bir kaç hücum W·ku bulmu,ıur. latanbu1, 7 (A.A.) - Reisicumhur maktadır. Halk ve ordu ile temas al' 

lar. ltalya harbe ıı-irmeğe, hem Fran11z orduıunun ıiddetli mukavemetiyle kartılatan Alman hücum Ren mıntakasında Alman aiır topçu- latanbul ve Trakyada mutad olan zusuna ibtina eden bu aeyabatia a 
d': mutlak aurette ıı-irmeğe karar ver. arabaları su, Majino kazamatına hücum etmif. 1 h tl . d birin· t h• _,,_ 1 1 uk ,..._ __ 
""'" hatta bu huıwıta icap eden ted· . . . ııorma seya a erın en ı yap· yas .....,,e ere a,. ası yo-.~. 
birlerin hemen hepaine de teveHül Paris, 7 (Radyo) - Havas ajan- sürüyorlar. Tayyareler, Dunkerk ci- tir. Amyenın garbmdaki hat, §İllldi 
etn>"ttir. itte ecnebi memleketlerin- sı, vaziyeti şöyle izah ediyor: varındaki hücumları gibi pek pike -DeYama S nci Sahifed-
deki ltalyan çocukları anavatana En Ve Elyak arasındaki Alman ta- hilcumlar.da ixılunmuyorlar. Yalını 
topl.anmıttır, ltaly~.n ıı-emi!~rinin '7· arruzu, şiddet itibariyle geçenlerde ve uzak muharebe bölgelerinde Al
""!>• ~u!anna oeyruoefer~e~ı takyıd vuku bulan Möz harbini andırmak· man tayyarelerinin hücumları, ilk 
edılmıttır. Memlekette hilı harp ka. • . . . . 
nununQn tatbikine batlanmııtı.r l'O- tadır. Fakat halen tanklarla yapılan rünler gıbı müessır olmuyor. Tayya-
celeri ıtıklar aöndürülmektedir,' tay- hücumlarda, Möz mıntakasındaki lreler, daha ziyade batı ve merk ,z 
Yare hücumlarına kartı alirm terti- hücumlara nazaran mukavemet nok 

1 
bölgelerinde faal iyet gösteriyorlar. 

batı ,;~~) •01!"1ı;nuıtur, ordunun le· tasından büyük tearuz vardır. Alınan tayyareleri, daha ziyade cep-
ferberlırı ıı-ızlı bır aurette hemen he· . . . . . . • . 
ınen tamamlanmıı kıtaat icap eden Şımdı yenı tarz tank muharebesı he gerısını, gazlar, demıryollannı ve 
Yerlere oevkedilmittir. İtalyan sahil- yapılmaktadır. Almanlar, topçu ve yolları tahribe ehemmiyet veriyor. 
leri on iki mil açrj-a kadar memnu tayyare rnüzaharetiyle tankları ileri ı !ar. Sabahleyin Paris üzerinde uçan 

lngiliz heyeti 
Şehrimize geliyor 

lstanbul, 7 (Telefonla) - Bu· 
radan alacağı tütünlerin mııame
lesjyle meşgul olan lngiliz heyeti, 
bugünlerde İzmire hareket ede
cektir. 

lnıntaka olarak ilin olunmuıtur. Hu. 
lioa haz1rlık o dereceyi bulmuttur ki, 
artık MuHolininin bir harp emri ver· 
llleainden b&fka yapılacak hiç bir f"Y 
lr.almamııtır. Denilebilir. 

Binaenaleyh kanaa_,mizce Miater 
-uzveltin mükerrer tetebbüderi, Pa
Panın ardı arka11 keailmiyen rical&• 
rı tamamiyle beyhudedir, italya mut· 
lak ıurette harbe rirmeğe karar ver
nıittir. 

Mahir paşanın beyanatı 
Mısır, 

Y alntz henüz karar veremediği, 

lngilterege karşı olan her türlü taah
~üt:erini gerine getirecektir 

• 

Milli Piyango 
9559 100 bin lira 

bilete isabet 
numaralı 

etmiştir 

20,000 Lira Ankara, 7 (Hususi muhabiri
mjzden) - Milli Piyango, bugün 
saat on sekizde 19:Mayıs stadyomun. 
da bulunan kürrelerle çekilmiştir. 

Keşide, bir heyet ve Noter önünde 
yapılmıştır. Kazanan numaraları bil
diriyorum: 

100, 000 Lira 
9559 Numaraya 

32801 Mumaraya 

15,000 Lira 
45359 Numaraya 

10,000 Lira 
8607 Numaraya 

-Devamı 3 ncü Salıflede-
kestiremediği bir tek nokta vardır. Kahire, 7 (Radyo) - Mısır Baş-
0 nokta da taayyün edince ltalya vekili Ali Mahir paşa; Taymis gaze. 
ı>erva11z bir ıekilde ve derhal harbe tesinin Kahire muhabirini kabul ede-
l'İrecektir. rek şu beyanatta bulunmuştur: 

Bu aütunlarda müteaddid defalar - Mısır, İngiltere ile yaptığı mu-

Rusyanın ltalyaya ihtarı 
ltalyanın iatihzaratı ve bilhaaaa ipti· ahede ile bütün taah hüdlerini mad-

dai madde .toklar, iizerinde bazı iza. deten ve manen yerine getirecek ve Rusya, sulbü arzu ediyor. Fakat icap eder ve vakti 
hat ...ermiftik. ltalyada harp batla- memleketi sonuna kadar müdafaaya 
dığı ıı-iin denir sibi, petrol gibi, kö. devam edecektir. Mısır her kuvveti. ı• ••dahaleden çek"nm• ektı" 
~!ir sibi ha~be. rirecek ~ir ~eml.eket ni Britanya hükumeti ~mrine vazet- f ge lrSe mU 1 ıyeC l° 
IÇın hayatı hir ehemmıyetı haız o- '. . . . . 
lan İptidai maddelerden en ufak bir mıştır. Tayyarelerını de ıcabında ve- tv' Londra, 7 (Radyo) - Dün akşam 
•lok bile mevcud değildi. Bu hüku· recek ve her türlü kolaylığı göste- Moskova radyosunun spikeri, Sov-
-t ot..,.' aiyaoeti takip ettiği için recektlr. / yetler birliğinin Sovyet donanmasını 
hariçten tedarik etmek :ııaruretinde Başvekil Mısırda ecnebi ajanlar•n kuvvetlendirmeğe karar verdiğini 
bıdundufu bu maddelerden hiç birL . . ' . . b 1 
ııi biriktirememitti. Harbin bidaye· !aalıyetıne karşı her tedbırın alındı- i dirmiş ve şimdi devam etmekte o-
lindenberi b"r taraftan büdceıinin ğını, bu işlerde çalışmak için gönUI- laıı harbin, kuvvetli donanmaya ne 
ıniloaadeo!, diğer tara~tan ~ iptidai lü yazılmak üzere müracaat eden derece ihtiyaç bulunduiunu açıkça 
Q)addele.-ın oatıt ve bcaretine karıı gösterdiğini ilive etmiştir. 
~mi huoaaiyetle hareket eden müt- Mısır vatanperverlerinin pek çok ol- Gene Moskova radyosunun d :ğer 
tefik kontrol tetkilltmın müaamaha. duğunu söyledikten sonra ftalvan!a- bir spikeri de italyaya bir ihtarda bıı-
A& niabetinde bu maddelerden bir t .. · 
lbiJrtar atok vücude relfnniftir. Bu rın, Mısırdan talyaya donmekte ol- : unmuş, Sovyetler birliğinin sulhil ar. 
•tok iae hariı;ten yeni müYaridAt ke- duklarını, fakat bunların miktar iti- zu ettiğini ve bazı devletlerin emni- ' 
oilditi daki]4adan itibaren ltalyaya bariyle az bulunduklaı·ıııı İtalvan yeti için sulh lazım olduğunu söyle-
&llcak iki üç ay kifayet edebilecek ' 1 · - yerek dem~tir ki: 
hir ıriktardadır. Binaenaleyh ltalya ların seyahat maksad;yle talyaya 
~ sirebil-k ;ça baritin nihayet gitmekte oldukları haberinin doğru - Kızılordunun Finliindiyaya mil-
liç ayda biteceğinin riyazi bir loat'i- olmadığını söylemiş, lngiliz Başve- dahalesi, bir prensip meselesinden 
1.U t ·· • • • Mahir Paşa olmu§tur. Ve bu, bizim emniyetimiz 

e ~ayyun emıee- ı..tızar et- kili Çörçilin nutkundan da bahsede- ve zaferden ne derece emin olduğu lilelded; r. içindi. Prensip ve emniyetimiz icap 
Daha clotrıa-u bir tanıltan ı.. ipti- rek : anlaşılmaktadır.> ettirdiği vakit tekrar müdahalede hu 

.ı.ı maddeler saruretini heoaplıyan, - Bıı nutukla lngilterenin atiden Demiştir. Junacaii'ız. ltalyanın, bunu anlaması 
oliter taraftan italyan kıtaatuun harp p 1 L" b k"}i lizımdır.> 
~iliyetini .a. ÖDÔİllde tutan italya 0p0 IİVanya aşve 1 ----------
!. be sirme~ ;çı. ortada bü: ı.-• bek- Italyan talebesi 
ı.k'i."...~":.~t:-.::;=:,:;t ltalya sefirini kabul etti Moskovaya vardı 
.ı. yor....,t.ıık allmetleri • ......._... Sofya, 7 (Radyo) - Bulgaristan Paris, 7 (Radyo) - Molotofun /stanbuldan kaçıyorlar 
"'" 1inıizar etınelı:teclir. hariciye nazın Popof, italyanın bura daveti üzerine dUn Kadarnastan ha· İstanbul, 7 (Telefonla) - İtalya 
-• talya itte ~ •0 ~ " 9 kim sefiri Kont Maj Mistrayı kabul etmiş reket eden Litvanya Başvekili Berki tebaasından 140 talebe ile 35 profe-
"'\lr1& olaun, •alıbın leı.mde harbe . . 
~ale edecektir. ve kendiıi)'le wzu.ıı müddet konuş- ıle Başkumandan Reklepit, bugün <ilr, bugiln ttalyaya müteveccihen 

Huadi M•bet ÇAJIÇAR D1Uftıır, 1 Moakovaya muvasalat etmi~lerdir. şehrimiııden aj'rılmı~lardır. 
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: ........................... , ............................. , ....... ,., .. ,1 .... , ......... , ....... , .............. . 

~ Günün oli i ası 
, ... · · Yazan: LOYD CORÇ------

Si/dh/an.mak, Tekrar, 
Yen ·a n Si a lanmak ! 

S rbest Sütun 

Tür< Ka ını Ve 
Yurd Müdafaası 

• :r ao_ 
a e 

jhan 1~~ 
ildi Yi~e wö~lemedi. 

Biz Türk kadını: Ülkü peşindt-· k'l- Mus.,olini, g~ııe bir şey ı;öylenıedi. 
~.an bir milletin, kudretli 'fü.rld~·enin Muvaffak. talebeye hakları veril- Dün. ~~!·ıı~~ ~[~birine s~11yordu: 
yumuşa)\ tenli, fnknt demir kalpli,, • .. ,~ k d d k [ ·ıd • _ Soylemcıniş; bak::ıall a, gazete-
as~cr ruhlu kadınıyız.. J. j I!. ı d 

})Qnya t~ş içinde, dünyıı_ lan için. , l. ı ~o u ıar a a arne er verı l eı~ ~~· v~~?;os~yJiyeceıo.iş? 
es: :as c D - ~d'r. B~ n.ırdumuzda, ev kö e in- Ortaokullarda devlet imtihanJarmda pek nz tıılebenin muvaffak al- -= Kinıbilir.. . il 

B 
•• •• • • J ] k d • k de yalnız ref::ıh sürüp oturmağa ya- ması yüzünden Maarif Vekalet"nin emriyle talebeye ait imtihan evra- l\Ius.,olininın düştüğü vaziyeti b .. 

·Utun g yretımız e ça ışırsa. J - k!fml!'Oruz. daima hazır rlAiıoa kı i.iurin.Je y~nicleu buhyım 1~t1'illtt.t bitmi~ İr· HA\J!r aldığımıza gö- ~~~i~)~~~ks~~ s~~~~~~~:1:re ~c:k~~r. 

tato
•t ler dem okr Ol sı• ler.ıı....,. kudre- kuvvetli bulunan Or Um Uzda bizP (\"' re, bu tctld lerden talebe lehine çok İyi neticeler temin ohınmuş, ders ıığzmçlan da llC ınarifet okluğunu-~ 

~ . ıı rer vereceğinizi {lu) duğumu~ zaman senesi zarfmda d,rsler.de muvaffak O~ll\Uf t•kbenin notları dqJe\t'l- r~lirrı> demekt~ h~klıdırlar. F~&t 

anlarlar 
f\'Ü~şurnOz kabara abnra, kalbimiz mit ve bu s\lretle geçenqe devlet imtihqnında ınllvaffak ol•PlJY•n tale- bµuu .Mussqlin ye söyleseler emiallll tini taşn, taşa se\'inpik, nnd içer~k o ılı!- beden miihimce bir kısmı, muvaffak olmut addedilmiştir. ki, şu eski paı·çayı okuyacaktır: 

. . . . kikaları beklemeğe bnştadık. Türk =- Sö;ırluam te&iri ~le, 
Jlarp taHhı g rp gemo~rş;:;ıl(!r\nın rµm ... Ş'A ftt~ş__n sog lıot •Y•~ıı ı.,h .. 1• d h d T . k k d 1 l · • Sussam aiaın: :rı1ı31ı değil 

ale) hine dönmü!'I bulunuyor. tsctmiyorum. Alman milletine bir tek "'a ını azır ır, ur a ını bel\ ı.- l~KOKULLAttD.A Çe~tii'°"' ilAnu bir ben 
:a"nq~n pır 

11
,.>' e\ ve!, N orveçteki t~ınigat v~r,bil\r.şem 

0 
~ş, bu ~ş :ıy 1 ror. . . . Dün llkokullar talebesine kanaat notlarını ihtiva eden karneler tev- Bir de Allahım bilir .. 

kıtalarımızı zayiat ız olarak vemile-lzarfında, pek çok büyük işlerin ba-j . Ceddımızın .. Amaz.on Orta A.s.ya zi c<~.·ı.m•ştir. llkokµlların 1.4 
0

Ün.cü. aın.ıfları, dün kapatılmı,tır, Bugün- Allalı, hiç bir kulunu bijyli lir..., 
p 1·adını t t 1 d d b l b h 1 L 1 k ziyete düşUrınes:n, ama.!. JUilel' 

rt bindirdiğimiz den doln vı kencUmi- şarıldığını söylemektir. Almanyadll, 1 {'• . nın emız al'.e~ 1 uyıusu ıçm- en ıtı ıırep şon sınıf la ~ Çt'ının ımtı l\D arına "'at anac• t!r. :.IusllQllntyi keı\di arabuııuı aı.., . 
. t brik ..ı· ...ı k il .: · • a .1' f ..1 b I ~erp.:.13eklemek degıl, atılmak. kal- MAARiFTE TEFTiŞLER zı e e\lıyorHu ·. -+>u~un ı e, §im - fqn Y'H' "tıe ~M ın'l!'a aı~r' Jll'Ş ı... • 1 1 r: -'...Çal aö11- laeniıa fU'lu•ı 

I
; F d k b 

1 
h"d. 1.·. · 1 . 1 b b d b 1 1 vımız rnan a dQlU olara\\, avakta, 1 Maarif m\idürü B Ali Rıza Özkut dün Kar4u-aka llkokullarındald Sevdalı .--!-'el . 

• ransa ft, vu u u nn a ıse uızı o an ış er u eş ay a aşarı an arın d d . .. k . t• B' . · ..,.1HDı 
tebrfk!ttan içtinaba sevkedecektir. yanında gölgede kalır! Silah fabri. Qr ~ a ış gorme ıs ıyoruz.. ız~ lı] sergileri teftiı etmiıt.:r. Emrini Vffmiş amma, Mussolilll 

. . . d k 
1 

• 
1 

. 
1
. p • • ,·erın; başaralım, çalışalım. BizP. her ...ı;;qnnrwor. bu şarkı~ .ınvı-;ı;ırtAll 

Müttefık ordular 1918 n,ışanm a a 'rınuz plana ıt ıyor. }anlarımız . t . ki d. TU k k d " .. ,. ..... "'!,, • ....,!"'~-
.. . - 1 il ff-~ ~ş e yer ver-m ; ynya r a 1- K h .h •k I' D .k •l•J iOAra a\isltl'İlli de d e}1'elt l"ıtlt .. 

buyilk bir hezımete ugr41mış ar ı. muva 9\ıt pldu; gayret ve çalıımamı- ö '~ d i t b' b" d h a ve l tı arı ya- l ı ı a "üakü ena SON&la•, .Rvle dfy~ 
ık . d b d d Al .. k.f .. .. ~ını g ı"3un, me en ye ızf ır a n llC" v .. ~'( 

ı ay an eri e••am ~ e~ man zın mu a a•ını goruyoruz.» 1 d.. 1 b' . 1 tir: 
k t lr • B .. b k b b' .. .. fil asın, uşman arımız ızım nası •k• b kk } T tk"k t • • b" h t s L' taarruzuna mu avernet e me... IDh ugun, u nut ·un oş ır ovun- \>' ·ıı t ld - ı.· k d h pan 1 ı a a e 1 a \Çln ır eye &l\•I tutt~ ~ne bulclwn 

A • _ ır mı e o ugumuzu .,,ır er~ a a B ı..--L _:ı......,. 
kansız görilldU. me olmadıgını Jtnladık. Bu nutuk, ,ı·· U .. m k Tü k k . . t geldı• • '!P'!"~...,.. 

. . .. d b ı b' l'd . "d . 1 d b 1 ,..uş lllUn .. .ı ·ıp ı r as ermı a- s·· .. hk" d·ıd· Namli tanım dolaııp 
Bu taa. r.ruz A~uens önqn e u,u- ~r ,ı . erı~ ı ares\. ~ tın a. u. unan nıdıkları gilıi. , urgune ma Uffi e l 1 Gezmed-.ı:.. dili-'-

! 1 h ti k btr b il t k d 1 !.... l\ızılay .kurumu umumi mer~ez rei- ....... ~ 
nan ngı ız a arıpı ezert or.. ır mı e ın, en nne verı m ış o an "il B .. .. ki . . T b 1 d k h t la 1 da ı'htı' H:.ftri• Leyfi .. e V-t.!...... de . _ . . . .. .. . ı ce uyu eı-ımız: ar a ı a a ve sa ış r n .. - · b B Hil dd' K ı ·ıe • - ,.. -- -T~ .... 
dumuzu mahvetti~ şım~l~ d~gr~ d~- btr \'azı!eYt ne buyuk bır gay.retle :{\ş.(lınhlc p~kl\l·Qr. Tür1\ kadını on kfı.r yapmak suçundan mahkemeye ı me -:us k. same d ın D u~ V ıh zebirdea _. 
vam eden bu taarl'\lZ ı1'incı hır çır- baş rdıgını gö~teren tam bir ızah- . ı 8 l umıımı ~r ez azasın an r. ~· e - DiktaMeı olduiuma '9en tle 

d k l 1
. 

1 
.. dil t Qtı ~rı b;tE o)mftk !lava~ındadır. Ko- 1 vc>ıllen bakkal Mehmed oğlu ~le bi dihı gece Bandırma ekspresiyle ......, 

umuzu ·ana ıp ımf\n al'ın& sur · ır. saçak basrırncag-•ız Erkekl<>rı'nıı·-- Gür ile b~kkal Recep AkgünUn suc.. h . . 1 . 1 d. P~ • 14.,. 
Al l b ·· · s B "dd tl l · .. ~ ·"" "l " " • iJO nmıze i'\l mı11 er ır • man ar unup uzeqne ua~ ons eş ay mu e e ıer sunayı muec:;- yurt i ine sarılırken bi c.l 911 arll\ lan sabit olcluğQndan beşer yüz lira . . Y • • • • • • • 

civnrında bulunıın Fr~nsız\ara atı- sese~i teslihat inin iı;:.le.cli · Almanya ş . ~ e l - 'k' ~\,:ı Bugtin valı B. Etem Aykutl~ Dıkı- . ~ır habere nazaran Hıtlel', ld~ 
.- ·r ' beral,?~r bız d,e onl;ırın y13nında ha- ngır l ara cezn ı ve 1 ı~er sene ro~ y- r k ·a k t t)(kl hnıye bir mektup yazarak töYie .ı. 

!arak onları Partşe kadar ric'at e~ en şid~etli biı:ı 'ışı mahrumiyet için- zır 'bek\ivoruz. detle s(lrgUn olarak Aydında ikame- ı azıı.sm~ Jr• ere e '. er y~pa- miş: 
meg-e mecbur ettiler· fakat az b.ir de geçırdi. .. • . . t hkA .:ı·ı . 1 d' lht'kı\ caldar-dır. Felaketudelerm vaz~et- u... _ı_ L' •• ~· 

' Turk lı;adını ynl~ız A~ker yetıstıı:- e mn "'m e~ı mış er ır. ı ar SU• ! . t tkik d'l i' 'b· 1 1 d «""'" -• .. v YUNfıa 
zaman sonra, yenilmez sandığımız '\Tatanqnşlarımn, diktatörlerin yay- mektc ;ıecril k ."': ., k çu nbit olillıyan kuru .kahve satıcısı erı e e 1 ~ce 1

, gı ı ~e. ~ e e~ karı degil paylepl:r 9. 

d 1 fi 
· · t k · l d ki 1 t k · · Y R • aş er ~tıvı ç~rpıiar~ yıkılmış olan köylerın yenı mu. edı- G • 

bu or u arın şe erı mij are e rıcn g~racı o mn \ ?-rın\ an a ma ıçın, da her milletten Ç>nde bulunmak ku<l- Hüseyin Tünaydın beraet etmiştir. . . ~ el aııiaim .ı. beraller 
ettiler senelerce uğraştım. . . . leceiı yerler de tesbıt oluRacaktır. oturap aillıtal d 

· retıni haızdır. * * o d ab · • 
Talih bir tekerlektir ve biz, şlm- Diktatörler Yı\Ptıkları veya mu- c ö A "k \ l d•l kl .. s. ;. kı cev bı ~eralf · • ....ı 

dilik, bu tekerleğin ı\ltmda bul\lnU- hakk~k aurette yapacakları işler . . merı a l arın l e ert Kız kaç1:rma H:ın! .. :ı.~~~ ı...ıi 
, oruz. Acaba tekerlek 1918 ğe oldu- hnkkında. övünürler. DEfTERDA LtKTA TAYiNLER AmerlkadaTI müteaddicl firmalar Kuşadasında Davudlar nahtyesi - Derdime aalh olan hiç w...e,..., 
ğu gibi dönecek mi! Hitlerin bu meş'um nutku I'rnnsa- Deftcrdarhk varidat müdürl\ığt\ İzmirdeki ihracat evler'yle )'ağlı to. nin Güzelçamlı köyünde Demir kızı Çü11kil hlttun göalime ,_.r eıttfll 

Tarihi misalleri 9'Özötüinde tuta. dn bir eğlence mevzuu teşkil etmiş- tnhııkkuk ş"flçrind<'n B. Ah.met humlar Ye 'bilha a anason, kimyan 22 yaşında Fatmayı, ayhi köyden Os ... 
rnk kendimizi te~~lli etmemeli~·iz. ti. . • " t>uğral 35 lira maaşla terfian Kara- \ e mavi haşhl\Ş toh\lmu üzerine iş ~an oğlu Halil Rüzgar zorla kaçırıp çhfD.bC 

1918 deki İngıhz ordusu mılyon- Sılahlanma hala yavaş oluyordu. \)ıpar ma\ müdürlüğiine b\Yİı\ edil- ya.~ın~ak. !~:-ed\k~er~ni ~ınta~a ticaret kırlettiğ'i l-çin yakalanmııtır. *·----. 
larca iyi tnlim ve terbiye görMÜŞ, - Hitler otobü u 1qıçırclı ! t.niŞ, yerwe ele vçkiileten hmiı; \'afi- mudurlüiUlle bıldırm şlerdır. lhrar edilecek hayvanlar-B o R s A 
~ok iyi teslih edilmiş erlerden mii- Deniyordn. ç1nt ınemur munvinlerinçleI\ B. Omer w-- ~ 
relı;keptf. . - İ t'ç.~l göstermşi'c ~~beP. Yllt· Lil fi' r ·nar getirilmiştir. Clllllı hayvaıı ihr{\.Cl\tçılar birlij'i 

.l ~4Q l\QJ ı MdQ .ıı t>q~l~~la kırası t~! . . _ Vıı nt kontrol memur\! B. Sı.mhi Liseli kampları idare hey.eti de ihraç edilecek caıalı 1 N C 1 Rı 
edılelll.QZ. Kıy ı Q\\ılme \ lau_mk~n_, ~e~en haft~ hw. •k.ı ~~rl~mentoc\% Çnta\vğlu bir çlerec~ terfi ~tmiş, iz- Lise talebesine ait askeri kamplar, hayvanların kilo başına fiatini tesbit 463 T. $. ~. 4 llt. j .. 
edilemiyor. ~er:lçn k{l:ru:ltı.r.krız ıçınde bulundu- ~lr vergi tetkik itiraz komisyonu dün şehrimizdeki resmi ve hususi li- için müzakere ve tetkikler yapmak- 21Mı1ıi DülUdl ,..... . 

Bugiln karşısında bulunduğumuz gumuzu gösterdı. fznlığınn B. Fuad Arım tayin edilmiş selerde açılmışbr. Kamp mijddeti (2.Q tadır: .~u .. hususta ~.zmir. ~iner -------
bu tehlikeyi ~tlpraf etmek lCiI\. ller vatand~şın cal\ı ve malı bun- fl' ı gündür. müdürlüğ-ı.miln de muU.kA-ı•alıB- 20686G u: yetaa 

1936 seneslpc\e Hihlanma ~rQgra- dan sonra devlete ait oJac~k ! Eğeı· ması tesbit ~dlimiştir. Z'HIRE: 
mına başladık. Likin siln~lanmıror- bü:ihı .~·y~~limizlc faaliyete ~eçeı·· r~ :A:ö y O) ZA81TAOA 14t Ç. ~-y i 
du k. Derhal işe başlıYı\Cü'lIDI~ ~·çı-- sek, dıktatorler. demokrasılerın ne- r .:;;~ .. 1. 1: :: :. Bir yaptıkları -z-a·r·-·e·=·-·1 ıne x. ~ ne 
de tembellik ediyorduk. san}\i açele l~re muktedir olduklarını ~Öite.rece)\- a U- it ı Tabanca tatı:rormuı: 

t k 
. . h' b' b ' k . ıerdir. · BUG Nl<,,., P~OQR-AıM Evvel~i akşam Nuri adı~da bir de-

e me ıçm ıç. ır 16 ep yo muş gr- . .. . 1 ~ 30 p.ro.~r~m ve memleket ş~at H Bahrıbn ba parkında bazı kadınla- lkiçeşmelikte Gündüz sokağında Feci bir kaza 

•• -
b. 1 l\lademkı Almanlar ~~ce gundüz ' . ' lb h · ğl d · · C ı· ü 

1 • • • • • • . &yarı.., J.~ 35 ~Jt\~S. y~ meteoroloji h~- r-ın üzerine hücum etmiştir Polisler ra ım 0 u emırcı ema m ze-
Halbuki Hitl~r ve Göring bütün çalııira~ vedı s~nelık ışı beş av ıçın- ' · rinde bir tabanca bulunmuıı.tur Bergamada S.1 

.. nk mallalleeiaM 
.. 

1 
. . b .. ı. 

1
? t' de göl~ede bırakıvorlar !ngJliz ve qerleri. l3.ŞO müz~: Fa ı\ heyGti. rleliyi hast9ıhaneye gütürqıüş, deliler T h k 1 . ley_._· . 1 ~.,. ..... -.ı .. '-· ...... 

enerJı erını, l.\~UP ,.~r my,~veme ı · ' \4,30 milizk: Riyaseticumhur bando- lçuij:uşun~ yerleştirmişlerdir. a ta uru arını temız raen: Haltl brakim otlu 19 Y~ .. _... 
kıran ilahltlrn sar-fe(liyorlA,rdı. Harp Fransızlar aynı şeyi neden yapma- '1U ( ef: İhsan Kiinçerl 1 ~ :ı~. l5....ŞQ · Evvelki gece İkiçeşmelikte Arap duracı Zeki :Bora, eviıt<le yabn~ Jııı9-
il<ln cd'l~ikten som~ bile ~iHi.hlanma smlar? Müzik· Ca~and (Pi)~ 18~00 prog k d 1 d 1 .1 2 <> 2 - furunu caddesinde Hasan ojlu Mi- lun~u~u sırada tabanıc~:ı. ~-,. · 
işin· pek ağır ve vnkıt k~ybederek İngiliz tayyarecileri nelere muk- · '1 1' t ·t' . ' 12 0~ a ar yanız. uzun a ga 

1 
e, "• 

0 tat karplt lambasivle tahtakuruları- larke.n kaı~ ateı ~ ~ .. 
) ap\1k. :tierke ten istifade temin et- iedPirloRldukltı.rını isbdn·t· .ettileık·. " ~i~i~~ ri':fit ~~zi~~Pl~r~~~ 30 :u~ 

23'şo yarınkı pro~ram ve kapanış. nı temizlerkeı;ı clik.katsizlik yüzün- zerialleıı airen IMl'mi ile aju- _..... 
mek icap ett'ği halde bir milyondan ° eynonun ver ıgrRutu · Fran. ·k· R d k t (<:!af"· İb- den üst kattaki kanapenin tutuşma- yaralanarak hastalta-ye kn'imd• 

1 
d b. . "b. F 

1 
. . ıı . a yo caz or es rası ~ . ( lngiliz radyoları) 

fazla !falı 'iardı. ş_ız 'ahr-ın lk~ ·I kızın:': tgı dı.'klaz. a. ıtıml at rahim Özgür), 19,00 konu~ma, 19.15 1ngiliz radyo şirketinin (The lM· sma ~C- S'angın çıkmasına sebebiyet 1-)Ştll'. 
Geçen makalemge, Hitletin şubat ve 1 ma aı ı gos er ı er-mı an at- müzik. r.aJnn'nr·. Hakkı Derman,. tz- verll\İştir. Yetifen itfaiye, yugını * Jd ,.. x " 1" ~ tis\) :Şroadcasting Corporatiı;>n) in 

ayında aö~lemiş olduğu nutku işaret ımş 0 u. .. . ıettin ökte, Hasan Gür, Hamdi To- derltal s.öndiirtnüştür, 
etmi tlm Almanlarm Moz mQ.sı\abkenı mev- k O ecnebi dillerde haber neşriyatı prog. E~i bi• düşmanlık yüzünden· Bn. Fanive çağrılıyor. 

" • J<'I · . · f l p. - 1 a·y. kuyan: Mefharet Sağı\ak. re.mı: · ~ 
Hitlerin bu nutku, Qörçilin yüksek- ~ eı: ~1 ı geçme 1 a~. a Q.g1:111.\i o :n 19,45 memleket saat ayan. ajans ve tzmiT' Dalga Peşt~xnaleılarbaşı caddesinde sa- lz~ir Askerlik Şubesinden: 

ten Qyl~mfş Q\Q.\!_ğu nı,,ı.tk~ \?ir neyi bır ıtımadın acı netıcelerıdır. . . . bıkalı Yusıü oğlu Boz ae1'.ir kahve- Yetimler defterimizde kayıüt .-P 
cevaptı. Bitler demişti ki: Britanya lm-p\lratorluj§u, kuvveti- ~:~o~!~ül,:r~berlerı. 20,00h mtl~ik: 1'ürk~e s;~,~~le 21,;~u~~u~~ de çar ıı;;mekte olan Derviş 'oğlu sa- her sene şubemizden ikPamiye~rtBİ. 

« _ HN ÇQı-çiliı\ ~ene kadar şüp.t nin ancak beşte birini seferber et- ~ b _ 1 . ı ve oyun ava arı. ı'naı'lı'zc"" bık~lı Aı;ap Nurcy· bıçakla bıeş ye- alan şehit millizimlsani Nurettin ka-
m'>ıt' Bur· k . , t d ·h 1 f b ag a\lla, 8 saz. 2 cura. Tanıtan: ~ .. 8.15 31.5S 25.53 ı 

heai kal~ft\Y, be~ •Y zarfında n... d·l ır. l'd' ı.ınp u~~ e ~ c1 a 5.~ ~r er t\di Yaver Ataman 20,80 konuşma. :t ll.OO 31.55 25.58 rinden a~ır surette yaralamıştır. rısı Faniyenin çok acele şubeye mtl• 
ler yapmlf olduğunu biliyoruz. Fran- e 1 m~ ı ır .. arı men ° a sor eııeıı (Gtinün meseleleri). 20 50 müzik'. ... 18.30 19.84 16.84 $uçl1,1 yakalan,mışt1r. Vak'a.ntn sebe- racaat lüzumu ilan olunur. 

b "'dd rf d ._ her söz fatbık Qlıınmnlı'lıı· Her "r· • • · ,.,.. . . . aanın umu et za ın a ne-•~.,_ , u·' ~ ~ ~· '« Fasıl heyeti. 21,20 müzik: Küçük or- • 15.15 19.84 16.84 bı, aralarındakı eski bır busuın~t ve v • 1\l -
tığıa\ d• biliyoruz. Fakat Bay Çör. kek 'e her k{\dın canla başla çalıs- ls,~ştr{l (Şe~. °N"c'p, Ac:kın) 92 20 :t 18.00 25.53 1~.82 16.84 kum~ ~eselesid"°. ı enr 1918Srl_llt'lf 

·ı .a. ,_ -'d - malıdıf. · • ..,. v , ... ~ çı, .-.-••yanlD yapıpı.ı '«l ucu1l\I - ierbest saat, 22 80 mtmle1'.et saat a- :t 20.00 91.&3 19.66 Hı\'•ı~hk: I:'! 
bilmez gfhi görüamektedir. Bu cen- ÇEKiRGE ]14ÜCADELESI rnrı, ajans -hab~rleri; ziraat esham. » 23.45 31.81 25.53 Alşançakta Devl~t Demiuolları '-' ı\cidet 
tilmenler, bizi~ bet •1 :ı~ff\l\ck Vili\xet Zirin.t miid\irü :a. Ref ahvilit, kamwyo,,nukut bo;sası (fi- Fransızca 14.15 18.&4 id\lreşine ait iskele üzetindc bulu- bıniJı He.lkevl tarafıadan ntfl"dü-
uyukladıiımızı zannediyorlar. Siyn- Diker çekirge mücadçlc işlerini yr t). ş~,ŞO konıışrn~ (ecnebi dillerde- > 23.00 S\.32 25.53 nan demirlerden dört tan~ni çal•n maki& olan bu derginin (301) inei 

\ ·~ UM-P •'tklıj.- ıüa4Y i bi ıir~a~ \'Ali)'~ii~i ~~tkik iyin dün Se \'"lnız l\wa dal~a postasiyle), 22,50 • (T•hran ra-bOMa) Halil İbrahim ojlu Meb.met, za9ı~ç~ sa:r\:tı da ~ru(tıteli( münderfoatla çı.lt-
h" 11111 .. ""4h1uav 'Mtwl•Rff" f~r.hılltlr~ attm ftu-. ınUzik: CazP.and (:Pl.) şa.at 23,20 ye Türkçe 12 81 19.87 tutulmuştur. tmştır. 

-------~--------··lıl!l•ll!~·--··~~~~··-.----~ 1 3 1 o 2 22 1 3 3 !Jlll ,. ., 1 JrA' ~CiLAM T' ARJ'Uı ra bakıyorlardı: Ve bu sözleri müteakip onlara düşmanıdır. -Kat'4Yyeıı ya Alıb~. ~~t·~y~ .. A••••••I #J it r:ı 1 ••••••ııı. - Resülü Ekr~min amcası imiş. doğru ytirüdü. Hazret Ömerill mak- Resülil Ekrem, başını )caldmp ba- Y:lolı~n var .. MeseJi s.e.n, beabn ta. 

M 
- Abbas lbni Abdülmuttalip imiş. sadı aşikardı: kınca Ebu Silfyanı görmüştü. ÜDUD bilemden değilsiıı .. Fakat ~ t&lia 

H•. uhamme J Katırın ark.asında bulunana kimse Ebu Süfyaaı ökliil'eee~ iBUkam burada şimdi ve bu şekilde Be i~ miyeti kı\i'ıUI ~inc"e çok .ıevipQitn .. 
M CI dikk{lt etmiyordu. Ebu Süfyan, ölüm alacaktı. vardı .. Abbas. lhtu, oabar.! Mtiısfltman .,l8f.yd1. 

Ya.ıan: M. AYHAN :-aşeleri ~eçiriyordu. Çünkü İslami- Fakat Abbaauı katırı; ReaiU\l Ek- -Ya Resülüllah - dedi - ben, I:.1>u böyle 'Q.ir &e\'iuç duyw~ıdnu. Yaıai, 
yete ve mü&lUmanla,·a çok büyük remin çad~ ÖDÜ.ne varm11 ve nö- Süfyanı kendi himayeme alarak ge- 1-u\da 1'•iıilti:l1i~'W! pr.tet Miyor 

- llt ....... U~Qll\\Q \it dÜft.Ut~ JÖJlNi açıl· diişmanhğı ve f çnalıklan ile t{\nın- bet{iler gD\l Sijfyıuua etrafuu çevir- tirdim. tieiiliın .. 
DQfQalJor vt ~~byOl'\al'd\ ki: bu mlJh. mıştı. Uhut h{lfbi kolay lçolay patır. mişlerdir. Hazret Ömer: B• ~da Reıf\l \i ~reıJı, ~u s.Qf-

•tet!H ktadilt.ri kia hayU'lı dti'll ve lb\\ S\\1Ya1': dan çıkarılabilecek lcüçük işlerden Hazret O.er, -..ıte~-4iy•a aey- - İyi amma ya Ahbas !. Ontıua Y~•a btU\p eW: 
kılıbfıbk.. l&ılJtta_yin bir iabile -.= l\t bt\dt :ae fQlhW.f, dffi - cieğildi. İslamiyet aleyhine türlü de- leniyordy: mutlaka ölmesi llzım.. -Ta~~ $0fra11!. ta\awiyeti k•· 
"akl~a• bat\' bir 19ydir. Yta\1tU :aa"l k\l"'"""'?. l.\t.e bır ı;ise ve hilelere tevessül etnıişti. - Onu mutlaka öldürmeliyim, baş- - Belki Resftlü Eireın affeder v~ ki ~t. ı,~ aNm ~iR h~l,clır. 

ltaH.Üta bir ıölıe mütemadiyen aıuı (;jfttf Binaenaleyh, ordu efradının ani ka çare yok.. ben de bunu yalvaraak :maksadiN • lC•en ~wittin l\hmean· im lııao 
k•diltriae dotru yakla11yordu. Bu - li-~ nl. Mft~ li\i'bam- bir hiddetle lcendisini öldürmesi ih- B\.\~~ şöylerken, bir taraftan da gelılim. 1 kelime döltüldO .. :Bunlardan ikbi Ka-

t ...._ blı Mrtauh idi. :Fakat kilQ ola.. mtdf (R. 1) kHU ıklfll~. ti mali vardı ve bu da haklı ola'Qilir- kılıcını sıyırıyordu. Ab~.as; çadır ha.. , !>~dek! \)i puta aittj: 
bllirdl!, di. Bupu hatırbyan Ebu Süfyau s<>- ricinde bir müddet daha oyalanıl'Şa, .,..... Hayır ol~w~z .. 

'UçQde beJrHy~lardı .. Meçhı.11 fi- ......... Peki )'I Atbaa. ~lyarua\. ğuk soğuk terliyor, gözlerini kapa- Ebu Silfyamn başının kopacağmı an. ' Abb:ısla Hazret Ömer arasındaki Lat ile Uzzayı ıH: yapac~ım .. 
tu.1aldafln~•; bu Htın; katır\na bi... H*~im Ut it@eyi içil\ thm\iUk ytı- mıyordu. ladı. Halbuki Ebu SUfyaru kendi hi- miinakaş~ ai;ıyord~. ~u SüfyAn ne- Anla~ıldı ki: 1-;hı; Süfyan. müte~ 
aW.k Mekke,. doiru giden Ah\)aı pılıea~ ~İl' f"Y yoktu. lhr tkiıı.i Mek- Hazret Ömer; ~adınnm önilndl) mayesinde getirmişti. Binaenaleyh ticeyi korku ve deh~t içinde titriye-ı :re<.ldidQJ. Ak~ı ael\ıtıi ilt ciüıtilQOp e&-. 
oldutu aaıa,ıldı. ke yolundan avdet ede?ken Abbasla yanan bir ateş gövdesinin dahilinde onun hayatuıd~:ı;ı mes'\11 bulunuyor- r~k bekHyordu. vap vene.ek \'ar.iyeUe bıJfuıunıy••r-

Ebu Slfyan ona doiru kOjtU: Ebu Söfytn dt lalilll ~Ui\l iatika- dqr\)yQrdu ~eşülü Ekreınin çadırı du. Abbasla Ebu Süfyan çadırdan du. Resülil ~krern ba...'()nı arnc.ıı~ııın 
- Ya Abbas!. Nedir bu vaziyet, metjnde karanlıia dalm\flH~\. biraz ötede idi. içeriye girince, Hazret Ömer de içe- Abbas - Ya Ömer? Ebu Süfy{ln, ~evirdi; 

ııaadir bu ateşler? Ebu Stlfyan; k~tll'ıl\ aaJl'l.ilna bin- Hazret Ömer bir aralık; k!!tırın riye atıldı: · senin kabilene menıııl,lp deA'il de onun - Ya anıca!. r~bu ~(i fJı ıuı lu~ .. ~-
- Ne olacak! İslim ordugAhıdır. mişti. Artık orduıa:ha ıtrmlflercti. sağrısından kendisini ıizleme'<. isti- - Yn ResU!Ullah !. Bırak ta şunu için bu kadar şiddetli davranıyor- JiV\. iCDdQ :Rli .. l\f:r ol un .• 

lalim Pt1ıamberi Xureyşiler üzeri- Arasıra Qrdu şfrıQı b@.t\tı.!'\nı kalfil- yen Ebu S6fyam görünce haykırdı: temizliyeyim. Çünkü bu adam, Al-1 ıı.un .. Kendi kabill!n-den bl!aydı; her 
ae yürildtl. Mekkeye iirecek. rarak katır il zerinde geçen yolcula- - Tamam! .. Nihayet ele geçti. lı.hın, senin ve islamiy-1!tin büyük bir halde böyle söylemezdin: ' - Dev.un eJ'=cc:k -

h> • 
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iŞARETLER - -
İzmir Zabıtasın-

d~!~~:~~!~~~ Amerika, kend· mühımmat ve tayya 
Garp Cephesi 

Orhan Rahmi GÖKÇE 

Garp cepheıi için «Sinir tedaviai 
yapılacak ve rahatça uyunacak yer» 
teklinde yapılan tehzil, timdi o eıki 
ıükUnet dolu mıntakantn cehennemi 
girdapları içinde kaybolup eitti. 
Bugünkü çelik, ate§ ve et dalg-aları. 
nın mahıeri kaynatması, bize artık 
sadece vahııetle medeniyetin, zulüm, 
istibdad ve cinayetle adalet, hürri· 
yet ve faziletin tarih içinde korkunç 
ve amanaız bir mücadeleaini hatırla
tıyo.-. Bu mücadeleyi, deh§et ve he· 
yecanla takip ederken, Fran&1ı: va• 
tanmm g-eçirdiği ızhrap ve buhrana 
karıı içimiz titriyor, Fransız vataa .. 
perverlerinin ne büyük bir davanı• 
bayrağmı müdafaa ettiklerine biir
met ve hayranlıkla idrakimizde yetr 
veriyoruz. 

kıaımlarıncla. meııel& :reBi Çocuk 
baıtahane.inin inta edilmekte ol· 
ıl"i" aaba civarında bazı kumar· 
cılarm sizlice kumar oynadıkları, 
!.ası aUrtUk •e ahlakıız kadmlarlll 
da seles seçe,_i kolladıkları, hat· 
ta aarkıattlık ettikleri fİÜyet edil· 
-ı.tedir, 

lı:aıir zabıta- lou nıe..-s.Jar

relerinden müttefiklere gönderecek 
Reisicumhur Ruzvelt, 

Kongreden 
büyük 

salahiyet 
çapta top gönderilebilmesi için de 
istiyeceğini beyan etmiştir 

tia ita-. old•iımu bilmekle 1- Yatin&"ton, 7 (A.A.) - Beyaz sa-ı Amerikanın Müttefiklere derhal tay nun verebileceği bütün tayyarelerin Amerikan hi.Ucô.metiyle mutabık kal
raı..r, -•aha•• altlı bafmda •a· raydan bildirildiğine göre, Amerika- yare vereceği haberi umumiyetle gönderilmesine karar verdiğini b<ı- mıştu-. 
tanda,larm ..ı. ilk teaadiif ettikle. nın Londra ve Paris sefaretleri, baş- Amerikanın harbe doğru yürümekte yan etmişlerdir. Amerika ordusundaki tayyarele -
ri ı.u çirkin ,...,Pyete •İh&yet -.eril· lıca harp malzemesi imalinin tacili olduğu hissini vermiştir. Tütek ve Teslihat Tradingin usuliyle yapı- rin kısmen müttefiklere devredilme
_.;.,; fiateınekten k-.limizi ala- için elden ne gelirse yapılmasını tel- topçu malzemesin in fazlasını Mütte. lacaktır. Yani halihazırda C>rdu kuv- sine karar verilmesi, müttefikler için 
madık. graf ve telefonla talep etmişlerdir. fiklere satmak kararını yukarıdaki vetlerine ait olan tayyareler piyasa- çok mühim bir mesele ve büyük bir 

Ah.lilnız bdmlarm ve kumar. Vaşington, 7 (A.A.) - Ayan mec- karan yakında takip etmesi, bazı da satışa çıkarılacaktır. O zaman ti- munffakıyettir. Müttefikler şimdi- Bugünkü vakıanın kritiğini yap· 
mak jatiyenler, hiç tüpheıiz, eıki ı.. 
&'iliz ve Franaız ricalinin düıtükleri 
derin dalaletlerle beraber lneiliz • 
Fran11z ıiyaai rekabetinin tarihi -
kathk ve teıirlerini de eörecelder· 
dir. Muhakkak ki her iki devlet ida· 
reıi, bu hadi.ede ayn ayn me.'uli· 
yetlere sahiptirler. Fakat zenuın, 
bunların müaakata ve mubaıebeıU. 
ittig-al etll'feğe imkan J,ırakmıyor. 
Hadiaeler yürümekte ve a11l mesele, 
bueün için, bu hadiaeloıri muvaf
fakıyetli bir tekle sokmak zarure• 
tinde toplanmaktadır. Münaka.-Iar 
sonraya kalmııtır. Garp cephesinin 
bugünkü inhilalinin mes'ulleri bU. 
muvakkaten kenara bırakılacak, a11. 
cak ve ancak harp yapılacaktır; lnı, 
bu kadardır. 

cıların tehircie ruqele dolafıp i.- !isinde müttefiklere harp malzeme- mll!jllhitlere nazaran; Amerika bita- cari müesseseler bunlardan istedik- ye kadar Amerikadaki müessese ve 
tedilderini yapma)ar;..a naaıl mü- si gönderildiği için Hitler Amerika- raflığınm son k:ılan emmarelerini !er; gibi istifade edeceklerdir. şirketlerden, fabrikalardan harp mal 
aaade edilm.iyona, lıu ba•ali de ya harp ilin ettiği takdirde Ameri. parçalamış bulunmaktadır. B. Ruzvelt müdafaa istişare komi- zemeııi, tayyare sa,ın almakta idiler, 
'1oualardaa temizlenmelidir. kanın ne gibi bir vaziyette bulunaca- Nevyork, 7 (A.A.) - Nevyork Ti- tesiyle görüştükten 80Ua donanma- fakat doğrı;dan doğruya Amer;k:ı ** tını SC!rıın bir arlidatına, Ayandan mes gazetesinin Vaşington muhabiri aın, Tradingin programı resmen te- hükflmetindeıı mübayaat y:ıpmaınış-

* Brüksel sefirimiz 
Dün lstanbula flardı 

Pepper demiştir ki: nin bildirdiğine göre, Amerika hü. yid edilmiştir. !ardı. 
- Bu takdirde Amerikanın vazi- kQmeti, seferi bir kuvvet gönderil- B. Ruzveltin bu sabah mühim be- Amerikanın, ordu sili'ihlarından 

yetinde büyük bir değişiklik husule mesi müstesna olmak üzere Mütte- yanatta bulunacağına dair bazı em- mühim bir kısmını müttefiklere dev
gelmiş olmıyacaktır. Hitler esasen fiklere elinden gelen bütün yardım- mareler mevcuddur. retmesi, Amerika sempatisinin müt
bizimle harp halindedir. Şimdiden !arda bulunacaktır. Bazı mahafillerde hasıl olan kıı- tefiklere olan derecesini göstermesi 
onun beşinci kolu Amerikada bulu- Muhabir şunlan ilave etmektedir: naate göre, Tradingin usuliyle der. itibariyle miihimd:r. 

İstanbul, 7 (Telefoııla) - Brüksel nuyor. Bu hal bir müdahale mahiye- Hükümet memurları milli miida- hal Müttefiklerin emrine verilecek Harbin bidayetinden beri Amerika 
elçimiz Nebil, bugün ekspresle şeb- tindedir. fıraya halel gelmeden Müttefiklere olan Amerikan donanmasına ait tay- tayyare fabrikalarından müttefikle-
rlırılze •elmiftir. Va4inrton, 7 (A.A.) - Birleşik Amerika donanmasının ve ordu~u. yarelerin miktarı 200 dür. re satılan ve devredilen tayyarelerin 

Sefir, derhal Ankaraya •itmiştir. Vaşington, 7 (A.A.) _Ordu top- miktdrı 2300 dür. İkincikanundan. 

Millet Meclisinde 
Ankara, 7 (Husust) - Büyük Mil. 

let Meclisi, bugün B. Mazhar Germe· 
nin reielitinde toplanDllş, Tllrkiye
Suıiye dostluk ve iyi komşuluk mua-

ihtikar la Mücadele 
Hükumet, gıda maddelerinde ihti

kar yapacakları cezalandıracak 
hedesi ile bu muahedeye merbut pro- İstanbul, 7 (Telefonla) - Hükil- arttıran Kemal Kanefi ve kardeşi Ha 
tokollan tasdik ettikten sonra ordu met, muhtekirleri şiddetle takip et. yim de adliyeye verilmişlerdir. 
sııbayları terli kanunllJlun 4 ilncü mektedir. Itriyat tüccarlarından Ro· Manifatura iht'karından dolayı 
ıııaddesinin tadili hakkındaki kanu- ben, ingiltereden getirttiği kalayda tevkif olunan Mustafa Biler, ihtikar 
nıı kabul etmiştir. Meclis, pazartesi ihtikar yaptığından, bugün adliyeye yapmadığı sabit olduğundan, bugiln 
ırllııQ toplanacaktır. _vflrilın :ş~ir •. ~.Ql>.~n, isticvaptan sonra beraet etmiştir. 

Labori 
tevkif edilmiştir. Gıda maddelerinde ihtikar yapan. 

Bundan başka Mahmudpaşada !ar, şiddetle cezalandırılacaklardır. 
han odalarının kiralannı sebepsiz 

Hollanda hükômeti 

çu kuvvetleri komitesinin şefi, Ame- beri müttefiklerin Amerikaya ~·ap -
riksnın bütün fabrikalarına cephn, tıklan tayyare •iparişi 300 milyon in 
ne imaliltın\ artırmak için hdtada giliz lirasına baliğ olmuştur. Mühim ve unutulmaması lazım.,.. 

len noktalar da ıunlarc:hr: 
altı gün Ye günde 24 saat çalışmala- Vaşington, 7 (Radyo) - Reisicum 1 _Harp; Franıız topraklaruıda 
nnı emretmştir. hur Ruzvelt, bugün matlnı11t milmes- •eriliyor. 

Vaşiogtun, 7 (A.A.) - Mümessil- sillerinin b;r toplarıtBında hazır bu- 2 - Harbm bütün aıldeti, feliket 
ler meclisinin tali maliye encümeni lunmuştur. Müşarileyh; yaptığı be- v.e !erefi ile beraber Fran11z askerle. 
geçende ordu ve donanma için v.:ı yanatta, büyük çapta top da gönde- rının omuzlarındadır. . 
bilhassa pek geniş bir mikyasta tank rilmesi için kongreden salahiyet isti- 3 .- ~a~bın muhaceret'. tahribat 

.. · .. 1 'şt' •eaaıre eıbı acı vakıalan yıne Fran-
ve tavyare inşaatı "'in Ruzvelt taro- yeceg,nı soy emı ır. aad · 8 •t'ba 1 d ki, F · ·~ · .. . a l'eçıyor. u ı ı r a ır ran .. 
fından talep olan ı milyar 277 mil- Londra, 7 (Radyo) - Muttefıkle- F 1 k • . . d . . . aaya ve ranaız ara arıı ıçımız e 
yon dolarlık munzam tahsisatı ka. rın milbayaa komısyonu, son yirmi ih t · b. iht• k d • . .. . n aye ıız ır ıraaa arıımıf, erın 
bul etmiştir dert saat zarfında Amerıka hükume- • • b' h' d · . , . . ve ıamımı ır acıma ıa&i var ır. 

Londra, 7 (Radyo) - Amerikadan tinın mevcud m!lhım miktarda harp Hadiaenin medeniyet ve insanlık 
ilk partide 50 son aistem ağır bom • malzemesini müttefiklere satması i· namına tebcile ıayan diier noktala· 
bardıman tayyaresi, ingiltereye gön- çin Birl.eş 'k Amerik~ hilkflmetine res rını da itaret e?eli~: . . • 
d ·1 işt. A ö d .1 k 1• 0 men müracaat etmıştir. Franıa, kendı felaketlerı, ezılmear, 
erı m ır. yrıca g n erı ece ,, k b 1 . b h • • 

d · b b rd * ur an ar vermea1 a aıma ıc;ıne 
enız om a ıman tayyaresinin de • • • • •• • atıldığı bu harpte, ıadece kendiainl 

büt!ln muameleleri ikmal edilm~t·r. Dıkzlıde pehlzvan gureşı müdafaa etmiyor. O, bütün demokra. 
Müttef'.klerin Amerikadaki müba. Yarın D:kilide çocuk esirgeme ku- aileri müdafaa ediyor. O, insanlıfın 

lstanbuldan geçecek 
latanbul, 7 (Telefonla) - Fran

&anın Koskova sefirliği•e tayin edil
miş ola:ıı Labon, yarın tayyare ile 
tehrimize gelecek ve buradan lılos
ltovaya ırideoektir. 8 

00 t •• } • t" d " dd yaa komisyonu, Amerikadaki stok rumu mıntaka pehlivan gilreşleri ya- hürriyet ve yafama hakkını, dünya· u un vapur arını ve ıp 1 aı ma e- harp malzemesini satın almak içinlpılacaktır. mızın istikbalini ve ıaadetini de ken-

Avusturyalılar 
No1'fleç cephesine nak

ledildiler 

•• • • • • di göiıü ile korumağa çalıııyor. Çün. 
muttefıklerın emrıne verıyor kü eğer zal~ kütlelerin heg-e~~nya. 

N O d ar ve kuvvetı gal<'be çalarıa, gok ça• 
Londra, 7 (Radyo) - Hollanda- yeyi tesbit edecektir. orveç r USU t111 altında naaıl bir hayatın bqlıya. 

11111, Londrada bulunan müstemlekiit Ayni zamanda Hollandanın bütün cağı malumdur. Bunu anlamıyan tek 

lerini 

B k d ı 
kiti yoktur veya kalmamalıdır. Yir· 

nazıriyle diğer nazırları bir koordi- ticaret gemileri, Müttefikler emrine aş uman an ıg" ı, Almanların taz- minci aaırda, batka milletleri orta· 
Llındra, 7 (Radyo) - Narvlkte ııasyon teşkil etmi,lerdir. Bu komis· verilmiştir. japonya, Afrika ve diğer dan kaldırmak, mahvetmek bir ilk 

eair alınan Alman askel'lerinin üzer. yon, Hollanda Hindistanından Müt- memleketlı;re yapılan ihracatın is- yı"kı•ne devam edı"ldı"g"" ı·nı" bı.ldı•rı"yor çmaağ.1zniahnkiy1.mettvaehammmetodu"luneudrı.ebh1• 1iır.k!.m ol-
lerinde yol cedvelleri bulunmuştur. tefiklere verilecek mevaddı iptidai- katı için tedbirler alınmıştır. ' 
llu aakerlerin, ııarp eep)Msinden alı- Norveçte bir mahal, 7 (A.A.) _ mevziler:ne karşı yapılan tazyik de· Millet, millettir. O, büyüklüğü ve 
nıp Noh' .... e ııetırile:ıı Avuaturyalılar B • e K l N ü'·· k k d 1 • b küçüklüğü ile değil, sadece içtimai, ~Y - orveç y ""e umıın an ıgının te vam etmektedir. Rombarkenin 'ima- milli ve siyasi bir heyet olarak mü· 
oldu.klan anla~lmlftır. Bıınlanıı eş ı n c ı o !iği: !ine müfrezelerimiz hafif ilerleme- talea edilebilir. Hiç bir millet, diğer 
Q~erle.rinde İn6iliz tayyare taarruz.. Rombarkenin cenubunda.ki Alman !erle mevzilerini islah etmişlerdir. bir milleti kendiıinden daha küçük 
larll11n tiddetinden, NarYikte batı. ______ ..,.,_, ______ • görmek hakkına aahip değildir. Garp 

rılan Alman vapurlannın miktarla- A "k d d f ı• t •• k R Ek cepheıinde cereyan eden harp, bu 
l'lııdan bah~ yazılar çılaniftıT. 'Üzer- merı a a a aa ıye gosterme - omen oııomı·sı· kadar yüksek bir prenıip namına •e-
lvinde, Norveçten çalınmış üııifor- k J d rilmekted ir. 

tedir. Bazı imse er yakalan 1 Yuvaları dağılmu, diyar diyar SÜ· 
ıtıah Norveç asker ve zabitlerine Şı•mdı"den harp halı.ne gı•rmı"ştı•r rülmüt Lehlilerin ümitleri burada-
llıalıswı elbiseler vardır. Vaşington, 7 (Radyo) - Anıeri.. bir Ç6k tevkifat yapılacağını ilave dır. Norveç cumudiyelerinde milli 

kan gazeteleri, Fransız Başvekili Pol ediyor. Bütün bu işlerin, Alman gizli Bilkres, 7 (A.A.) - Rom:ınya miL dün hükumetin fevkali'ide sali'ihiyet- hüviyetlerini ayakta tutmak istiyen Lord Abbi · k'I ' ·ı Norveçliler, gözlerini garp cephesi· Reynonun nutku üzerinde ehemmı- teş ı atı e algkadar olduğu netice. li ekonomisini harp haline koymağa 1ler veren ve hazarde Romen ekonomi- ne dikmişlerdir. Çekyada idam edil-

Bir 1llltuk irad etti yetle neşriyat yapmaktadırlar. sine vanlmıştır. karar vermiştir. Milli iktısad nazırı sinin seferberlik işlerinin tevhidini is- miı münevverlerin ruhu, earp cep. 
Nevyork Herald Tribun ve Nev- ---------------·---- __ tihdaf eden kararname hakkında ta! heai ufuklarında dolaııyor. Ameri-

Londra, 7 (Radyo) - Lord Abbi, 
lıir nutuk ıı<ıyliyerek demiştir ki: 

york Taymis gazeteleri, Müttefikle- siliit vermiştir. kadaki amel.,nin, Kanadada buğday 
re sür'atle tayyare verilmesini hüku- tarlalarında çalışan kadınların, Hol. 

- Kemleltet, ingiltere tarihinde metten istemekte. bugünkü cephe- landada mektepler; yakılmış yavru-
•ö""'1-· ' '-U ilk b. tec "'- · I h d d d !arın, Belç'kada krallannın ihaneti· 
•. "

1...,llllf u Y ır r .... e fl!Çı- nin, Amerikanın menafiini daha iyi SVeç U U Un a ne uğramı, genç aakerlerin hakları, 
rıyor. müdafaa edecek bir cephe olduğunu 4 • k '/ d'ld itileri kamil~n garp ce:>heainde hal· 

Hatip, Fnmsızlamı 'fe Belçikalı!~ yazmaktadırlar. HAM Bu R G paraşütıst tev l e l ı !edilecektir. Bunun içindir ki, garp 
rın bf.lyjtk kahr~manlıklannı y~d e- Bu gazeteler, Avrupanın Nazi ta- Ştokholm, 7 (A.A.) - 3 piyade ve cepheainde çarpışan Franaız aake· 
derele halka şayıa ve maıtallara man. hakkümü altında kaldığı takdirde Fransız ve İngiliz tayyarelerinin bombardıman ettiği şehirler ara- 1 avcı paraşütist isveç hududunda rinin tahsiyetinde, herkesten ve her-
llıanı mn d 1 · · · t.ice1 ·"' feyden biTer parça görüyor, onu ae-asıın, .. ca e eyı ıyı ne .t!rç Amerikanın da tehdid altında kala- oında, AlManyanın şimal denizi önlerinde Elbe nehri halicinde bulu- tevkif olunarak enterne edilmiştir. 
fııaJ •d.ecelı: İngiliz ve Fnın.sız hllkO- calPını kaydediyorlar. nan en büyük ve en işlek limanıdır. Denizden 105 kilometre uzakta Hududa 30 kilometrelik bir mesa- lamlıyo.-uz. 
illeti ta ·-··'-' J " Diktatörler elinde, ölüm tehdid· erm. e •. m........,. .. e ınanma 8 ' Deyli Herald gazetesi de merke- C>imakla beraber, mevkii, 'dcaret için çok elverişlidir. Çünkü Elbe neh· fede bulunan Tornetraesde dün öğle-
rıa bild'-' ... '• leri ile ve tabanca namlulan kartı· 1 ~--- zi Amerikada bir Alman ihtilal ha- rinin öyle bir yerinde kurulmuştur ki, hem medlerin tesirini görür, hem den sonra hava tehlikesi işareti ve- aında harbe sürüklenen milletleri de 

Milli Piyango 
reketi meydana çıkarıldığını ve P11- de ollllandadan Baltık'a ıııden büyük b 'r kara yolu H'mağı bu noktsda rilmiştir. yine Franaız cepheaindeki kahra-
nama kanalında bunlann sabotaj ya- aşar. Diğer cihetten 3 ecnebi tayyaresi manlar kurtaracaklardır. 
pacaklan anlaşıldığını yazarak, Nehir, gemi işletmeğe de çok müsaiddir. Bir çok kollan ve kana:ııa. Bohslaen eyaleti üzerinden uçmuş -

-BAfbıNıfı 1 aci SahifR- Kottarıkoda şüpheli bazı kimselerin rı Orta Almanyaya kadar bir \lrümcek ağı gibi sanlıdır. Hamburg, Av· tur. Tayyare dafi bataryalarının ateş 
ılGımü~tlr. evlerinde silahlar bulunduğunu ve •upanın birinci limanları arasındadır. Almanya, bu liman1 esaıılı şekil- etmesi üzerine bunlardan ikisi deni. 

5000 Lira bun·· -.ıar, de islih etmişt:r. Vasıtalarını fennileştirmiştir. Gemilerin bannmaııına ze doğru uzaklaşmış, fakat ilçüncü-
fllıllardırı 500<> bilen, onar lira kazanmışlardır. mah.sus, etrafı mükemmel rıhtımlarla çevrilmiş bir çok açık havuzlar, sü alevler içinde yere düşmüştür. 
l8S07 22523 32987 12367 31743 Talililcr nerelerde : depolar, mal alıp vermeye mahRus her türlü asri vasıtalar, buzkıran- Bil tayyarenin mürettebat1 kömür 

1000 Lira kazananlar Yüz bin liralık biletin parçaları An !ar vardır. Gümrillt işlerini kolaylaştırmak için limanda bir serbest haline ııelmiştir. 
Son Qç rakamı 646 ile nih~et bu- kara, İstanbul, İzmir, Elizık ve Sam- mıntaka ja ihdas edilmiştir. 

laıı 60 bilet, biner lira kazanmlftır. 1111nda satılmıştır. Bir pan;ası da Dünyanm en büyük ve en güzel gemilerine malik (Hamburg - Ame-
80 ,... Ura kaaananlar Edinıeden aatılroıyarak Milli Piyaıı- rika • Line) nin merkezi Hamburıı'dur. Bu müessesenin temin ettiği va· 

Son iki rakamı 80 ile nihayet ba· •o idaresine iade olunmuştur. ridat, evvelce, bütün liman muamelatının yarısı kadardı. 
laıı 600 bllet 60 fal' lira ll"'"Plt- !O bin lira kazanan biletin par· Hamburg umumi harpten evvel dilnyanın muhtelif memleketlerine 
larc1ır. . çalan Kayseri, lzınir, Ankara, At- l!'llnderilmek üzere gene dünyanın dört tarafından glip toplanan mal-

----ıı=----

Ziraat enstitüsü 
Talebesi tetkik seyaha

tına çıktı 

Orhan Rahmi GÖKÇE ___ * ___ _ 
Mal tada 

Beşinci kola mensup 
olanlar aranıyor 

Londra, 7 (Radyo) - Malta dan 
bildir itliğine göre, Maltadaki sC>n 
!talyan kafilesi de, bugün Mıılta.n 

40 Lira ka.ı:-..lar n ve latanbulda, 15 bin lira kaza. lann dep~u idi. Rıhtımlarında bilhassa kahve, bllbubat, yün, pamuk, 
Son iki rakamı S6 ile a!bayet bu· nan biletin parçalan İzmir, Muğla, peb'ol, tatlln gözükilrdü. 

Ankara, 7 (Hususi) - Karadeniz terketmi~tir. 

lan 500 bilet kırklı' lira kau.:ıımıt- Adana, Tosya n lstanbulda, 10 bin Hambur.ır evvelce sönük bir mevki idi. Alman sanayileşmesi, burası-
larctır. lira kazanan biletin pan;aları İzmir, nı milhim bir tıcaret merkezi haline getirdi. Hamburg, etrafında buıu-

10 Lira kas-lar Sıvas, Edremit, Ceyhan ve lataııbul. nan Prusyaya ait 170 nüfuslu Altona ile beraber, bir milyondan faz. 
Son rakamı 9 tı. ıııiha7et bulaıı ela satılmıftır. 'la nüfusludur. Ve Berlinden sonra Almanyanın ikinci büyük şehridir. 

, 

ve orta Anadoluda mesleki tetkik~er Beşinci kola mensup olanlar kcı
yapmak üzere Ankara yüksek zirıı- !ayca meydana çıkarılması mak,a
at enstitüsünün 37 talebe;ıi, muallim., diyle :\!alta ahali;ine hüviyet cüz . 

1 !eriyle bugün An karadan Samsuna dan arını beraberlerinde taşımaları 
hareket etmişlerdir. · hükümetçe bildiriluı.şt:r. 
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(ANADOLU) 

l BABADAG lsvec Kralı 
' 

Nahigesintie imar işleri 
BabMtai, De.aizli vilayetinin en 

mühim nahiyelerindendir. Nahiye 

CALiP BAHTİYAR - it - halkı; umranı :ıever, her türlü ye- Hükumetin, nihayete kadar bitaraf 
c:!stanbHJ mebusu ye 1zmir parti müiettitb niliie intibak eder ve rok cah~kan-

Gökbayrak 
- Bayrağımı benimle beraber gömersin, benim ile .• d•~aıkınbutemayiiıa- kalmağa muvaffak olacağın. 

Bayrağımı benden başka kimse eline alamaz. :~n~d~:1:::e~e beı:;i;~: dan emin değildir 1 
l'imdi, lıijtün ı,i bırakmış, Küflüf<!i jmiş, balta tutturamamış, kaymış. du: büyük gayretler sar- , Stokholm, 7 (A.A.) - Milli bay- !ık siya•etjmizi şimdiye kailar id•-

kuı;alqprnğn koyulmu~~- Çünkl\ Şaşkın şaşkın bir eı•yapı baktım. Hır$ - Ey oğ~llar! Canımın çekildiğini fjr~. ~imdiye _kaa.:ır ~ ram münasebetile Stokholm stadın- mc ~~e muvııffak olduk. Fakat 
Temucin Han bu Kiişl{.iğü ı!n çet!n tan o kadar feıuılaşmışım ki bir ~a - (Ju;y'»'orym, tez tuğumu getirin... ~~~dı:e şayan hır ç~k na yapılan büyük geçid re~mi esna- bir Jcral sıfatiyle bende rnevcud olan 
au manı sandığından tilü diri yakala- man kendime gelemedim. Etrj!fım- Alak koştu. kepdi eliyJe Küşliiğün "' ışler havarmaga smda bir nutuk irad eden Kral Güs- niiır vazife hiss; beni bPyük devlet-
l,P get'rrnemizi buyurmuştu. dakiler hep bizden idiler. Küşlük b~ tuğunu getirdi. Küşlük tuğunu gö- muvaffak olmuştur. B. Hamdi lav, bilhassa ll()D al~ı ay ~arfı~d.a zu- ltr arasında harp devam ettiği ıuüd· 

ilanın ordugRhından geçtiğim sıra zi Mirmeğ~ çalıştı~ı sır.da Alak ile rünce öyle gayret etli ki elleriyle tu- - -A~ bur ."den h~rp .lohl'.kesının. but~n Is- detçe tehlikenin hiç bir veçhile geç-
da hır kı:ı; P,fin kaldım. Bu ordugiih- ~be bunu arttan basmışlardı. Şimdi ğunu ya)<aJadı. sonra Cebeye döne-

1 
{Jenç •e ınunevve~ bth><l?'e r<isı ~· ;•çlıler:n lıırl~!m~sı".e ıı•qı~. ınıkyao- miş addedilıııiyceeğinl sarıemelle 

ta gecirdjğiın vakit bJ!nim eıı uğurlu ıtrlık her şey bitmişti, Yenilmişti.. rek şu sözleri söyledi: I amdı ~~man, pa~t)'fnın oz Ç~UiU a ;y~r~. m ettıgmı . .s~yle~ıitır. mecbur ediyor. Bunun için
1 siziı ara-

gijnlcrimden oldu. Zira ,ı\lakın kız YayJa üstünde küme küme serilmiş _ Kurt Noyan ! Nice zamandır se oldui~ ıçın, bBl_e~ıye i§lerine çok e- Hukul)'ldar d~mAıitır kı: nızdaki ittihadı bozmamağa davet 
kardeşi Oftğanla evlendim. Bizim dü- kalmış olan yaralılar, öliller içinde ninle çarpışırım, benim yenilmem 8 a_ helllmıyet vermı§tır. . . - Ben ve ~ukum~t, ltu lca~ar sa- ediyoruuı. 
yft~ üm uz ııek tuhaf oldu. Nikii h o 1- bir adam cşn çe kiş;yord u. Bu adam, n• öyle Yil<e örün ( ı) hıra kır ki bti- -~· zaın•nlard." 6 ı;oo lıro ıl• fen: rabatle taayyun etmıf ohm bıtaraf-
d u gu mij z µ n ertesi günü Hez,arlarımın başını at oğlanınm dizine dayamış, tün dünya seni söyler. "{Juna karşı seıı nı ~ır ~ezoaha ıı~tıa eden Babadas başına geçip kendimi .engin OVflbıra, karşısında pir ba~buğ dikil mi~ duru- de bir şey yapmalısın. na~ıyesı bel~i,Yel\ı; timdi de, füLb~a- ı •it R ~Ucc dağl>ra sa)mıııtım. Oo ay4anbe. yordu. Kılıcından k•nlor akan bu a- Cebe bağırdı ki' dag • Sarayköy yoluw yaptırmaıa ngı ere "' omanya 
rı dunyaQ.an, insanlaıdan aynimış - dam kavg-Jlda üst gelenlerin sevinçli - Ne istersen de .. Tann baş1 için pa~amıftır. . . 
Lk. Kütlüiü kiff'arad•n ti f11mir yüzU ile cjuruyordµ. Yenilen Küşlök, ctediğlni y~parım. el'M!lerdenl>erı harap bır hal~e Tı·carıA- "'' fed •g t [ [ • J • ı·aylalanna ka6or lı:acırmlflık. Orada yenen ise Gebe idi. KUşlfik boluk boluk: ~~1"''f •!•• ~u ı:olpn °'""" »ahiye l ' ve l a mese e erzne 0 
<la rahat vermedik, Himalııya, Ba -1 Bir aralık Küşlük kendini zorladı. - Bayrağımı benimle beraber gö- ıçın JQilhım bll' hıım~ttır. . . . ir l •t • 1 JAf .. l J dahşan dağlan~a kadar kojduk. Ar- Bo~uk bir şeşle şu sözleri söylemefıo mersin, benim ile .. Anladın mı Cebe .• ~u yol,, h ... plar idaroa.n"' yudı. 0 an l fıQ name zmza an l 
bk izini bırakmıyorduk. ;6\l ponmı.1ş, l>~şladı. Bayratımı benden başka kimse eline ğı - S()Q lı~adan bJşka _halkın !•Pa· Londra, '1 (A.A.) - Düa İal'ilt4t- Milzak~a'8ra iit4fak eden R(J!Rell 
karla örtUlmüş enwiulerde Ç<t:k zor -ı - Cebe Noyan ! Biraz ya)cın gel! alamaz. cagı nakdı . yardıml_a ı_ıııa edılec'k re ile Romanya arasında ~ari tedi.- 111uraahas heyeti bu~ RomaaJ&YI 
lu~Ja YiılrQdük, Biz, soiuğ1,1 yorgun .. Olmeden sana bir kaç sözüm var- Bunu işitince tüylerim ürperdi. O ve yalmı9a ıkmal edilmıf olaqaktlr. yat meaelelerme dair bir itillf imza dön.cektir. 
l~ga k~uı~m!§ oldu~umµz halde oır. . .. .. y~kit, dünyada ilk kere bir şey gör- PEFTERDA l ~· edilmlıtir. B~ itilifta iki memleket Loadra, 7 (Radyo) ~ İngiltere -
b_ıle bı.ı kere sılnnt.ı ç.ekıyor ve titrete Her vakıt yu;.:G gulen CeQe bu ke- dilm: Cebe a~lıyordu. Gözlerinden MEZU J RL K A arasında tedıyata müteallik bütün Romanya arasındaki yeni anlatrd'" 
tıtreşe zırhlarımız altında donarak re birnz flClklı gjbi duruyordu, yak- yaş aka aka Kilşlüğün yanma diz çök D f N YETLER . . . . meseleW!r memauniyete şayan bir ya göre 'hususi şahısların borçlari1'-
yol alıyorduk. İlle yol ~çroak Jle giiç laştı. tü, bayrağını kolları arasına koydu. e te_r~arlık Te.dkık ıtıra: ~o~ıs.- surette halledilmiştir. ithalat ve ihracat için bir b-eııap a~ı- , 
o~uyordu. AUan ıreçirebilecf}t µfal): - Söyle KüşlijJc ... Dedi.. Sonra başını ardına döndürerek ya- yonu r~ı.r.ı B. T_evf:k .Şepocaa-a _ıkı ~Y' İtillf, İngiltere hükdmetı aamına lacak, hususi takasla muamele f&-
bır YO:l ~çmak içhı .karl~rı kiımak Kü~lUk ağır ağır sözünü bitirdi. vaşça: :ezu~ı~et ve~ılm~~:ır. M~ıumyetın- Lord Hali.faka ve Romanya hükume- pılacaktır Baz Romen matları nt .. 

istiyordu. Bir çolc kere de yiyecek bu - Bir isteğim vardır. Ben ölünce cDilerim Tanrıdan benim de canı- e reı~.lı~ vazıfesmı, ayni komisyon ti Ramına llomea nazırlarından Ti- kabilhade 

0

döTlzı verilecek ve Ronıan-
lamaqık, atlan yedik. A.nl11n da ıya.. kellemi Temucin Hapa gönder. T~- mı, bayrağımı öperek alsın> dedi. ra~o.rtoru B .. Sabri Cevahirci ifa ede- lea ve Jo,rdam tarJfıadan iDaza edil- yanın ihijyacı Olan malzeae i ... 
b_ani keı;lleri ruladığıaızda bir lk~ nrncin Han Kirayetler başı Ong Hn- Şimdi, Küşlüğiln yüzüne bir tatlı- Ô tı'.. Komısyon •.~asından B. _S.dkı miştir. ı,re tarafuıdaıı verileeetlr. ' 
sıni VlıH'tıyorduk. Küşlüğü kuşkulan- na yaptığı gibi benim de kellemi JÜ- tık yayıldı, gttlilmsedi ve Cebeye: ze~ır~ on .b~ gu~, Raportör R. 
dırrnayahm diye biç ateş yakm1yor- müşletsin. - Sağ ol.. Dedi, ve gene dalar gibi Sab.rı ?e~ahırcıye bır llY m~unlyet 
duk, çünkü, ardıuı Pıış1p hint yolunı,ı - tstedlğ'n yerine gelir: olduysa da bu hali çok sürmedi. Ke- verıllllıştır. Mezuniyetlerini nöbetle Hava f aaıı·yetı• 
kesmek istiyorduk. Biz hem RVcılık - Bundfln başka, isterim ki benim sik, kegik söze baş1adı: kullanacaklardır. 
ecl.iyor, hem de kndimiz Jvlanıyor ~ askerimden sa~ kalanlar b~ğışlan - - At uşağım nerededir, yok!!a ö- * 
duk l'.e bizi ,basmasın diye dikkat ey .. sın, aman va·ilsin. Onlar da sizin tüler için de mi? BE.L~t>lY~ ~NCOME.NINDE 
liyorduk. Bu kere Küşlük bizi çok banqğınır:a hizm~t etsinler. Cebe, bi Şirin bir seg cevap verdi: Beledıye daımı encümeni, dün iiğ- lngiliz tayyareleri, birçok Alman u·· s-
uğraştıracaktı. Çünkü, yanına değer- lirsin ki onlar da yavuz başbuğlarına - Hayır bey ı Buradayım. ~~den sonra Dr. Beh_çet Uzun rei.sli-
Ji atlılarını, en usta okçularını almış- candan bağlı uşaklarqır. Bu sözleri kim söyledi diye yanı - gınde toplanmış, yemde~ bazı so~ak- ler•n• m ff k• ti t h • tt•ı 
\ aramızda kiç kavga ekoik Qimu _ Cebe o ka<l~r acık lanmıştı ki ,.ş· mıza bakınca. dvan bir askerin Kü<- !arın kaldırım ve kanalıı~syon ınşa. } l U Va a l ye e a ll p e l ef 
~rdu. titriyordu, gene: lilğe ya.klqtığmı ve elini öptilğiln.ü atım müteahhidlere ih&le etmiştir. Paris, 7 (Radyo) - Fransıı hava sat da tahrip edilmiştir. 

Bir giin, Billur dailarının çetin, - İsteğin yerine geleçektir KOş- frördük. Bu asker, batını iri bir killAh * nezaretinin tebliğinoe göre, Fransıı Bundan baıka tayyareler Kt1tl 
buzlu yaııışç,arında \~aul ~olunda lük .. Dedi, askeriqi kendi bayrağım 'le örtmü,til. o kadar ki yüzö iyi ıe- Belçika tayyareleri, kesif gruplar halinde Al kanalına ve Heligoland adasına d• 
at ko§turduj'urn sırada birdenbire altına alırım. ç.ilemeadl, KütIUk gene aldırdı: man k'll'Vvetleri ve geri~ri ttzer\nde ~rru& ~er4il\ Bazı hava k•'f .. 
yoJu kaybettik. önümüzde, ardımız- . Şimdi, KUşlüğiln ~~zı~d~n ~luk gi _Devam edecek_ /ş Konfederasyonu Pa- uçuşlar yaparak Almı.nlara ~j'ır za- vetleri Ren mmtakası üzerinde ıı~ 
da karlı ovalar engip engin uzayor bı kan boşandı, yüzu gerıldı, b r kere • yiat verdirm;,,Ier(jir. r~k demiryolu merkezi olan üç ,ebtf 
ve bir tane olsun ha)'Tan izi görülmü- aha dav.randı, beli üatilne doirul- (1) Öriia riltpe paye. rııe ta~ındı Londra, 7 (Radyo) - Alman tay- hücum etmişlerdir. DemiryQllan ff 
yordQ. l3'lşımı~ üstünde gö~ kubbe : z :m ı m an . Paris, 7 (A.A.) - Belçika umumi'yarel~ri, düp gece İngiliz adalarının i•tasyonlar tahrip edilmiştir. Bu~ 
lekesiz, dalgasız pört çevreri kaplı- F G ı • •f J{onf ederasyonu Nanteste bir ~k- qark ve rar'bınd• uç uflar yaparJk ~katarda münakaliitın sekteye uj· 
yor ve güneşin ı§ıkları dağların kıv- .. r an S) Z az ete erı reterlik ihdas etmiştir. Mensucat l-ını yerlere yüksek infilak ve yangın ratıldığına inanılmaktadır. İngilil 
11mlarına, girintile.rine vurduğu ve.- • • yapı, maden fe~erasyonlan gibi dl- bombaları atmışlardır. Alınan mı:\10.- tflyyarelari ulimeıı ü.aJerlııe dönsıClf-
kit cam gibi parlatıyor, kör edecek ğer mesleki teşek~ül!er mümessille- mata göre, bombaların çoğu kırlara !erdir. 
kadar insanın gö~ünil alıyordu. Göz- A { s h . d d • rj olan Fransız tes~kl\üllerini taklit düştü~ünd~n Almanların, İngiliz ~dra, '1 (A.A.) - Hava ~ b• 
leritn yanıyordu. Bir~epbire bir Yi\Y- manganın, Om Cep eSzn e zŞ- ederek mer~ezlerini Parise naklet- tayyare meydanlannı ara~tırdıklan hili emniyet nezareti bildiriyor: 
laaan geçerken, önümüzde bir bölük [ • • k ~ / nıişlerdir. anlaşılmaktadır. Yaralı ve ölü iki ki- Düşman tayyareleri şark ve cenu' 
~Ilı belirdi ye ·~okta tnkte• diye ba- erznz lTQCQgznz ljQZlYOT ar * ş"dir. Ha•ar pek azdır. Tayyar~ dafl s~hilleriml~ üz~rinde uçmuş ve vaol 

gırarak fizerimıze çullandı. Tokte, Paris, 7 (A.A.) _Fransız matbu- tarafını Fransız ve ingiliz kıtalarının T t to~ları ;e avcı. tayy~relerı büyuk fa- hır bölge üzerme akınlar yapmııtır. 
~arda' sav~I un. d,"me ktir ~i f{ü§lültün a\ hu 1 il sal a~ı: - oea~retın e bırakmak lılzımdır. ııut- UDU S a aloyet .göstermışlerd ır. .. .. Evvelce b!ldi_rildi ği g;~i ~lr çok 
kavga narası ıdı. Öyle sert Cı\tmışız Manşdan Chemın Des Damesa ka- tefiklerin gpsterdikleri mu\<;avemet- Müttefiki • ,ç • • • Puı~. 7 (Ra~yo) - Dun gece Al- bolg€de alarm ~aretı vorılmıı ve bll 
ki ardımdaki asker hemen iki;-e ya. d{!r dQnyanın ve serbest milletlerin le hesapları bozulan Alm 1 erın ZQJ erı lÇln man tayyarelen, merkezi Fransn ve j\lirrnlar takriben üç saat sUrınllt • 

. an ar, ara- d d•/d" N d" 1 t" ü . d .. rıldı ve bırib~rinden ayrıldı gitti. O- mukaaaerAlı mevzuubahsoluyor. Ev- ziyi adım adım kaıanmBk mecburi- U(l e ı ı orman ıya eya • ı . ze~on e uçuş- tu~. Hava dalı tn~ları faaliye.ta ~ 
kltmU çekmege vakit bulamadım, kı- velki giln başlıyan muharebe şigdet- yetindt!<:lirler, Tunus, 7 (A.A.) _ Tunus be.r;ni:ı lar yaparak_ bazı tehırlım bombala_- ll'llf ve avcılar duşmanı tesbıt ıç._ 
lıeımı sıyırdı~. Düşm~ıı e:ra~ımı ~a- le ve merhametsizce devam ediyor. Justi•e gat<etesinin b~şmuhnrriri, emri üzer;ne dün Zeytuna camiinde ınışlardır. B~_r ev horap olmuştur, ,ı. dorhal h.avalan.mıştır. mr .~ıklar ya• 
r~ boran glbo sarmış, benı au rükler- Radyoda neşl'edilen h ila b es;n de mu hareb en in çetin olacağını ve şi m- m ilttefik lerin zaferi için dua edilm :ş. vol. halktan ~ len_ı er vardır. l O Alman ıın ve yu k.e k ınf ılAk ka bılıyetlı bolll 
dı. Pol Reyno, muharebenin hedefini ta- diden zafer teranelerinin yükselme- tir. tayyaresi düşürulmüştür. ~atar atılmış ve Lincolnshire şe1tri 

Gele ı-ele b~ kay~Jığa dayandık. r.if ediyor. mesi lazım geldiğ:ni k~vdetmckt - İdarei teriye aıası ile Tunud ca- Londra, 7 (~adyo) ~ Dü!l ~ece ijzerine yüksek infilak kabiliyetli altımdaki atı'." ö]dft. Ben attan kur- Petit Parisien ga.etesinde Charı.Rdir. · e miinin mU<lerrisleri v, eşraftan bir Almanya ftzerınde yapıl•n hav& ta. l>ombalar düşerek iki kişinin hafif 
tularnk kendımi korumağa b~şladım Morice diyor ki: F~kat rrıüttefikler mu\cavemet et- çok kimı;cler bu dini tezahürata iti- arruzları hakkında yeni tafsilat alın- yaralanmasına sebebiyet vermiştir. 
ise dç kılıcım kırıldıı iki parça old4, 11'1~11ş ile Chemin Des Dames ara- mçktedir. Oııduda hiç bir telaş e eri rak ederek Tunusun Framıaya ba~ğlı mı~tır: . .. . . Şimdiye ka~ar alıp~Jl m1'lfımat.• 
tulgam dn y~rıldı, yere yu:varlandı. sında cereyan eden Jrn muhareb~de YQktur. bulunduğunu tebarüz ettirm·ııı"'rd" Hamburg ~ehrı uzer:nde uçan m- nazaran: maddı hasarat aMiır. Bıt 
B 1 d t,- "' ır. T t 1 • 

a ta an başka bir şey kalmamıştı. azam! ihtiyat tedbirlerinin alındığı Ayni ~azete Fransız askerlerinin, * JJI 
1~ ~yyare erı, petrol dep-0lannı e- çok 1air boml;ıe.lar kırlara dUJwUŞ • 

S~nlpım atlı, yaya yapıma gelen ıı _ bir kere daha teeyyüd etm"ş oluyor. b~hriyelilerinin ve tar:rflr~cileı-"nhı v••ıt •• k ~as ~ttıh~z ederek bu depolan tahrip tür, Bunların hW~flerinin tayyare 
damlan bal:alamşja b:ıııl~dıııı. Diiı Batkumandan Veygandın emri altın- gim~lde geçir~iklerı imtihanın h~zi- .1\. U Urpar etmış, büyük rangınlar çıkarm!~l.r- wıey4anlan 9hııası muh~hlif. 
man da bellı boş bırlqmyordu, o da da vatan topra~ının müdııfaasını te- meti tamır edılmez zanneden düt- G • dı · dır. Bir çok fabrıkalar ve askerı tesi-
bana vuruyordu. Kavgadan, karış - tnin eden ordu generalleri düşmanın man için bir ders teşkil ettiğini yaz- al'ınoıun il ko•tllmli 5 .. 1 il 1 • AS "'" 

madan. etraftı\ karınca gibi kaynı,ı. bu ıırnıtZZ8m c~pheg~ dişleriqi kıra- maktadır. balo K d f b • k 1 · 
••.•!ardan btlklüm, sersem oldçm. cağından emin bulunuyorlar.> Gitoire gazetesinde Güstav• Jler. Gazi ilkokulundaki yoksul çocuk- ana a a rı a arı 
B lylece I\e kad~r Ç2'r.pışmışım l>llmi- )latin gazetesinde jean Fabry, ve, Fransada maneviyatın bu kadar ları him8\Ye maksadiyle bu akşam 
YAru111. ı:;an kere b~~mı iki elimle hürriyeti seven milletler var~a bqn- yüksek oluşunun sebebi ameJe, pat- saat 1 T,30 da ICültürpark gazinoaun- {ngı•Jt • • t • b• l k ~avradım. ve başımı. ö~e di~orek sa- ·ann llkıb~t\erinin Frasada mevzyp. •.on, zengin, fakir, komüniot, oosya- da bir kostOmlU balo verilecektir. Ba- ere IÇln ye JlllŞ ll) an 
g~ ~~lu ~ıçm~ğe girittım .. Birdenbire ba~s?lduğundan ~üphe edemjyece}{- lıst, _mutedil, radikal, kralcı, katolik, lonun neşeli geçmesi için mult.tellf ··mal etmektedı·r 
bınsı baımlı. . ler nı )'azıyor. protıstan, yahudl kim olursa olsun, hazırhk'.lar yapıJm tır 

- Hey Canbey! .K:e~dıne ~el Al~an taarruz~nun vfüatinden pnh herkes·n böyle bir saatte tek bir ana- ~ • Lo:sd.ra, 7 (Radyo) ............ K~Bf\da 111:\· 111iştir. İki Kanada fabrikası, bu.,-
Bu ses, Ala}\~n se~ı ıdı. Zayallı of{- ş~ttıkten sonra Jean Fabry, daha bir nın, Fransanın çocukları olduğunu raber olduklarını unutm d kl d ZlJ"lJrwd"ıı Uool, K~!l~da fab,rikal~- pihayetinde ing'iltereye mühim ınik-

lanın koluna. bır .balta ~avurmuşum. r.ok malzem~ye, tayyar~ \'e sil:1htı ih- re; tehlikede, kederde ve neşede lıe- bulmaktadır. a ı arın s rıuuı inı'1\ıfrt içU. 70.000 tıınk ve a .. tardil harp m~lıe1(lfsi ~EW\~ı'laaek • 
B~reket yeış.n kı kollıuı~ dayanıklı ı;yaç olduğ~nu kayd~tınektedir. Ost fMI& iıul eı..eı.te old~ğu~u söyl•· lir. lıııalila 8111'\le devam 0ı.;;fuy•t· 

e·efon TAYYARE isi~·~;;;;~;~·;li 3646 
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Bu2iin i.ki büvü~ film J>irf)en 

1- TAVSİYE MEKTUBU 
Oynıyanı 

ADOLF MENJO 
Frllnıızç~ ıp:ı;Ui 

2- GÜLNAZ SULTAN 
Türkçe sözlü ve ~nrkılı 

Ayrıcn: Ekler jurnal No. 17 en son dtinya ve harp hadisatı v~ 
Fransndan yeni getirilen makinelerde çek len milli 

piyango ve teferruatı - ( 
Oyun saatleri~ 8-0-9 dn 
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5'iatlerı ~qltuk 76. Saloa IO. Balkon 40 kunqtur. 

ELHAMR A Gişesi Sabahtg.11 itibRl'ffl. 
AÇIKTIR 

.. f'iatler: Koltu~ 50, aalon 40. ~·l~on 30 IE'lruttur. 
Bugun saat 4 de ucuz talebe ve halk matineılpde 

'"' ; "' 1 • jiilMI 

lsviçre Matbuatı 
Alman sürprizlerinin ~undan sonra 

para etıniyeceğinj yazıyor 
Cap•vre, f (A.A,) ft'P- t.v~re mat-- hale getirmektedir. 

buatı, Pranuda eereyan ıdaa muha Bu ıra.zeteler, sürprizin bıraktıi1 

rebeye &'eniş bir yer ayırmakta ve Al- taairin a-eçtiiini va Flandr'de &'eneral 
mın lıaşkumandanlıtı tarafından ta- J3lauchard tarafından gösterilen ııı;. 
kip &dilen gayeyi tebarüı1 etliıımıkte- şal"n Fransız kuvvetlerinin nelere 
~ir. Jn\lktedir olduklarını iab•t ettijJni 

Bu i&)'e, i'ranaıı ve hıııiUz lcuv- k~ydeyleme.itedirlor. 
vetlerini tanıemiyle biıibi11inden ayır Gazeteler, zaaf ve tereddücl 511ü
ll\11', Pui~ zap\etmek \'e VtYJAnd tinin geçtiihıi n fran litlnrm ~·dde:.. 
ordusunu nı~harebe ~dıtm.u·tu~ lıi:r,l\l m"kay~Rlit e~UkiUi .Yi,mik\tld.ıı."· 



SAHlFE S R f'cz:n,. 1!1!,0 <'ıımorl~•I fANADOlU) 

G~yda, Amerikaya da tehd-it___:___s_a_v __ u-r----ln-g-il-iz-L-im-an-ları 
Gruptan sonra memnu mıntaka 

mak cür' etini gösteriyor! ı.,,,,,,, , •• ~:H~~,,!e.~!~~!~!!tir 
Amerika matbuatı, bu telıditlerle alay ederek, Amerikan cephesinin 

itibaren guruptan seııra, yolcu, tüc- Guruptan sonra geleeek vaP'fl"lac 

Manş denizi ile Som olduğunu kaydediyor 
!kl.ondra, 7 (Rıı<lyo) - Ame ri kada nın Y~l'i nd e nıildahnl~ \'e alakaeı na hücumiyle karşıla,acaktır. Bir hiç bir sitem korkutamaz. 

car veaair vapur, balıkçı gemisi veya üç mil açıkta demir atacaklardır. 
yelkenlilerin İngiliz limanlarına yak:- Bu emir hilafına limanlara yakla 
!aşması yaııak edilmiştir. Müsaadeli şacak vapurlara derhal sahil batar• 
veya kafile hallnde seyreden vapur- yaları tarafından ateş edilecektir. 

· Arı umumiyen in )tlittef ikler e Pe bu end i~e \' : artırmaktadır. 
•tet]e olursa olsun vardım edi lme- Jurne lo D' itaı · a gazet~~'nde ' "a7-

' h•kkındaki fİ<ld~tli arıu •u "" dıvı başmakalede (Gayda) diyor 
·~erika hükumet in in, ordunun en ki: • 

gün gelecek, Almanya ve İtalya, Diğer bir Amerikan gazetesi de, 
Amerika i~lerine karışaeaktır. Hollanda, ~lçika ve Fransa vazi-

İtalya gazetelerinin, bu şekildeki yetlerinden bahsederek diyor ki: 
neşr i yatı, Amerikada müstehziyane cEvvelce müttefiklere sempati gös 
karşılanmaktadır. N'evyork Heralrl teriyorduk. Fakat şimdi nıüttefik

Tribune gazetesi, bu neşriyatla alay lerln galebes'nin, Amerikanın milli 
ederek diyor ki: menfaatleri hesabına lüzumlu oldu-

Belçika· tayyarecileri 
•hirn silahlarıııı :'lfUttef ikle•e ver-ı c Anıerika , Ameri lcalılArınd•r• bıı 
.ete karar vermiş olmııiı , İtalyan k:ıideye kim•enin diyeceğ i yoktur. 
~ıetelerinde, Ame rika a leyh lnde Fakat Amerika , Avnıpq i~lerine ka
• -•ili ne~riyata sebebirat vermek- nşmamalıdır. Avrupada yalnız hgil
la ~e ltalyanlar arası n da cnclise ile tere ve Fransa yok tur. Binaenal eyh 
. t ılanıruıktiidır. Bilha. a İtalya- Amerika h!lkümeti, :\füıtefikler le-

cMüttefiklere yardım ettiğimiz ve ğunu kabul ediyoruz. Müttefikler, 
onların yanında harbe girdiğimiz diğer milletler ve bizim için harp e
takdirde yalnız Avrupadaki millet. ldiyorlar. Şimdi Amerikanın cephesi, 
leri değil, fakat Amerikayı da teh-ıManş denizi sahilleiryle Som nehrin-

Tayyarelerinin mühim bir kısmını 
kurtararak Fransaya geçtiler 

Bern, 7 (Radyo) - Alınan haber- da harbe iştirak edeceklerdir. 

'
' harlıe gfreeeki hakliınclııki kuv- hine harbe g irecek olur<a Almany.;ı 

!\]' 1 haberler karşısında Amerika- ve İtalranın da Amerika topraklan- likeden kurtaracağız . Amerikayı dedir. 

Som -Cephes~ndeki Vaziyet Hayfadaki 

!ere göre, Belçika ordusunun mühim Hollanda tayyareciler; de, kurta
bir kısmı ile tayyareleri va tayyare- rabildikleri tayyareleriııi bugün kul. 
cileri Fransaya geçebilmişleı·dir. lanmağa ve Fransız ordusunda vazi
TayyaP&ciler, tayyareleriyle J4akın- fe almağa başlıyacaklardır. 

, ._Baıtarafı 1 nci Sahifede- ( lbir salıa eııkaııla, tahrip edileıı zırh- ita ~yanlar 
•YI !ıtyı bovundadır. Diğer ver!er- General Veygandın lı vasıtalarla kapatılmıştır. Burada Kudüs, 7 (Radyo)_ (Galata) ad-

TÜRK- RUS 
Kıtaatı mütekabilen 

Mareşal Dö Bon 
ltalya cenup ordu.su 

kumandanı oldu ·,,, ~eph. ede bir değişliklik y~ktur. • hava kuvv_etl.eri .ı\lmanları imha içi" iı italyan vapuru, ekserisi kadın ve geri çekilmişler 
ııınd k orduy a emri d 
1 ı i tank muharebelerinde müt cehennem~ bır t~ıı.rr~z yaprn.ışlar ır. çocuk olmak üzere 150 italyanı ala- Londra, 7 (Radyo) _ Sovyet Rus- Roma, 7 (Radyo) _Mareşal Dil-
~ ordulın, muhacir me ·ele•iyle Paria, 7 (Radyo) - 5 Haziran So~ nelırınd~ .bır. k?prtlye uç bom- -ak bugün Hayfadan italyaya hare- ya ile Türkiye arasında hasıl olan bir Bono, İtalyanın cenup orduju kıı-

lftııı olmadıkları gibi Almaıı tank- saat ond" Müttefik ordıdar ı Ba1- ba ısa.bet ettırılmıştır. . ket etmişt'r. Diğer bir italyan vapu- mutabakat neticesinde tarafeyn Kaf-
'1 da ·ı ı d'kl · h il d b p 'l (R d ) "I mandanlığına tayin edilmi..+jr. ' ı ere ı erı ma a er e en- kumandanı general Veyrand ; kı- arııı, a yo - ı avas aı.ansı, cu da yeni bir grubu alacaktır. kasyadaki ordularını nıiltekabilen ge .,.. 
;ıt .kalmaktadır. taata fU teblii'i neıretmiştir : soıı dakikada şu malumatı vermışt r: Viktorya tayyare şirketinin hava ri çekmişlerdir_ 80 yaşında olan mare111l, Habeş:is-

ı arı~. 7 (~.ııdyo) - Havas ajansı •Franaanın muharebeai bınlanıı~· Bugünkü şiddetli muharebelerde servisi tatil edilmiştir. tan muharebesini idare etmiş ve W.. 
~ .14 de şu mal O.matı vermiştir: tır. Emir : Ric'at fikri clmakıız ın Almanların tank ve hücum arabal.a- * Frank o liihare İtalya ordusu umumi müfet.. 
_Un gece umumi vaziyette hi~ bir mevJlimiz i muhafazadır. rıııdan mühim bir kısmı imha edıl- T } b • tişi olmuştur. 
'iiıik]i~ olmamıştır. Bu n'sbl SÜ - Franaız orduaun~n kumandan, miştir. a e emız Ribent7opa nişan ç· M k . 
;~da~. istifade edeıı Franaızlar, cep tejmen ve erler i! Harp, bütün şiddetiyle sahilden ınçar ar QVıÇ 
ekı ıaşe ve mühimmat noksanları- Eminim k i, nerede ol<1raanız Suasonun şarkına kadar bütün şidde- göndermiş Del l • . .r, t .J.• 

~Urat]ı tamamlamı~ardır. Bu sa - ölümden korkm. da11 ve aa~aılma- tiyle devam etmişfr. Düşman kıtaatı, Peyderpey geliyol'lar Madrid, 7 (Radyo) - General ege el'e zıgaJe veraı 
Şafakla beraber muharebeler tek dan mukavemet edeeekainiz. Fran- hiç bir noktada ilerleyememişlerdir. İstanbu l, 7 (Telefonla) _Bugün- Frankonun, Almanya hariciye nazı- Belgrad, 1 (Radyo_> - Hariciye 

~.!iddetle lı&JIBl!ll.Ştır. Şimdi i•tinad •Anın daima zaferi kazandı1'ını Almanların zayiatı mühimdir. kü ekspresle Belçikadan on talebe n Von Ribentropla İtalya faşist par- nazırı Çınçar Markovıç, bugün Bal -
<ta1 'd h' k d " t · k · b' .. d kan iktısadi konseyi delegelerine .1 arı, yen; en nıö ım ı nıi tar a biliyorıunuz. Fransız toprakları- Paris, 7 (Radyo) - Almanluın, gelmiştir. Bunların beşi İtalyadıın iSJ se reterıne ırer nişaı:ı ,gon er- tik ll f b' 
• ze"'- l'kt' k k d'' · b'ld ' .1. m e e ır ziyafet vermiştir. Bu zi-• ""'.Ye ma. ır.. . .. nı tutunuz. Gerid-:> kqm<1ndıı, heye- yeni ıtaat getirerek harbe sürme. gelmistir. ıgı ı ı rı ıyor. 
"'k • 1ı ı · yafette, Türkiye, Yunanistan ve Ro-'•e.b 8 fl ma fıller, ıkı gunltik mu - ıı alzi takviye için her tedbir i ıı,1- nıecburiy~tinde kaldıkları anlaşı - Ankara, 7 (Hususi) - Belçikada * 

e ti d b k t manya sefirleri de hazır bulunmuş a~ ne eesin an memnun u ın- mıtlır ve almaktadır. Vatanın is. mış ır. b.uı.un an Ttirk .talebe hakkında Ha- s· Al artı•stı" ]ardır. 
ı tadırlar. Filhakika tııarruzun bl- ti](lili, m illetin i•til<b.li, çocııkla- * rıcıye Vekaletıne yeni gelen malü- ]f man 
~~eti~ denb•ri Almanların ileri sür- rm hayatı aizin hareketinize bağ- Kontrplak kare r name- mat şudur: Münihte idam edildi n_e_t_s_u_ç_ly-le-id_a_m_a_m_a_h_k_O._m_o_lm_u_~_\'f 
"'ler, 2000 tanktan 400 Ü kat'; su- lıdır. • • d• d• d• Belçikada bulunau. T ürk talebeden ' 
«e t h s t [ / Roma,'!' (Radyo) - Sinema ar- bugün Milnihte kafası balta ile k&o lltk a r ip edilmiştir. Şurası mu - iki gün devam eden muharebe- l a l fJ ı ı şimdiye kadar tesbit edildik leri bil- l d 
ıc atttır ki, kafi derecede istina<l Ankara, 'l (A.A.) - İktısad Ve. d irilen lerden ma tla, hayatta bu lu- tiıt _erin en meşhur Frıç, vatana !ha- silmek suretiyle öldtirtllmllştilr. 

11:t 1 le r, a ake r in, ltaıkumandanın em.. [ 
,,: !fı buhınmıyan yerlerdtn ilıır. rlnl uimle tuttuf una delildir. kiiletinden : nanlar şunl aı·dır: zmir muhasehei hususiye mü-
\ <>iman tanklarını, Alman piya- 24 Ağustos 1998 tarih ve 2/ 13.484 Hidııyet Aykaç, Cemal Günaç, 
~vvetleri takip edememiş ve bun- ~almış ve şidd~tli ateşl_e ~henınıiyet- sayılı kararname ile mevkii meriyete Mart Arka, Haydar Tansu, Vahid d Ür/Üg"' Ünden: 

; ılendeki ıı.teş mevzilerinde sııp- lı surette tahrıp edılmıştır. Fransız- konulmuş olan Türk kontrplAk narın Çop ur, k:arıaı ve iki çocuğu, Tacidd in 
~ kıılmı:ılardır. lar Amyensde de Perondeki a-ibi mu- Jarı nizamnamesi 14 mayıs 1940 Ataman . Satış bedeli 

nııra, 7 (Radyo) -Röyter ajan. kaveınet göstermektedirler. Manş tar:h ve 2/ 13,4Si sayılı kararname Diğer listeler de geldikçe bildiri- Lira Kapu No. Cinsi Mevkii 
~•ıısız ç~phesinden şu haberleri denizine yakın kısımlarda Alman ile tadil edilmi:ıtir. Iecektir. 
'1-or: kuvvetleri nehri geçmeğe muvaffak Ta<li!Atı ihtiva eden nizamname ----·*- 500 8 Hane Karşıyaka 1695 inci Mehmedcik 

ıı.ı aneızların En ve So.ın mıntaka- olmuşlarşa da ilerliyememişlerdir. 22 mayıs 1940 t ar ihinde resmi gaze- soka~ında 
·\~~da Yeni h•rP u.s11Ueri, şimdiden Cephenin Aisne nehri ve Elyat ka- te ile neşredilmiştir. 22 Haziran 1940 Karnecİ İdarci hıısu•iyei vilayete ait olup yukarıda kapu numarası yazılı e-
IK ak n~ticel~r ııiisterıııeh başla• nalı kııımında çok şiddetli çarpışma- ta{ hinde mevkii meriyet n izamna- v'n satış l)edel i dcfateıı ve peşinen ödenmek ~uretiyle mülkiyeti 5-6-940 
'<ir .. . • M .. ·~ . uç hatta zarfında, Fransız- ]ar devam etmektedır. menin m~vııl<kat maddesi muc ibince uessesesi tarihinden itibaren 15 gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. 
,,n hazırl adıkları istinad noktalan, Burada tank taarruıu yoktur. Top. fabrikall\rı, ithaliitçılar ve satıcılar Şeraiti öğı·enmek istiyenler>n her gün nıuhasebei hu.;u siye mtldUriye-

-ıı llıaıun ta~rruzunu durdurmuştur. ve makineli tüfek ateşiyle hücuma 22 haziran 940 tarihine kadar elle- ti varidat kalemine ve pey sürmek i~t'yenlarln de ihal~ tarihi olan 20-

a~~a•lak keyfiyet, budur. Hattın re.çen A.lmanlar, kolayca püskürtül- r:ncı.e bulunan knntrplı1kları bir be. Müdürü Hitlerden aldığı 6-94? peq~.mbe günü ~aa'. 11 d~ .yUzd~ yedi buçuk dep?~ito makbuz-
. noktalarında, malzemenin sik- muşlerdtr. yannanıe ile mahallin en büyük nıül- • • • • !arı ıle bır.ıkte vi ı ilyet daım! ııneilmenıne mUracaatları ılım olunur. 

,'' . ~ebeblyle Alman tankları ilerle- Paris: 7. (A.A.) - Fran!lız Hava k 'ye memuruna bildirmeiıe mecbur nışanı kendzsıne gerı 2127 

~imiştir. Fakat bu, hiç bir zaman nezaretı ?ıld.:rlyor: .. . tutulmuşlardır. Beyannamelerde ya- gönderdi J • 7' • i •k {'1 "'t k 
;~e. Evvelkı ,gun Somme uzerınde mu. ~ı\ 1 olan kontrplaklar ticaret ve sa. N zmzl' UrlS l IJO tQrl mlll Q Q 

nın delindiğini isbat et me. :R · ı . . . evyork, 7 (Radyo) - Nevyork 
~hareb 1 d "'t k 1 1 k harehenın ba•laması ıızerıne ilk sa- na.r• odaları ve bu oda l arın bulun. b 1 ·ı 1 t' t d k . iJ du'"r/u••g...-u''n den• 'k ~ 9r e iauı a i er yo tur, • - eyne mı e ıcare o ası ve arnecı m 
ırat Frırnııız mUdafa~sı. dli•maıı ı atler<le muharebeye iştirak etmi~ m•dıgı yerlerde .beled;yeltr tarafııı. müessesesi rei~i Torna• Vutson 1917 .. .. • . . 

1 durın 1111t11 r. Düııman taarru:ı:u ya. olan hticum tayyarelerimiz düşma- dan damır11lanacaktır. Bu suretle de sulh lehindeki mesaisinden sonra Selçulc yolunda yapılan kopru ve menfez ışlerınde çalı tırılmak üze. 
;,.~llıek için ihtiyılt J<u~etiııe muit_ nın Yii•iiYİİ! halinde bulunan tankla. dl\~galanmış ol~n. kontrplikların 2~ Almanya tarafından kendls ne veri- re 60 l ra ücretle ve ralnı~ altı ay müddetle i~i ıtirv.eyyan ahnaeaktır. 
İ lr, Fakat bu vaziyetten tam bir rını ve motörlil kuvvetler'ni izaç et- ~!\zıran ~1 tarıhı~e .ka.dar ~atıfma- len şeref madalyasını, Hitlere iade et .Beton dıvar ve harç ı~ler:nrlen anlıyanlar Vl'ıknlnrıyle beraber 10-6-

\• b n]Jk ş-östermek doğru olamaz. mekten geri <lurmamışlardır. al'ın.a m.usaJd~ edıl.'."ışt.r. Nızamna. ! nıiştir. Gönderdiği l.ıir mektupta Bay :MO tanh ı ııc kadar turistik yollar mınt11ka mıldürh~K'üne milrııcıuıtlan. 
~anlann, tankları ileı·i geçirme:c Tayyarelerimiz dün sabah ve iijr- menı~ bı~ayetı ~eş; ınde d:ımgalaıı • Vutson, Alman hükumetinin bugün. ~12~·----
ı~ neler yaptıklarını gordük ve bi- leden •onra kara kuvvetleriyle tema• mır o an on~rp ıılc: arın tek rar d,am- kil hattı hareketinin, uğrunda mesai 1 h "s l umum m .. d"" z00 _ 

b·ıu~. Yeni tedbirler karşısında ka_ hareketlerine devam etmişlerdir. }1u va an.ma•ınıı Uzum yok~ur. . sarfettiği davaya ve emellere aykıı·ı ll l ar ar U Ur U 
'ıriz p k k h k t' il . . 1 . . Alakadarlar111 22 hazıran 940 tarı- ld • d . . d 1 cıı-. . d 

·~'llıd. k~ at şunu da aydetmek akre e ın nı ~<sır netıce.erı. b~r çok h'ııe kııdar beyıınnanıe ile ellerinc)e od' u~ut? an n ışanı ıa e eye tflnl 1,ııl- gvu'"n en 
'QJ ır ı, Framızların da bir cok no talarda milşahade edılmıştıı-. b l d k 

1
• ırm ış ır. 

'\ 
1 fırkaları vardır. Ve bunlar . da Rvvelki gün olduğu gibi yiirüyü~ ulu~anl me,;c.tı on.\:P akla11 dam * İ - Keşif şartname ve plii.nı mucibince idaremizin Erzincanda yap -

loarebeye mamanında girecekt'r. kolları tahrip edilmi~ ve bombaların ga a ma arı uzumu ' an olunur. tıracağı ahşap idare binası ve teferruatı işi kapalı zarf usuliyle ek-

~l'a. T (Radyo) - Siyası nıaı.- infilakı netiet>•inclt' bir rok harp mal- Yunan Kra'ı ita 'yan vapur 1 arı siltmeğe konulrnuştı:lr. 
~tde ~arüz eden kaMat şudur: zeme0 i yolları t•k11mı~tır. • 2 - Keşif bedeli 17783.16 lira m1,1vakkat temin11tı 13:13,73 liradır. 

,, ~llıan taarruz~ .karşısında vazi- Avcı ta~yareleriml z bor:ıbardıma~ Bulgar Ar sergı'sini açtı . . . . 3. - .. Eksil!'.1".e 12 6 9.t(J çarşambıı ailnü saat 15 te Erzincan müs -
t er ne kadar ıyı olmakta devam ta~·yarelerıne refakst ve ı a•e naki t. Atina 7 (Rad o) _ K 1 'k' . Bıt'1.ra/ /ıman/a,rq, ıltıca takıl mudilrlilgunde yapılacaktır. 

d
0r•a da flunu'I ciddi olmıyacaltı- yalını h ' mn~·e edeı·ek biiyük bir fa:ı- J . b ' .. 1 y ., 1 r: 1 ı'.ı~ı , • • · 4 - Şartnameler her gün İstanbulda kabataşta levazım ve müba-
ai~ h .. k . . . . k ı· t .. t . ı cı· . orı . uı;:un açı an .,u gar ~r s~ıg - ıçın emıl' ~lmzşlar b . . d A k . . b "d" ı··kı . d E . , • enuz at'ı h:ç hır dehi ·o - ı.re !':'" erm ış . er ır. . . k " d t" . . t t . t · • yaat şu e.s• veznesın en " ara ızmır aş mu uru erın en ve rzın-A. .. . . . • . .sın n ·t i\ orenıne rıyase e mı~ ır. .. . .. .. . . 
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Londra, 7 (Radyo ) - Neyyork- cıın m11durluj\'1111~n 89 kuruşa ah11 abı lır. 
~il · · · b' k h h b ı · a ~\e 1

' u ume ar .. ıtııı, .ıı r. . • t h k t d 't 1 l M" k · ki "h" !" t kl'f kt 1 k • · er ı ~Urmü~lerdtr. Fakııt ş011 ır co ava mu are e en cert'van y 1 'R H 1 . an are e e en ı ayan vapu r arı- 5 - una asaya ıııreee · er mu uru e ı me ı;ıp arını anunı 
~at zarfında bu tanklardan 400 ü I Etm '~tiı-. . .tve, ugoS; avytal, obmaı·~ya, f'ulg~rı~- nın, süratle en yakın bitaraf li man- vesaikle yüzde 7,5 güvennıe p11ras ı makb11zu veya lışnka teminat mek 
"\I. • • • .. • un ve ov~·e er r ti1 se ır erın'.n d . . . . · · ::ı. • • •• 
ı~ t'dılmıstır. Peron mıntakaauı- D tın ı; <la n f$ zla Alman t~n·arrsı - .l h zır bulu duldar b 1.. J ,arın an bırme ı:ıtmele~ı vapur kum- tıı plarını n ş rtııamesının cF• fıkraıund11 yazılı vesıkalarını ıhale 3u-

a Almnnlar tank kullanmı•leı-,a I nin d ii • iiriilnii ğii teevv;;cı etm i•t'r et k~l . d d'l . t~ ı.ı oren e panyalarınca emredilmt~tir. ~taama - nU eksiltme s1111tindt>n bir saı\t evveline yani cıı11at 14 de kad11r> Ef -
llıuı. "k . ı · mı ıı ar ıra e 'mı• ır. f'h b h b 1 ıı· b' d t k' d" l" - .. kb k b'l· d 1 · li 'l'll ... avenıetin şiddeti kar~ısında 50 ton infila madde•i atı nıı~tır. * · ı. u a er, r~•ın ıç ır yer en c- zhıcan nıüRta ı l nıü ur uı.rune> ma ua mu a ı ın e verme erı zım -
emişlerdir. E~as ist inad nokta- RaRat ve ke~if tayyarelerimiz ge- • yıd ed lmemi~tır . d ır. 28 81 4 8 4M2/1924 
;n \·aziyeti n:ızo.rı dikkate alın a.. rck cephede gePek"" gel'ilerde hii - Muhacırlere 

ran91z kumandanlığı, tankların yük lıir faaliyet gö&terer!'k c•ııh• 

• ~ın .. sıne nıi!•ııade edilm~· · ni , fa- ıı:eri<'nde clü•m~n hııtlnr>nı ve ""'"' yardım 
·~ 1'.unıann arkasıııd an ileril :ye- •aha Rının hedPfleri hakkında nrnlı! -

~ 'Yade kuvvetlerine vüklen ilme- mat nrml5lerd;r. Londra belediyesi iane 

inhisarlar umum müdürlüğünden 
Cinsi Miktarı Mu hammen bed,eli 

Lira . I\r. 
% 7,5 teminatı 

Lir11 I<r. 
Ek~iltme 

9ekli 
:ı~ em•r vt>rıni~ti. Bu ·emir. tank- Paris, 7 (Rad.vo) - Öğled e n son- defteri Q { t ı 
Ueqm edi!Pn mınta1<al arr'la ,. ~ri- raki t eblii'de ;\bbeville mıntrka3ın - Bir a şi~eşi kapsU lü l0.000.0QQ /'.. .sif :l5.000 - 2625. - Pauı·hk 

şaııti 

, t"' 'rllnıı,•ır. Hu ekil de bir kaç ; dak; Alman tahaSRüd pı~rkezlerin.0 Londra, 7 (Radyo) - .l\Iuhacirle- Bira fıçı!lı mııntarı J 00.000 • 2a:ıs 175. - Açık ek. 
İl •rl' ·en tankbr, ger itleki 1 tayy:ırelerle 1000 ton el un fazla aj!ı• re yardım için Londra belediye lor- 1 - Şartname 110 niimuneleri mucibince yukarıda cin9 Ve miktarlım y;ı:ıı\ı 2 kalem malzeme hizalarınd~ 

\•• kll!Hı·e'' ' n ıı '· +ı ; 0 rak on kil o- bombq atıldı"ı bildirilmi•til'. Avrıcr 1uııun açtığı iane defter'ne kaydolu. göster len usuller le satın a l ınacaktır. t . J ~ . • 

15 
16 

I ~ kadar vol alml''~rd ır. F ·ıkat ufa k bombalar da atıımı• \'e hn\'a tn >anlar mütemadiyen artmaktadır. 2 - Muhammen bedelle ri, muvakkat teminatları, ehiltme saatleri hizalarında ya~ılı dır. 
'~~~laı· reçt k t eıı sonra c oNıiılı.ra I a r ruzu on d ıı k'ka ürmü,, hu t~nr•n, Bugün. bir milyon altırUz bin in- 3 Eh!ltme ve pazarlık l'T-VI-ll40 pazarteRi günü htanbulda Kabatıışta levazım ve mübayaat •ubesinde-
'~ 1'" olan Fran ' Z ku vYetle•i. ,'l'•ret alrnktan yapılnııs, A 'man ~ırh giliz l'ra•ı toplanmıştır. ki alını komi•yonunda yapılacaktır. ' 

.~' c~.,he" k~P ~""ı•la• 1tr B•ı lı v r- <ıblar'yle. askeri ku\'vetlerin< Amer!kadan 2S ve Kanadada~ al- 4 Kapsill. şartname~! levazım ~ubesi veınes'nd.en. ;\nkarıı, h mir bafmüdilrlilklerinden 175 kuruşa alı -
ilerlcl ek• tc~ ·-ı~ · !l'ı- ,...ı,;_ cok " "'r 7a,·lat verdirilmi~tir. Al:ıl'o ı ' ı bin İn g i liz i'r:rn göPderilnıişt · r. ııab i leceğ i gibi mantar ~ıırtn ame•i rnezl<ilr şı.ıbedeT\ psra•ız alınabilir. 

1 t a .,ı- "" ~' +o ' .;_ ı e Mllrrh ' ı ez vi" e c 'ı•e ron:! nl' ı<il'.ı !'ller. v01l·ıı "u paralar. Kızıl haç te~kll:ltınıı tes- 5 İ>tekHlerin ek•iltme ve tıaznrlıl< için tayin olunan gün ve s11at'erde yüzde 7,5 güvenm,, paralar yle 
· d ııo!, 1 u ·~- e .a. ;" ı- _ .'. a te or: 'J e cl i!rıı ·~ . clt mlryolu \'e ge•1'< !Jm e d'lır.l~tir, lıiıl i kte mezkur komisyona müracaatları . ~ ıs 3\J 4 8 1 911-429~ 
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~İzmi Levazım 

A ' • 

Amirliği llanlarıi . . 
........ 1 .. . ,. ···"· ....... ,.~··············· .. ···-······,···-····... . ............... -.......---..: zm"r levazım ômerliği Mhn alr.ııt komisyonundan: 

1 - İ tanbul komutanlığı gümüşsuyu hastahanesinin Sf\nelik ihti
~: cı için n::ağıda .raz&Jı beş kalem yiyecek maddesi kapalı 
z, rf u~uJiy:e ek<ltmeye konulmuştur. 

2 - F .. ~ "itmesi 14-h~lzirun-940 günü saat 15 tedir. 
8 - Şurtnamesi h~r gun i--t. komutanlığı Sa. Al. Ko. da görilliir. 
4 - Bu mevnddı toptan \'erecek bir tnlip bulunmadığı takdirde ia

se a~ rı 'ıyrı taliplere de ihale edilebilir 
i - t teklilt:r:n bellı günde münaknsn sa~tinden bir saat önceye 

kudur tekl f nıel-..tuplarını Fındıklıda komutanlık satın alma 
J..omisyonuna :nakbuz karşılığında teslim etmeleri. 

Cinsi MiktarıMuhammetı en. Muvakkat temi--Kilo Li. Kr. Li. Kr. 

Yogurt 40.000 10.000 750 00 
Pastöröze süt 40.000 12.000 900 00 
Ciy süt 20.000 4.000 300 00 
Tavuk adet 2.000 1.500 112 50 
Piliç adet 1.000 500 37 50 

-

28 3 8 12 

İzmir levazım amirliğ.~ satın alma komisyonundan: 
1 - İzmir merkez birlikleri hf!yvanatının 197500 kilo :;aman ihtiva-

cı iç"n eksiltme suretiyle münakasaya konmuştur. • 
2 - İhalesi 10 haziran 940 pazartesi günü saat on beşte kışlada 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
ı - Tahmin edilen tutarı 3950 liradır. 
4 - Tem·natı muvakkata akçası 296 lira yirmi beş kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün :k-omi.yonda görillilr. 
6 - İstekliler ticaret odaEında kayıtlı olduklarına dair vesika ıös

termck mccburiyet:ndedirler. 
7 - Eks·ıtmeye i"ştirak edecekler 24900 sayılı kanunun iki ve üçün 

eti maddelerinde Vt! şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvn.kkataları ile birlikte ihale saatından evvel komisyona mil-
racnntları. 25 29 3 8 

hmir le~a;ım amirl!ğ.: satın alma• k;~;:;;;;; ... ~;-;-d_a_n_: _____ _ 

1 - Mil tahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 333 bin 
kilo kuru ot iht:yacı kapalı znrf usulivle eksiltmeve kon -. . 
nıuştur. 

2 - İhalesi 10 haziran 940 pazartesi günü saat on altıda kı~lada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin ed"len tutnrı 14985 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1124 liradır. 
5 - Şartnamesi her gün kom·s.ronda görülebilir. 
G - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vesika gös. 

termek mecburiyet" ndcdirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve Oçiln

cü maddelerinde ve şartnnmesincle yazılı vesikalariyle ve te
minat ve teklif mektuplarını 1hale saatmdan en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunacaklardır. 

25 29 8 8 
lzmir levazım amirliğ; satın alma komisyonundan: 

1 - (16330) kilo tereyağı alınacaktır. Kapalı zarfla eksiltmesi 
10/6/940 pazartesi günü saat on beşte Tophanede istanbul 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 17963 J"radır. 
3 - İlk teminatı 1347 lira 22 kuru!ltur. 
4 - Şartnamesi komisyonda görülebilir .• 
6 - İstekliler .kanuni vesikaları ile teklif mektuplar. nı ih:ı I~ sa a

tından bir .:aat evvel komb:yona vermeleri. 
25 30 4 8 

h:mir levazım amirliği satm nlma komir.;onundan: 

. . 

1 - lzm·r M t. Mv. birlikleri için muhtelif yerlere pazarlıkla 
(12673~) kilo erzak nakletfrilecektir. 

2 nzal'lık 11-haz·ran-!.)40 pazarte i gi.ınii saat on beşte izmir<le 
kışlada izmir ıevazım umirlıği satın alma komi~yoııunda ynpl
lacaktır. 

3 - İstekliler belli gün •;e snntte komi~yona müracaatları. 

lzmir levazım imirlici aahn alma komisyonundan: 
l - lzmir !\Ist. l\Iv. birliklt:ri için pazarlıkla (110.000) kilo odun 

satın alınacaktır. 

2-Pazar!Jk 12-haziran-940 çarşamba günü saat onda kışlada izrnir 
levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler belJi gün ve saatte komisyona miiracaatları. 

lzmir levazun anıirliği satın alma komisyonwıdan: 
Taze fasulyn T. Kabak 

ırno Kilo 

1728 172~ 

990 990 
2880 2880 
1980 1980 

630 630 
640 540 

---
720 720 

- Deniz levazlıı satın alma ko-
misyonundan: 
1 - 3-6-940 pazartesi gOnft ı:ıaat 11 de kapalı zarfla eksiltmeye kc.

nan ve talip çıkmayan :nevcud keş'.f, plan şartname ve hususi feııni 

eartnamelE>ri mucibince tııhmin olunan bedeli 126 386, 70 lira olan hey
beliada deniz hnrpokulu ,.e lisesi sahasında yapılacak yemekhane ve 
yatakhane bimıoı Jışasınıa pazarlık eksiltmesi 10-6-940 tarihine rast
hyan pazn'!'tesi günü saat 14,!0 da Kasımpaşada deniz levazım satın 

alma komi yonunda yapılacaktır. 
2 - 111, tenıirıt miktarı c7öG9.83> liradır. 
3 - Me"Vcud ke.,if pliin ve ~:ırtnamesi her gün ~32 kuruş bedel mu

.kf.lb0lindc mezl ür kom ~:yondan ı.lınabilir. 
4 -1 +-cklilPrin 24!>0 sayılı knnunun tnrifntı dahilinde icap eden ve

eaikle birl.kte beıli gün ve sutte mezkQr komisyona müracaatları. 
'624-210i 

(ANADOLU) 

ilan 
Gedik i erbaş hazır~ama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayseride Gedikli erbaı hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sıntf 
Janna, Kırıkkalede san'at gedikli erbaı hazırlama orta okulu ile Anka· 
rarada musiki gedikli erbaı :1azırlama orta okulunun· yalnız 1 sınıfla. 
rına önümüzdeki eylulde baılıyacalr olan 940 - 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - fatekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve aileai 
nfo kötü hal ve ıöhret sahibi olmamaaı, aıhhi muayenede sağlam çıkma. 
91 ve yapılacak seçme sınavında kazanması tarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okulJarına alınacak talebenin yaı 
haddi 

Sınıf Yat --
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta 111 16:19 

Olmak 
Bu :ra,lara ait boy Ye ağırlık hadleri askerlik tubelerindeki askeri Iİ· 

11eler ve ot-ta okullar talimatının 71. madde• özlerine uygun olması la· 
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istekli olanların bet sınıflık ilk okulu 
bitirmiı olmaları ıarttır. orta 2 ve 3 aıntflara girecek olanlar bu ınnıflara 
terli ettiklerine dair tahsil ve.9kası veya ıahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmiı olanlar ve evvelce ged0 kliden veya askeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayseride gedikli erbat hazırlama orta okulunun her 3 sınt• 
fı ile Kırıkkalede sanat gediJdi hazırlama orta okulunun 1. sınıt'larına 
köylü istek\", Ankara musiki gedikli nazırlama orta okulunun t. sınıfınP 
muskive heveııli şch;rJi istekliler alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları h'-':Z i!tekl!ler 10 ha7İrandan itibal'en bu· 
lurrlukları y r:n a:ıker!ik ı,;ubesine miirncant ederek diğer kayd:.i kabu' 
ıaı·!:ları ile r:ıürncaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. 

24 25 26 2S 29 30 31 1 4 6 8 11 13 16 19 22 25 28 30 
J 1 --·- o .,..., "" ............. NIP'M, __ _. _________ _ 

ı:an 
Askeri oı·ta o~~uluna talebe 

alınıyor 
1 - Konya uken orta okulunun her üç aınıfına da önümüzdeki 

ey)uJün bırinci günü baılıyacak 940 - 941 ders yılı için talebe alına -
ca.ktır. 

2 - istekli taleben1n Türk ırkından olması, kendisinin ve ailes;nin 
köyü hal ve şöhret sahibi almaması sıhhi muavnede sailam çıkması 

ve y11.pılacak seçme sınavında dil kazanması şarttır. 
3 - Bir sen~ tahsili terk edenler, vaıını büyültmüş veya küçültmilt 

olanlar, kendi cku!lannm sınıf geçme 11navlarında ipka veya bütünleme 
ye kalanlar, yaşları, boyları ve ağıd1klan talimattaki hadlere uypn 
olmıvanlar askeri okullara alınmazlar. 

4 - lsteld~lcrin, şimdi oku<lckları okullarda tahsillerine devam 
etmekle beraber 10 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki asker~ 
lik fubclerinden diğer kaydükabuJ '-artlarile müracaat yolların1 Cliren• 

melt:noi ve buna ıröre de. kavdükabul kaiıtlarını en seç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamış olme.ları lazımdır. 

24 25 26 28 29 30 31 1 46311 13 16 19 22 25 28 30 

i 

f zm~r muhasebe; hususiye müdür
lüğünden: 

Mevkii Cinsi 

Bucnda vilayet bnh- Hane 
çesi içinde. 

> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > 
> > > > 

Uahçe 
No. 

> 

> 
> 
> 
> 
> 

Kapu No. 

3 

Bir yıllık mu
hammen kira be. 

Lira. 

48 
1 21 
5 48 
7 48 
13/1 43 
13 72 
13/2 48 

> > > > > 18 72 
> > > > > 43 120 
> > > Büyük ev Buca No. 3 240 
1da: ci huStı!\iyci vilfıyele ait olup Hucada vilayet haht;es"ncle kain )'·u-

karıda k~qH ııunrnraları razılı evler ihale tarihinden :n-5-941 ga~·esi

ne kr.da-:- .11iich!P.tlc kiraya verilmek üzere 3-6-940 tarihinden itibaren 
l:; gün müddetle açık arttırmaya çıkarılmıştır. Krasına tal!p olanların 
kirR şartlarını tiğrenmek üzere her gün muhasebei hu•usiye müdüriye
ti varidat kalemine Ye pey sürmek istiyenlerin de ihale tarihi olan 17-'l
~40 pazartc._i günü saat 11 de yüzde 7,5 depozito makbuzlarlyla b.r-
likt.~ vilayet dnimi encümenine' mürnMatla,., ;ı ·., "''''"'1ır. 2083 

lzmir levazım amirliği satın alma komiayonundan: 
1 - Mani.,a tümeıı Lirliklt!r ha~vırnatının (8.,000) kilo kuru ot ih

tiy:.cı pazarlıkla ııntııı alınacaktır. 

2 -- 1hale~i 11-hn7.iran-910 sah giinii ı:ıaat onda manisada tümen 
satın alm.ı komis.vonuııda :.·aµılacaktır. 

3 - Jstekliler lıelli gün Ye satte komiı:~yona müracaatları. ·-

KAŞE 
Şiddetli BAŞ, DIŞ airılannı, 
GRİP, NEZLE ve SOCUK 

ALGINLICINA 

ROMA TIZMA sancılarını, SiNiR, 
rahatsızlıklarını derhal ceçirir 

K.arıı müeuir ilaçtır. 
icabında günde 1-3 kate alınır. 

Her eczanede bulunur. 

SPERCO VAPUR 
4CENTASI 

8 Haziran 1940 Cumarte-i ~ 

1

1'": F .. ı-.;enrı vanJJerze 
AMER1CAN EKSPORT J.JNf,S JNG-

-----~ F,. MORA1 ·ur va- N Ev - y o R K ıçı:-; 
puru 15/18 Haziran iri" 

A 
/M ~ 1940 tnrihinde bek- EKSCHANGE vapuru 15 Hal 
~ l~~~ek~e olup. erk:si ~ doğ~u bekleniyor. 

~M A.JI( gunu Pıre, Tnyeste. .,., , PEST (IJ.4 Venedik limnnlnrına D. ı. R. T. - BUDA 

vı.,.l!zıA hareket edecektir. 
CITT.A Dl P.ARI motörü 18 IIr~~i

ran 1940 tarihinde beklenmekte 
olup İstanbul, Pire, Nopoli Ccno\ :ı 
limanlarına hareket edecektir. 

Not - Bütün bu vapurlar Triye!· 
te Yeya C~::ıO':aıda şi..-nali v-, cenubi 
Am~rı1ca limanlarına harek~t eden 
ITALIA ANONiM seyrisefain tirke· 
tinin ve Amen'ka ve Hindistana hare· 
ket eden LOYD TRİYESTINO ano
nim seyrisefain tirketi vapurlanna 
tesadüf ederler 

Nut: Gerek navlun Ye ge.-ekse ha· 
reket tarihleri hakkınJa acent~miz 
hiçbir meauliyet kabul etmez. 

TELEFON No. 2004-2005 

sız•• 

Oli ier ı1e f ~ek · ı 
uMnL .... 

VAPUR ACENT ASI 
At\lirk caddeli Reea hinaaa 
Tel. 2443 
Londra ve Liverpol hatları için 

Piyaanın ihtiyacına söre vapur· 
larımız sefEr y11.naca 1ı:1a!".dır. 

Budapest ,:çin: 
I: ASSA motö11l 5 hazirana doit" 

beklen:yor. 
SZEGED motöril 16 hazirana dol· 

ru bekleniyor. 

~ERVİCE l\L\RT1ME ROUMAIN
BUCAREST 

Köstence ve Galaı için a 

OİTUZ vapuru 20 hazirana dotr9 
bekleniyor. ., 

Vapurların faim •e tarihleri P 
kında hiç bir taahhtld alınınıs. 
TE.LEFO~ ı 2007 - 200I 

1.JOK10R 

BEHÇET UZ 
Çocuk Haatalık/arı 

Mütehassısı ., 
H&ıtta!uuıı 11,SO daı> Wr• tı• 

dr.rler aokağındao Alsenk ••tb..,. 
ı::ınındn kabul edr.r. 

Denizyolları işletme 
umum müdürlüğünden: 
1 - İstinye Dok ve fabrikn havuzlar sahası <lnhılinde mevcut ta1'

riben 1800 ton hurdalar kapalı zarf usuliyle satı~a çıkarılmıştır. 
2 - Artırması 20 Haziran Perşembe gi.ınü saat 15 te Alım satım lrP" 

misyonunda yapılacaktır. 
3 - Muhammen bedeli tonu fop olarak ıs.- lira olup muvakkat 

tenıinat 2430.- liradır. Şartname. i komisyonda görüleblljr. 
4 - İsteklilerin mühürlü kapalı zarflarını yazılı gün ve saatten bit 

saat evveliııe kadar komisyon reisliğine makbuz mukabilinde tevdi et-
meleri lfızımdır. 30 3 8 18 4368/1921 

Eşrefpaşa hastahanesi baştab~p-
11 ğinden: 

İzmir Eşrefpnşa hastahanesi 940 mali senesi ihtiyacı için alınac•• 
olan 25000 kilo birinci nevi ekmek 6500 kilo koyun eti 4000 kilo ıOl 
4000 kilo yoğurt 1200 sadeyağı 2700 kilo pirinç 2500 kilo makanı• ft 
1200 kilo 0 nbun 4/6 1 940 tarihinden itibaren on beş giln milddetle ıÇ~ 
eksiltmeye ~ıknrılmıştır. Taliplerin şartnameleri görmek ve aıınae•k 
erzak ve CJ:ıirenin evsafını anlamak üzere her giin ha!tahane be18~ 
idare~ine mürncaatları. Ve ihale günil olan 20/6/940 Perşembe g0ııtl 
saat 9 dan 12 :ve kadar vilayet encümenine müracaatlan ve ihale ııll
nünden bir gün evvel muvakk:ıt teminatlarını hususi hesaplar müdOl'-
lüğüne yatwmaları ilan olunur. 4 8 12 16 (2057) 

Aydın vilayeti daimi encüme
ninden: 
A~"iın vilaye:ti Hususi muhasebesinin ihtiyacı olan 1500 cilt ~akb111 

eksiltme suretile ::;atın alınacaktır. 
Makbuz1ar elli beyaz evrak asil ve elli sarı renk kopyası olmak uze

re beher varakta 4 makbuz bulunmak üzere tertip edilmiştir. Ve ib.
le tarihinden bir ay zarfında teslim edilecektir. 

MuhammPn bedeli 55 kuruştur. 
Talipler:rı 20/6/940 tarihli perşembe gilnü saat 15 te Vilayet daiınl 

encümenine müracaatları ilan olunur. • 8 12 16 (204'1) 

Jstanbul Belediyesinden: 
19/6/940 Çarşamba günü saat 15 te İstanbul umumi meclisi daintl 

encümen odasında 422.~58 lira 95 kuruş keşif bedelli, İstanbul beledi• 
\'esi sınırları içinde muhtelif yerlerde yaptırılacak asfalt parke ve sair 
cins yolların inşaatı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Mtı• 
kavele, eksiltme Bayındırlık işleri genel hususi ve fenni şartnameleri 
proje ve keşif huliisasiyle buna müteferri diğer evrak 21 lira 12 kurUf 
mukabilinde fen işleri müdürlüğünden ver'lecektir. İ<>teklilerin bu iŞe 
benzer iş ~·aı,tığına dair vesikalarına istinaden ihale tarihinden 8 giltı 
evvel İstanbul belediyesi fen işleri Müdürlüğüne müracaatla alacaklatl 
fen ehJ"yet ve H40 yılına ait Ticaret odası vesikalarile 20644 lira 36 kU• 
ruşluk ilk teminat makbuz veya mektuplarile 2490 numaralı kanunl.111 

tarifatı çcvr~~inde hazırlıyacakları teklif mektuplarını ihale günü 3ılat 
14 te kadar daimi enciimene vermeleri lfizımdır. 4 8 12 15 (1990)., 
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