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Vaziyet, Şimalde Fransızların lehine o arak inkişaf etmeğe başladı 

Almanlar, ricat ettikleri sahalarda 
fazla mühimmat bırakıyorlar 

lfarp, muhtelif noktalarda olanca şiddetiyle ve meddü cezir halinde 
devam etmektedir. Son yirmi dört saatte bir salah belirdi 

İngiliz devi .. 
rnusaraayı 

kabul ediyor 

r Nüshası her yerde 5 kuruştur 

Bayan 

Rebiülahir : 16 
EVKAT 

s. o. 
Sabah : 4, 35 
Ôğle :12, 11 
ikindi : 16 09 

S. D. 

Akşam: 19,28 
Yatsı : 21,22 
İm<ıak : 2, 25 
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Ruzvelt 
Diyor ki: Uyanınız! Hitlerizm, fazi

letleri, ahlakı ve her şeyi yıkıyor 
Vaşington, 23 (Radyo) - Vork 

Telgraf gazetesinde Amerika 
cumhurreisi Ruzveltin bayanının 
bir makalesi intişar etmiştir. 

Bn. Ruzvelt, bu makalesinde 
demektedir ki: 
cAmerikalılar, uyanınız ve an

layınız ki, bizim müdafaa hattı
•nız iki cephededir. Avrupada ve 
Amerikada .. Bütün kültürler, fa
ziletler, ahlaklar, medeniyetler 
Hitlerizrn tarafından yıkılyor. 

Dünya barbarlığa doğru gidiyor. 
Avrupada eski barbarlık l arı andı

ran fecayi biribirini takip ediyor. 
Uyanınız Amerikıa,lıla.r, uyanı 
nız. > Bn. Ruzvelt 
-'-=:--~~------------;.;;,,;~;.;.;...----~ 

Salahiy ttar mehafil 

Londra radyosunda Basarabvada Rus tahş · datı 

iLK ARPA 

Romanya erkô.nıharbigei umumil}esi, derhal 
kabil tedbirler 

Paris, 23 (Radyo) - Son gelen 
haberler, Sovyetler birliğillln, Basa
rabyada tahşidat yaptığını ve bu bil.-

dise üzerine Siruıyada kralın riyaseti 
altında vukubulan mühim bir i~ti -
madan sonra muk&bil tedbirler ahn-
dığını bildirmektedir. 
Bükreş, 23 (Radyo) ·- Erkanı har 

biyei umumiyenin gösterdiği lüzum 

üzerine hududlarda seri tedbirler 
alınmıştır. 

Hük(lmet ayni zamanda ecnebi -
leri11 takibi hususundaki tedbirlerini 

de artırmıştır. 

Alakadar mehafil vaziyeti nazik 
görmektedir. 

almıştır. Vaziyet naziktir 

Siııeyadan bir aörünüı •. 

• 

mu-
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BUGÜNKÜ PROGRAM o a 12.30 Program ve memleket saat 
~yarı, 12.35 aja1ıs \'e meteoroloji ha-

Akhisarda yaka- ııcrıeri, 12.51) rnıik: muh4!lif şar-
kıJar, (Pi.), rn.~O H.00 Müzik: 

ı •• h ı · Kım~ık program (Pi.) . 18.00 Prog· 
-11- nılırız. Fakat. Berhtc~guclcndc ya - Qftaft ŞUp e 1 rapı ve memleket ~nat ayan, 18.06 

rr. M~r~~~~i~~n~i;:,aK:0;~:·:: :!~~:~ ~~:~~·d!1im;::1~~;:~:1e1~:ı~;eg~e~iı'. Üzü Ü bilhassa İngi, ere çekmiştir. adam ~~::~~~ ~~11~~~~::~ ~~~~;~ ı~~·~,l\~!~~~ 
i 1 her ti.ır:u sual sortnıya müsaade Burada elin kayıp bir yanıldın mı, p• d •d• Çalanlar: eevdet Çağla. Fahri Ko -

e<l'\ r, aklıma gelen bir şüphenin aya ~rınm öteki dlinyaya kaydığınııı 1yasa UfgUnCa gı yor Üzerinde para, madalya puz, izzettin Ökt~. Ok~y~n: ~erna: 
ıne çal n ~ i tiyordu. Bunun- re,..midir.. Aldığımız mnlumata göre geçen yıl mahsul mevsimı1 iptidasından • hnt Özdens~:, 19 .. ~p Muzık: tilrkil 

l.ı b rub r h r orduğuma cevap ve- Bir taraftan bu böyle olduğu gibi 18 mayıs tarihine kadar hmir limanından dıf memleketlere 57225 ton ve vesıkalar çıktı ler (Okuyan: Muzaffer Fıratlı) 
r p vc>rmemek de onun hakkıydı. diğer taraftan Berhtsegadenin nizam kuru üzüm ihraç edilmiştir. Yalnız ingiltereye ihraç olunan miktar Akhi ar zabıta ı §üpheli bir şahsı 10.4ö Memleket saat ayarı, ajans "6 

1 zıl· rına: nameleri de pek öyle alı:ılda tutul~ - 39565 tondur. Ayni müddet zarfında ihraç edilen inq:r miktnrı 28486 yakalamıştır. Bi~ bacağı topal olan meteoroloji haberleri, 20.00 mUzik, 
- Ancak Führerimizin bileceği cak şeyler değıldir. Nizamname ki - tondur. Bunun 10690 tonu ingilterey~, 5466 tonu Franşaya ihraç olun- bu adamın ay!lkkabısı içinde iki js- Ç§lanlar: Fahire Fer.san, Vecihe ' 

bir 'ş bu, gib ke:.tirip atma bir cevap tabını sen de görüp okı.ıdun, değil pıuştur. tikini madalyası, kolundada bezle sa- Refik Fers~11. Okuyan: Necmi Riz• 
~eri.> or, bazılarına da hiç cevap ver- n i? akın okumamazlık etme! Son haftn zarfında üzüm piynsnsında durgunluk vardır. Fiyatlar nh 1600 iira para bulunmuştur. Ahıskan, 20.30 Konuşma (millt kah, 
mi.} erek başını öbür tarafa çeviriyor Güldüm; J>ir hafta evvelkinin a)'P.idir. 7 numara üzüm 9 kuruş, 8 numara üzüm Otelde}\i eşyaları arasında da us- ramşnlık men kibeleri) , 20.46 Mil • 
\e\'a işitmemizlikten geliyordu. - Hiç öyle şey olur mu Pavla, i0,75 kuruş, 9 numara üzüm 11,75 kurµş, 10 numara üzüm 15,50 ku- tura, bıçak ve bu arada bazı veşika- zik, Çalanlar: Vecihe Refi}f Fer • 

Onun, cevap rermekte mahzqr dedim. Okumaz olur muyum! ruruş, ı 1 numara üzüm 1.8 kuruştur. Bu f(yatlar kilo başınadır. Piyasa- lar meydana çıkmıştır. Tapkik~ta {!e san, Fahir~ FersaJJ. Qlfµyp.:q: Mef • 
bulduğu şe3leri boyle geciktirebil - - Fakat sonuna kadar, satır sa - da incir stoku vardır. Ozüm, incire nazaran daha az.dır. vam edilmektedir haret Sağnak, 21.00 :\Iüzik. 2ı.t 9 
mekteki mehnrctini öğrendiğim için, tır okudun mu? İşte burada iş dcği- Zeytinyağı piyasası sağlamdır ve Mevsim iptidasından şimdiye ka- * Konuşma (Bibliografya), 21.30 :Mtl• 
aklıma gelen, fnkat şüphesiz pek şiyordu.Berh~gadende hademelerin par dış memleketlere safi (yani varil ağırlığı hariç olmak Üzere) 10 hm Yabanı· zeytı•n zik: Küçük orke.stra <Şef: En\'et 
suya ~ahuna dokunur olmıyan şey - riayet etmeye mecbur oldukl~rı ka - ton zeytinyağı ihraç edilmiştir. Bunun 8223 tonu ltalynya, mütebakisa Kapelman), 22.~0 Memleket saat a~ 
!eri sormakta mahzur görmüyor - nun ve kaidelerin yazılı bulunduğu cenubi Amerikaya satılmış ve sevk edilmi§tir. İhr!!ç edilen on bin ton yarı, ajans haberleri, ziraat, eshatn• 
dum. nizamnameyi okumuştum. Hem de 'Zeytinyağından memleketimize gfren döviz miktarı 4 milyon küıur mıntakalarJmlZ tahvjlit, kambjyo - nukut borşıt 

Kadınların sık sık gelip gittikle - sonuna kadar okumuştum. Fakat sa. ~iradır. • • • (fiyat)· 22.50 Müzik: Cazb~nd CJ'P 
rinf görünce de bunu izah etmeleri- tır satır okumu~ muydum? BJJna , Bır komısyOJJ ışe başladı 23.2ö/23.30 Yarınki program ff 

lli istemekten çekinmedim. doğrusu, pek evet diyemezdim. Zi - L. Urladakı· c·ınayet Yabani zeytin mıntakalarını tes- kapanış. 
Cevnp vererek: ra, bu koca kitabı mukaddesi bir din 1 1ID3Illffi1ZID bit için ziraat müdürü B. Refet Dike-
- Gayet basit, dedi. Burada yilz- kitabı gibj hatmetmek ve hafız gibj h k • rin reisliğinde mıntaka zeyUncilJk (fngiliz radyoları) 

!erce muhafız var. Bunların hepsini belleDJek Hlz1mgeldiğinj bilmiyor - temizletilmesi mu a emeSl mütehassısı B. Nazım Kılıç ile orman İngiliz radyo _şirk~tinin ~'Fhe Brf-
lıir günde eğlendirmek, gerek vazi - dum. milhendisi B. Fahriden müteşekkil ti~b Rroadcasting Gorporation) i• 
felcrini ihmal etmelerine sebep ola- - Hayır dedim, okudum ama , M k bir komisyon faaliyete geçmiştir. Ko- ecnebi dillerde haber neşriyatı prol· 
cağı ve gerek Berhtesgadene girebi- satır satır okuprndım, mühim olnn Mütehassıs tetkikata av~er kurşunu hak 10• m:syon, Tireden işe başlıyacak ve bµ- ramı: 
lecek kadınlar arasında bu kadnrmı yerlerini sonuna kadar okudum, ii - daki sualin cevabı radan Bayındır, Ödemiş, ve Ku~ada- İzmir Dalt• 
bulmak zor olacağı için kabil değil - bür tarafları şöyle geçiverdim.. başladı . .. .. sı kazalaı·ına geçecektir. İleride bu Saatiyle pıı:unJP~ 
dil-. Bundan dolayı, her şeyde oldu- Ahçı kadın, sesini daha fazla al - Limanlar umum müdürlüğü izmir Ul'la kazasının Yelkı koyunde yabani zeytinlikler aşılanarak iyi Türkçe 20,10 21,35 19 6 
ğu gibi, bu işte intizama konulmuş çaltarak: limanının muhtelif yerlerinin 'temiz- l\fehmed Z~yh~ği öldürmekle m~z.- mahsul verecek ağaç vaziyetine g~- İnJfilizce 8.15 31.55 2~·§: 
ve kadmlarln eğlenecek pıuhafızlar - Aman I Dedi. Dikkat et, sonra lettirilmesini kararlaştırmıştır. Ev - n~n kahvC'cı Rıfat ~umaş.m şehnmız tirilecek, köylülere ve topraksız hal- :t 11.00 31.55 2°·5' 
postalara a}·rıJmıştır. Bunlar, zaman yıınıp-sın. • l d ~ · · kısmında güm- ~gırceza mahlrnmesındekı mu hake - ka te\'Zi edilecektir. Komisyon bu - > lŞ.30 19.84 ıG,S 
zaman misafirlerini kabul ederler... O gece odama yatmıva gjdincP \::kce mten elregı~ ı~ d b"r kaç ımt mesine de\•am edilmştir. Cinayı:t gün Tireye gidecektir > 15 15 19 84 ıı;.Şıf 

• • • ~ 1ru an repo arı onun e .. y . .1 . 1 . it · · · • s~ 
Doğrusu bu nizam ve intizama da ilk işim nizamname kitabını tekrar batmış motörlerle getirilen çimento- unnn mm;zerı ı e ış enmış ve a 1 * > 18.00 25.53 19.82 16• 8 dı· ... ecek yoktu.. açıp okumrık oldu Oralarda satıı· 11 t' hl' . d bı' mı'ktar metre uzaktan atılan mermi maktul R d h" l • > 20 00 "5 53 ı!J.6 
' ~ • < • • ı arın a ıyc ı esnasın a r . .. .. a yo sa 1p erı . - . 53 
Berhtesgadende nazarı dikkatimi lar arasında gizli bazı noktaların ç·mento denize düşmüş, bu suretle ~iehmedın :ucudunde ~almış, mah- . > 23.45 3ı.31 25· 

celbc>den bjri d~ hademelerin, ni - h~kikştcn ne JcpJ).nr mühim olduğunu limanın gümrük antrepoları kısmın- ken c hcy.etı de b~ nevı mavze:ıe 6 Yeni mali ene dolayı.siyle 1 hazı- Fransızca 14.15 }6.84 
zamnameye muhalif harekette bu - anlamakta gecikmedim. Bunları, hi-jdaki medhali, diğer umumi medhalc ~.etre~en a:ııa~ bır kurşunun msa~ rnn 940 tarihinden itibaren radyolar > 23.0Q 31.32 25.5' 
lunmamak için son derece dikkat kilyelerimde ald)rndnr bahisler gel _ nazaran hayli dolmuş ve sığlaşmıştı. \:Ucuduııe gırdıkten sonr~ mukabıl dan senelik abone ücreti alınıtcaktır. (Tahran radyosu) 
etmeleriydi. Haydi ben olsam neyse: diği zaman, anlatırım, şimdi boşuna 'Ne gibi makine ve tesislere jlıtiyaç i.araftan çıkıp çıkmıyacagının .. A.~k~- Radyolarını kullanmak arzu etmiyen Türkçe 12 31 19.9'1 
Bu işte yeniydim V<'., vazjfemde hata k fanızı yormıy~yım.. olduğunu ve uu işin ne miktar para :a.da fen ve sanatlar umum mudu~·lv.- ler 1 haziran 940 günü radyolarının 
etmemek, kusur gösterın,emek i~in sarfiyle mümkün olacağını tesbit i- günden sorulm~sın.~ karar vermıştı. kayıtlı bulundukları posta merkezle_ 
kafi derecede tecrübe sahibi ojmı - -Devam edecek....,,. çin liman mütehassısı B. CelB.l gelmiş ~elen cevap, dunku mahkeme cel~e- rine müraca t ile mühürlettirmcleri 
yabilirdim. Fakat senelerdenberi ora * . t tk'k t b ı b sınde okunmuştur. Fen raporund:ı lilzımdır. O gün radyolarını mühür- Borsalar 

\ e e ı n n aş amış r. m . . h. t' · · dek' b 
da çalışmış o farın bile, plf&pk hu- İleride mendereğin dışında, pn _ ermının. ~a ıye ın~ .~~ ıçın.. 1 .. a !ettirmeyenlerin ikinci günü vuku QZÜM: 
susJarda, kıh ırk yararcasın.a ihti- Büyük esar kaçakçılığı ı:;aport bina ı:- ndan AJ~ancağa doğru r.utun eskılık ve y~nıhg~~e. gore vu - bulacak milracaatları kanunen mes- 69 Al~rra'k 
marn göstermeleri, aman bnJtayı ta. davası dün bitti uzanan kıı:ıımda da tarama ve tem'z- cuddn _hem kalabılecegmı, h.~m ~e mu olamıyacağmdan k1ıbul edf1mi - 2J S. Paterson 
aa vurmıy.ayım aman ı.ir kusur i.!şle- J'k • 1 kt Ç" k" buralard dn mukabıJ taraftan çıkması mumkun yerek radyolarını kuJJanmamış dahi 
Y , "' ı ;apı aca 1r. un u a ld w b'Jd' ·ı k d' ----
miyeyjm, baştakileri kızdırmıyayım, Serdiköy civarında bir evin duvarı dolmuş kısımlar vardır. o ugu ı . rı ~e t.e ır. . . . olsalar senelik ücreti vermek rnec- 90 
diye onların bile bGyttk bir dikkat içine .sakladıkları p7 kilo esrarı, kü- Bazı şahıtlcrın .dınlcnmesı ıçın mu buriyetindc kalacak:ardır. 
sarfetmeleri doğrusu beni hayrete çük parçalar halinde satan san~~lya_ * hakeme başka güne bırakılmıştır. *---
ciilşürüyordu. cı Çakır. l\~ustaf~ il~ ~mi~ Özkasa - Türkiye • ltalya ticari ·k 1 ZABITADA 

bın §ehrımız aslıye üçüncü ceza ha - G •• 1 •f h 
Şilphesiz onların vazifelerinde bu . ·-. •• b oçmen ere çı t ayvanı •4 --·-·-·-·-·s·-· ... . , . lpJmlıgınde cereyan etmekte ol~l} munase atı f

4
f • 

kadar dıkkatlı olmaları, Berhtesga - muhakemele . . t' Ç k Görmenler irin rjft havvanı mil - Bıçak çekmıı: 
d . - rı sana erJ11ış ır. a ır T" k' İt l t• t 1 ... ~, .:.- .; B d Ç • k w d F 'k ~ ene, oradakılere karşı duydugu u t f b'. h . ur ıye - a ya ıcare an aşma"ıı baynası de,·amdadır Bu mübavaa 10 uca a a) so agın a aı ogıı. 
ha . ı,uus a a ıı sene apse, 4 7 bın ljrn 'b. ki . 1 ... 1 1 k · · uı . ş k - 1 T d b k k 

rmet ve tazimd~n zıyade kendi ağır para cezasına,, diğeri de bir se- :nucı ınckoe erı~g usl~ tu lı e .ya<lpı aca bin Jiralıktır. İskan ve veterine r mü- .vı, ebv ti og u k ulrgu a ~ ıça çde -
canlanna verdiklerj ehemmiyetten h d' b. )' _ ıhracat, ntenJan ıs e erın e yazı- dürlerinden teşekkül eden mübavaa mış, za ı aca ya a anacagı sıra a 
. . . . . . ne apse, ye ı m ıra agır para ce- . 1 b b' 1 d • k b ı t . p ı·, 
ılerı gelıyordu. Zırn bilıyorlardı kı l.kA d'I . . h mıktar arın dolması se e ıy e ur- komis,·onu bir hafta zarfında Berga açmıya aş amış ıı. o ıs memuru, 

' . '. zasına ma.~ um e ı mışlerdır. • - . , . · . A 

baltayı taşa vurdukları gün, k.endı K '111' t f b' . , muştur. ma ve Selçuktan 118, Menemenden koıkutmak mak::;adıyle bır el sılah 
. .•. . . asap .ıu.us a a, ır cma) et su - K t . 1. t . d . 1 . t . k k d' · · . k ı t kafalarına da balta ındıgının resmıy- d • 

1 18 _ on en1an ıs esın e ) azı ı arpa, 48 çıft ökilz ı:ıatın almış ve muhacir- a aıa en ısını ya a amış ır. 
. • , ~ Y~Trrı çun an eı;ve ce sene agır hapse d t b 1 k 1 t•· lü k o b'l k dı. I h,,

0 
d'I . t . . çav ar, aze a ı , ıer ur uru lere dağıtmıştır. tomo ı azaaı: 

ma "'" m e ı m1ş ve za en ızmır ceza b t"t" .... ~ · Şeh · · o ı b k ·'d"' Bu meseleyi bir gün PavJaya aç - . ~ b 1 kt d .c b se ze, u un ve zey ~ınyagı vesaır l'ıll}JZ sınan ı an ası mu tı -

ö55608 1-2 

1'>55698 1-2 
No. 
7 9 
g 10 75 
9 12 50 

10 lö 50 
11 18 

ZAHl~E: 
5 &uval arpa 

8 26 s ~ 
10 25 ıt il 

1 

eymµe ll unma a ır. ~a ıkalı Vey- dd 1 . .. d d'l 'kt * ·· B E 'd • · d k' h • tım. Berhtesgadenin mutfa$ında yıl 1. d b k k Ik A ma e erın musaa e e ı en mı ar- ru ay • nver, ı aresın e ı ususı 
se ın e u aç~ çı suçunda alaka 1 . b t' d 't 1 'h d'ld'k Ç kl h• · t b'l 'k' l'kt K · d larca çalışmış olan bu kadın, sualim sı iddi,ıı edilmi§se de bir delil elde e- ar. nıs e ın e ı a yaya ı raç e ı ı ·- OCU arımızın ımayesı o om~ ı i ıİ ıçeş~e ~ e apanıza c 

Serbest kurları 
karşısında manalı manalı hafifçe d'l . b ti k lerı nnlaşılmışbr. Büt" 1 d 50 sokagında smaıl oglu beş yaşındn Sterljn • ı ~memış eraa ne arar verilmic:. . . . . . un memur arın sene e en az . . 
göldü Bir milddet silkQt ettikten t• 1 

r:t Bu mıktarların nrtınlması 1çın ıkı k k t' 1 k . Mustafaya çarptırmış. dızınden ha - Polar · ır. . . uruş verme sure ıy e çocu csırge- . 
ae:ara: taraf arasında 'Y~nı hır anlaşma yn- k 

1 1 D h'l' fıf suı·ette yaralanmasına sebt>b:yet Bclga ----* 1 • tt'W• .. 1 . F k me urumuna aza oma arı a ı ıye . t' pı rn~sı ıcap c ıgı soy enıvor. a ·at V k"'l t' d b' t . 1 .1.. veımış ır. F. B. 
- Bilmezsin, kardeş dedi Burıı- R .. b t d'· . 1 h 11 : • . 't 1 e ·a e ın en ır amım e vı ayete K f k' . . . ' · . . andevucüler yakalandı ser es ovız e ma sUs erımızın ı a emrediJmi tir .. a ayı çe ınce: F. F. 

624 5,0 
163.35 ısı.~ 

... 
ss.9f 

ıı~n kaldesı w ~ızaıı:ı 0 ka~ar ~~rıp~~r . yaya ihracında hiç bir mahzur bulun- ş · ~chidler cacldesinde Ahmed oğln Floı·in 
~ı, buna degıl senın, benım gı}lılerm, ~arnntına ve Karşıyakadn iki ev madığı öğrenilmiştir. * Ahmed ve karısı Hafizenin evine F. S. 2.7810 

elki ~n1başta bbulunanların bile aklı ~ahiplerinin rnnde\?Uculuk ~'aptıkla- Bnzı italyan firmal.;ırı, klering usu ŞEHİR iŞLERi . sarhoş halde taarruz eden Abdullah K. S. 2.5p7i _-
erm~z.. n.~an . u ;. hcıtn iş~~ek her rı tesbit edil~iğin?en zabıtaca kapa- lü ile memleketimizden mahsul aln- Belediye reisi Dr. Behçet Uz, dün oğlu Hüseyin tutulmuştur. ...---r 
dakıka mumkündür. Hepımız, her hlmıştır. Sahıpien de genç kadınları mayınca ih'lliyaçları olan miktarlar Kültarparkı, havagazı fabrikasını Bıçak çekmiı: çı~mıık meseleliindcn Sülenn.sn °!,J! 
gUn gcr~k. işJerimiz~e, g:re~ <lü - iuJ:ı.şa te~ik suçundan µıahkemey,e i~in dövizle mahsul al1J1ağa karar ve şehrin muhtelif yerlerindeki be - Alsancakta Mesudiye caddeşini!e lbrahjm Karakaş ve jlfepmcd "'~ 
,nncelenmızde, hilkurnlenmızde yıı. verılmfştir. verdikleri öğrenilmiştir. lediye inşaatını teftiş etmiştir. Abdülkadir oğlu HU;;eyin, evden Fatmaya bıspk .ç.{?kıniştir. 

lSLAA M T A Rl.Hl Resulüekremin amcası Hazret Ab- açmış, o da zevcine bahsetmişti. Ah- mişti. Fakat resulüekrem çok mute- bakşcak olan teyzesi Esmadır. cııı-

r .., .rt. ~----.. ~ bas da Mekkede oturduğu için dağa bas, bu izdivac1 makul görerek Haz- dilane: kil teyzeler anne gibidir. _ 
fJ M h d 1 çekilenler arasında idi. FJıkat Ab - ret Muhammede açmıştı. Hazret l\Ju_ - Peki -dedj- peki gidiyoruz. Yat Mekkeden avdet edilmişti ki1 )Jil!r CJZ. U amme basla isliim peygamberi sok sevişir- harnmed teklifi reddetmedi. Çilnkü nız azatJım Ebu f{afii burada bıra- lümanlık lehine yeni bazı hadiseJe 

!erdi. Bu. itibnrla Abba~ Hazret Mu- amca~ını çok sev!.yordu: . .. kac.ağ.ım ki, l\Icymuneyi liedineye oldu. . . eı5ı fi Yazan: M. AYHAN • hammcdm yanma geldı, onu kucak- tzdıvaç tekarrur etmıştı. Fakat •ıç g~tırsm. Resulüekrem, Gassamılerın ır t 
!adı. Bir arahk mükaleme esnasın - gün de hitam bulmuştu. Kureyşiler, buna da muhalefet et- Ebhemin oğlu Gebeleyi dine d·at:-

--214-- sarahat vardı. da; Hazret Muhammed nikahın Mek- mekten utandılar. Hazret Mu ham - etmişti. Bu adam oldukçe genÇtı. 1 
Artık mescidiharama girmişlerdi. Kureyşiler ise müslümanJarla bir - Ya Muhammed -dedi- baldızım kede kıyılmasını istiyordu. Tam bu med emir veı·di: lhmiv~ti kaquJ ile }Jazr~ )'.luba»l~, 

Hazret fuhammed Asasını kaldırı:Iı. şehirde bulunrnağı hazmedememiş - Meymun.c ile seni evlendireceğim. sırada kureyşilerden iki murahhas - Arkadaşlar hazır ol::;µn!ar. de pir ce ~p ve bazı heqiyeJer iÖP: 
Haceriesvede dokundu. Bunu takiben Jerdi. Kafile kafile Mekke etrafında- Benim hatırımı kırmayacaksın. Ben geldi. Filhakika füliifnameye ~amamen derdi. d 
B~ytüJJahı tavafa başladı. ki dağlara çekilmişler ve isliimların bunu böyle münasip gördüm. Düşün Bunlar, Süheyl ibni Amr ile Hu - riafet e4ilmişti. l\Iekked.en ayr1)1yor- cBu zat, Hazret Ömer zamanıfl ~ 

A~hap da w aynen Hazret Muham - avdetin~ k~dar burada oturarak on- ki, ben senin amcanım. vcytap ibni Abdil'uza idi. Hazret Mu lardı ki, bir socuk: kabeyi ziyarete gelmişti. Tavaf r9·tı 
medın yaphgını yamyor ve onun pe- Jarla hıç bır münasebatta bulunma- Mc>ymune Haslilhelaliyehin kız1 hammed miibahase esnasında: - ,Am.ca, amca.. nasında Beni Fizarden bir şahıs, \_ 
ş'ııden kubeyi tavaf edi:rorlardı. İlk mağa karar vermi~lerdi. idi. İlk (l;eyci Me ud ibni Amirden ay_ - Çok istical ediyorsunuz, rnüsaa_ Dive bağıı·dı. }Iazre~ MııhJ!.mm~d zatın efiramı11ın ucuna qasrnJŞ ve e ı: 
üç tavaf koşarak yapılmıştı. Amre O gün Beytullahm damları üzerin_ rıldıktan sonra bir daha evlenmiş, de ediniz de Meymune ile izdivacı- ba~ını çcviri11ce .çnc11ğu t~n1dı. K.en- bisesi açılını tı. (!epele bunflaJl ~1 ı-
öyle idi. Kureyşiler, sıtmalı, hasta de bir ses işitildi. Bu ses Bilali Hnbe- fakat ondnn da dul kalmıştı. l\Ieymu- mız burada olsun. Ne çıkar? di amcası .şehit Hazret Hnmzanın ıarak oı1a bir toJ<q.t ur4u ve ~fl\; .• 
sandıkları Muhammedileri Beytüllah şinin sesi idi ve ilk defa Mekke afa- ne güzel ve ayni zamanda iyi tanın- Dedi. Faknt kureyşiJer,. islfimların çocuğu idi.. ' Iının dişlel'ini kırf:l1 . Hazret {)µ]er ' 
etrafında devam eden bu seri tav.af- kında bir ezan duyuluyordu. mış bir kadındı. bir an e\•vel çıkıp gitmelerini isti - Hazret Ali de yanın ela bulupuy.or- heleye: 
ları11d11.n sukutu hayale uğramışlar- Namaz, kabeniıı dışındaki mey - Hnzrct Muhammedle izdivaç et- yorclu. Murahhaslar: clu ye o da amca cocuğ1.1 idi. Hazrc>t c-
dı.. • . mek için derin bİı' işti~rak ve arzu t:ı- - Olmaz -dediler- itilafnarnedeki Ali, çocuğu kucağına aldı. Hazrcf - Bu a~amı da~rnsındaıı V8~ 110-

- Yanılmışız- dıyorlardı- Hepsi danlıkta kılındı. Kureyşıler, bu hal- şıyordu. Zaten bjr ,çok bekar kadın- Jl}adde üç gündür ve siz de hı.ırada AHnin kardeşi Cafer: ' ir -dedi- yo)<sa kı ·as ıaırn1gelır: p 
de sağlam, hepsi de sıhhatli ve kuv- den epeyce sin'rlendiler. lar peygamber zevcesi olmak şerefi- ilç giin kaldınız. Binaenaleyh ki'ifj - - Ya rc!'iulellnh -dedi- çocuğu bir. mm da sana bir tokat vurn]ıı>1 ıcfl 
vetli.. Rec:ulOekrem ilk gUn, eski-günleri ni tehnyyül ediyorlardı. dir. alalım, biz be~·eyip biiyütelim. ~per. 

Artık Amre bitmişti. Burada Uç hatırlıyaı·ak devesine bindi. Snfa ile :Meymun~, bu dilşüncesini k'ız kar. Resulüekreıpin yamµda bulunan IIazret 1\Tuhn111med. 
aün kalınacaktı. ÇUnkU itilil.fnamede Merve arasına çekildi. deşi ve Abbası!n zevcesi Ümmülfazla Abade ibni Sa'd bir aralık hiddeflen- - Hayır -dedi- biz erkeğiz .. Onu - Arkaıı var ~ 

• 
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ln9: iz devi 
ltıt saraayı 
~abul ediyor 
it -Bat tarafı 1 ind aahife de-
I kadar büyük oluna olaun lngiliz 
•tdi h'' . . d f h k l urrıyetın en, taaarru a .. 
, llıdan bir zerre bile feda etmiye 
'ıı ol B ·· 1 ·ı· · ~· nıamıştır. ueun ngı ız tarı -
~"'d: ilk defa olarakdır k; dünyada
~ ~~rriyet rejimlerinin babaıı olan 
'iytılızler taaarruf haklarına ve hür-

-~. 

Bir yabancı 
tayyare 

lsveç üzerinde uçtu 
Stokholm, 23 (A.A.) - Dün öğle

den sonra iki yabancı tayyare isveç 
Norveç hududu civarında İsveç ara
zisi üzerinden uçmuştur. Bu tayyare
ler dafi toplarının şiddetli ateşi ne 
uzaklaştırılmıştır. 

-~~-·*·----

Macaristan 
:~~e~~n:u~ae:;:c::r~ead::..i.~:ıke~: lngiliz parolası; fazla çalışıp, daha pek çok tank, daha pek ~ Almanya ile askeri mua-
r 'kta ve mukabilinde hükumetten obüs ve daha pek çok top 1ret·,·şıı·rmek ı·r 

çok 
~'lrıız ve aadece zafer iıtemektedir - .l hede akdetmiş değildir 
'· Londra, 23 (A.A.) - Mühimmat da faaliyetimizi de çoğaltmak 18.zım- Mazideki hatalarımız ne olursa edelim. Budapeşte, 23 (Radyo) - Builln 

~ 'ı'alnız batına bu nokta bile lnııil- nazırı B. Morrison radyo vasıtasiyleldır. Du gayretin sürati çoğalmalı ve olsun bizim maneviyatımız ve mane- Parolamız şudur iş başına, neşredilen bir resmi tebliğde, Alman-
~'•njn ne bahaaına oluna olaun ne~redilen bir nutkunda istihsalin hedefleri de genişlemelid;r. vı kaynaklarımız düşmanlarımızın Hıtrbin bizi icbar ettiği süratla p- ya - Macaristan arasında askeri bir 
,. lıtlaka zafer; elde etmek için ne sürat la çoğalmasına çalışmak için a- Pek daha çok obüs, pek daha çok hummalı ve baştakilerinin prop::.gan- lışalım. muahede aktine dair olan şayialar 
ıt~~~ğz bir a

1
zim ve irka_df~di.le ortaya haliyi teşvik etmektedir. tank, ve pek daha çok top .. Bunllir dası ile hayallerle dolu maneviyatın- Londra, 23 (A.A.) - Kadın eme- tekzip edilmiştir. 

ını an atmıya a ı ır. _ . dan çok daha kuvveti; ve çok daha ğini harbin devamı müddetince ağır • ·----
ı;!nriliz imparatorluğu tarihin hiç . -. B.u anda .ya.pılacak. ye_ga.n~ ş~y cesur og~lla~ımıza - vucudlerıni mu- derindir. Bizim kaynaklarımız hiç >anayie teşmil için bugünkü teamil- B .., d • t • h J ,. t 

devrinde bu derece tehlikeye düş- cısmımız, azmımız ve fıkrımızı b'ü- hafaza ıçın yapacagımız bır o kadar bir zaman düşman tarafından mahve liln muvakkaten terki hakkında bir- ug ay ıs ı sa a 1 
~ llıiıti, imparatorluğun vatandaı _ yük bir gayretle çalıştırmaktan iba- kalkan demektir. Zaferimizin ga - dilemez. Kendi kudret ve kuvvetimi- leşmiş mühendisler birliği ile iş ve- B A · t l 
1 
'1 hu tehlikeyi hakkiyle kavradı - rettir. Bu gayreti sarfetmeğe derhal rantisini bunlar teşkil edecektir. Fa- zi müşahede etmekle sevinelim. Ve ren mühenedisler federasyonu ara- uenos . zres e aza l!JOT 
't • · · · başlamak lazımdır Harb·n b"t" k t b l d .. d t' ek l' b k t' · · · d' b · · Buenos Aıres 23 (A.A.) - Önü -e o tehlıke de mütenaaıp, hatti. . ı u un a un arı a vucu e ge ırm a - u uvve ımızı ş;m ı u gece, yarın sında dün akşam bır anlaşma hasıl .. . _ ' . . . 
~lın Pek çok fevkinde bir irade ile tazyiki üzerimizde bulunduğu bu an- zımdır. ve nihai zafere kadar her an izhar olmuştur. muzdekı bugday _rekolte~ıııın 32.mıl· 
""'teyJ · . k yon kentale bal g olacagı tahmın e-

~k. ennı o~tayk. atar· o~1 u mut- A A iman kolları dilmektedir. "· mat etmıye arar verdı er. · • A " ınerı a ayanı Geçen sene 95 milyon kental idi. 
1 

ıç fÜpheaiz makıadlarına mu • , 
~\ffak olacaklardır. Veyi bu kudre- ----·* 
~ karıı•ındakilereı... Kont Ciano 

Hamdi ~zhet çANÇAR Bir mi/gar 458 milgon do _rardan Manş limanlarına nüfuz etmeğe çalı- lşkodraya gitti 

Şİ l" R d •b f b h • b ••d • • k b [ ff" k •dd 1 b b d d•td• Tiran, 23 (A.A) - Kont Ciaııcı 

ı 

1 
ma ı o ezya ı are a rıye u cesını a u e ı şır en şı et e om ar ıman e ı ı Draçdan buraya geımiştfr. 

1
"1JJaratorlukla Nevyork, 23 (A.A) - Ruzveltin veremiyeceğini söylemiştir . Londra, 23 (A.A) - Hava neza - seyyar hasta arabalariyle o kadar Tiran, 23 (A.A) - Kont CiaDe t,. • 
Oel"aberdir teslihat plii.nlarının tatbikini tacil ve Vaşington, 23 (A.A) - Ayan büd- retinin tebliği: karışmıştı ki tayyarelerimiz 300 met- kodraya hareket etmiştir. 

L tanzim etmek maksadiyle üç reis ce encümeni bahriye büdcesinin nor- Dün İngiliz bombardıman tayyare- reye kadar indikleri halde bunların *·----
, ondra, 23 (A.A) - Şimali Ro- muavini tayin edeceği haLer veril_ mal ve fevkalade tahsi,;atı olarak leri ).1anş limanlarına doğru nüfuza üzerine ateş etmeğe cesaret edeme - D • k b'_zı-a hükfimeti ve halkı imparator- mektedir. bil' milyar 4">8 milyon dolarlık kre - çalışan Alman kollarını müteaddid mişlerdir. Daha ileride beş kilometre anzmar ada 
"~un harp gayretlerine yardım ol - ş· d'k' k b'I' ti · d' t · t · t' defalar serı· dalgalar halı'nde bom- ı - d b hl :'.a~ üzere İngiliz hükumetine ikiyüz ım ı ı a ı ıye erme nazaran •Yi as\lp e mış ır. uzun ugun a ir zır ı araba kolu Oturan lngilizler ve 

Fransızlar 
vı~ 1 tayvare imalathaneleri önümüzdeki Vaşington, 23 (A.A) - B. Ruz - balamışlardır. Bu kollar havadan tayyar(; erimiz tarafından bombar -

ngiliz lirası vermiştir. · · d 18 000 t d f ı lt k b' · d k maruz kaldıkları bombardımanlar - d d'I · sene ıçın e . ayyare en az a ve ongreye ır mesaj gtın erere ıman e ı mış ve müteaddid araba * imaliitta bulunamıyacaklardır. muhaceret ve Amerikalılığa kabul da'! sonra, havadan bakıldığı za - yanmıştır. Abbeville giden yol üze- Kopenhag, 23 (A.A.) - Danimar 
Vatan için Amiral Stark parlamento bahriye servislerinin adliye nezaretine dev - man, bir keşmekeş manzarası arze- rinde zırhlı arabalardan ve bir çok ka Ajansı Danimarkada ikamet eden 

Ô komitesinde beyanatta bulunarak rini talep eylemiştir. diyordu. Ekseriya kar&da kargaşa- motosikletli kunetlerden mük.ek- ve askerlik vazifesini ifa edecek yaş-
h len /ngiliz donanmanın daha şimdiden muhtelif Bu suretle hükumet hattı hareketi lık o kadar büyük oluyordu ki tay - kil bir ser; kol görülmüş ve muvaf - ta bulunan bir takım Fransız ve :n-
Qva kahramanları tipte tayyareler intihap etmiş oldu - umumi menafi için zararlı görülen yareler düşmanı tanıyabilmek ıçın fakiyetle bombardıman edilmiştir. gilizlerin bir Alman kızılhaç tahaş-
1..o ğunu ve bunlar hakkında askeri es - yabancılara karşı sert tedbirler ala- bombardımanları kesmeğe mecbur Ke?a hafif zırhlı arabalardan müte- şilt kampında mevkuf bulunduklan-

"" ndra, 23 (A.A) - Hava neza - rardan olması dolayı<iyle malumat bileceklerdir. kalıyorlardı. Alman askerler; ;y-ol Ü- ~ekkıl diğer bir kol da Abbeville ci- :nı ve bunların İngiltere ve Fransada 
ı.''.nin d!in neşrettiği kayıplar !is - zerinde kaçışmakta olan mültecilere varında bir ormana gizlenmiş olduğu mevkuf tutulmakta olan ayni mik • 
·~'.nde 219 subay ve erin isimleri var karışıyordu. Almanların oldurdu - halde tayyareden müteşekkil bir fi- tarda Alınan tabaa>ı ile mübadele .. 

Alman mat bu atı i{u bir yol üzerinde yeşile boyanmış !omuz tarafıııdan yakalanmış ve 150 dileceklerini bildirmektedir. B A• 40-50 kadar Alman kamyonu vardı. ~ğır bomba atılmak suretiyle bom _ ı• ·ı J 
Uenos ıreste D l d . k .. f k Bunlar miritecilerin arabaları ile ve bardıman edilmiştir. ngı tere kra 1 

'rabancılar için ayrı i ini eğişlırere ' mutte i !erin Al ı . Bu akşam radyoda bir 
defter tutuluyor büyük taarruzundan bahsediyor man arın zayıatı SÖl}lev verecek 

ııı lloenos Aires, 23 (A.A) - Parla- t . .. • . .. Londra, 23 (A.A) - Kral Geor.-
entoy .1 k . . .. Belirad, 23 (Radyo) - kı guıı - kerı vazıyet hakkındaki komanter - ş· }" f d 5000 00 k• • •• td •• 

\baza ~erhı eln abnun lproıeAsın~ go deııberi Alman radyo ve matbuatııı- !erinde şöyle demektedir: ,ma ı ranSa a ' ışı 0 U. ıd•arı.n (Greenveich saati ile) saat 20 
~ ı şup e ı ya ancı arın rıan - . - . . . AI d V . . b , .. c ımparatorluk gunu dolayısiyle 
n tab.. . k b il . h kk d da hsaıı degışmıştır. man ra yo- azıyetın arız vasfı duşmanın y } 1 A .. d ·ı• b' k .. . . "ıııelc nyet·ııne ka u lerı ka dınb~ !arı Fransız ve i:ıgiliz kuvvetler'nin hala eEnde bı.ılıınan harekat <aha<!- ara J ar VUSİUfV(3 ya gon erı ıyor ır nutu soylıyecektır. 

ı e verı en arar arı ı.a ze e ı- . · · "' p M• T ll:~k ve hareketlerinin kontrolü için kudretınde~ bahsetm.~kte, Alınan o:- nın gıttık~e daralmasıdır. Fak~t her Londra, 23 (Radyo) - İngiliz Düşman ricat ettiği sahalarda daima apa ıron ay• 
.l.rıantin t b'' t• k b l d'l dusunun agır ve muşkül vazıfel.r ne olursa ohun sıkı~tırılan duşman askeri mahfillerindeki kanaata göre fazla ganaim bırakmaktadır ' 
b. a ııye ıne a u e ı en ya- d b 1 d - h . ti al d d k k tı· 1 kl ' . 1 k b J • c•llcıJarın hususi bir defteri tutula_ k8.rşısı~ a u un ugu e emrnıye e Y nız a e Cc ço u~ve ı oma a 'on taarruzlarda Almanların zayia- Bern, 23 (Radyo) - Şimalt Fran- OrU a U ettı 
aktır goz önüne koyulmaktadır. kalmamakt" fakat aynı zamanda da tı 500 bindir. Müttefiklerin zayıat da sada ceryan eden muhareblerd -
h · Daha düne kadar Alman gazete. - çok iyi teçhiz edilmi~ bulunmakta - 80 _ 100 bin arasındadır. 1 

ralanan Alm~nlar, Avusturya\~:- Roma, 23 (A.A.) - Papa, Ame-
t\Ug • Yugoslavya Ieri için i~tihza me;z~u olan İngılız ~ır._ Bundan çıkı.n m~na d~şma~111 Arrasın istirdaclında ingilizler 400 tahanelerine sevk edilmektedir. Viya rika birleşik devletleri reisi Ruzvel-
€k . kuvvetlerı Ar~asın ıstırdadında~ son ınhılal halınde ol~ad~gı ve ~ınn~tıce Alman esir almışlar, şerir sokakların na ile sair büyük şehirlerde bütün 0 .. tin hususi mümessili Myron Taylorıı 

onomık anlaşması ra ckuvvetli bır düşman> addedılme- Alman ~ıtaatmın oııuıı<le guç ışler da 300 Alman ölmüştür. kullar boşaltılmış ve hastahaneye kabul etmiştir. 
t llelgrad, 23 (A.A) - Sovyet -Yu _ ğe başlanmıştır. bulundugudur. Büyük tankluı· imha edilmiştir. kalbedilmiştir. 
n:slav ekonomik anlaşmaları iki gU- Berlin, 23 (A.A.) - D. N. B. as - -------- rindeki münakalata, ricat halindeld 

kollara ve Flandreslerde ve Artois -
deki asker tahaşşütlerine tevcih o • 
Iunmuştur. 

r,l~~~:~~:ı:~ :~~:ı~e::ir. yakında N .k s··ı . d Al~an teblı.ğı· 
lıı~ıııı heyetler teati edileceği de talı- arvı o gesıo e 11 .. 

n olunmaktadır. :Manş sahilleri önünde faaliyette 
bulunan ordu keşif tayyarelerinin 
hareketi neticesinde takriben 20 bin 
tonilato mecmu hacminde bulunan 

Yalan haberler· Şiddetli muharebeler olmuş, iki ta- Müttefiklerin, zırhlı kıtalarla Kam-
nitonara, 23 (Radyo) - İngiltere- raf fayyare~eri faaliyet göstermiştir breye taarrUZU püskürtülmüştür 
ten F'ransadaki orduları kumandanı 
~,nera1 Gor-iun Londraya döndüğü Stokholm, 23 (A.A) - Diln Nar -
te F'ran"anın sabık başkumandanı vik bölgesinde Bjornfjell civarında 
~ılleraı Gamelenin intihar ettiği hak şiddetli bir muharebe cereyan et -
lıı 11~aki haberler yalandır. Bunlar, miştir. lk; taraf tayyareleri büyük 
!iı:ıltere ve Fransa arasında bir ih- bir faaliyet göstermiştir. Alman tay_ 
.\! r ınevcud olduğunu iddia eden yareleri iki defa İsveçte Torme gölü 

edilmiştir. Almanlar Loyan dağın -
dan atılmıştır. 

Berlin, 23 ( A.A.) - Alman baş -
kumandanlığının tebliği: 

~an yalanları sırasındadır. civarında uçmuşlardır. İsveç dafi 
~al ovr limanının bombardımanı da bataryalarının ateşine maruz kalan U ,. h t b" 

andır tayyarelerden biri Norveç toprakla - m Um ı arp en ır parça 
bal..ona.r~, 23 (Radyo) _ Belçika rma iniş yapmıştır. Bir Alman tay - Bugünkü harp cephesine bakınca, umµmt harbin son vaziyetini ha-
l'ı ~ekıl; Piyerlo ile Belçika ordula- yaresinin enkazı hududa yakın Nor- tırlamamak imkansızdır. Cephe şimali Ostend civarından başlıyor. 
~:~ uınandanı general Döninin Bel_ rbotten rnevkiinde bulunmuştur. Bu- Ypres, Lille, Sens ve Kambraiden geçerek Oise nehri üzerinde La Fere 
be ~hlar tarafından öldürüldüğü ha- mm da mecburi iniş yapmağa teşeb- mevkiine kadar uzanıyordu. Sonra bu noktadan şarha doğru hafifçe eği 
~~·alandır. büs eden bir tayyare olduğu zanne - lerek Soisson, Peims ve Verdun şehirlerinden geçerek İsviçre hududuna 

~a eieıka hükfimeti de halen Belçi- dilmektedir. kadar dayanıyordu. Almanlar kış müddetince AmerLkan orduları var-
kr 1topraklarında vazife görmekte, Londra, 23 (Radyo) - Norveçte madan kafi neticeyi almak için lıüyük hazırlıklar yapmışlardı. 
ltı~ Ve kumanda heyetile daima te _ Labutan mıntkaasında Kodekoke ile 21mart1918 de Almanlar Somı.ıP nehri ;abasında bir iki gün için-

l halinde bulunmaktadır. Kille Raven Almanlardan istirdad de, İngiliz ve Fransızların iki senede bir çok fevkaliideliklerle elde et-
b~ •Onura, 23 (A.A) _ Douversin tikleri araziyi zaptettiler ve müttefikleri ilk hattın geriler:ne attılar. 
,. 1nıLardıman edildiği hakkındaki Batan gemiler Müttefiklerin zayiatı müthişti. Fakat Amien cephesinde tutunarak bü-
~a illan haberi hava nezareti tarafın- yük bir hezimetin önüne geçtiler. itilaf orduları nihayet tek ordu halin-

n kat'j surette yalanlanmaktadır. Paris, 23 (Radyo) - Amirallık de (general Foş kumandasında) çalışmağa başladılar. Amerikalılar da 
'> bildiriyor: talim devrelerini ikmal etmemiş olmalarına rağmen cepheye girdiler . 
.C.Urih S?"ÖlÜnde Hollanda savahilinde, Manşta fa- Bir kaç gün sonra Alınanlar Arras ce.ıhesinden taarruzla ingilizleri 15 

C ~ aliyette bulunan bir tahtelbahir , kilometre kadar geriye attılar. Harp 6 hafta kadar ağırlaştı. 27 mayıs-
ll ece endaht talimleri b;r torpito ve bir erzak gemisi bat - ta Almanlar dalga halinde, Aisne nehri civarında Soisson ile Reims ara

~u;rn .. 23 (Radyo) _Son günlerde mış ır. sında taarruza kalktılar. Fransızlar ricata basladılar. Fakat Marn'de 
!.ılnı h golünde şehir kısmen karar - Diğer gemiler mühim Yazifelerini durdular. Yeni Amerikan taze kuvvetler; ile takviye edildiler. Alrnanla
bıı ak suretiyle endaht talimleri ya- görmektedir. Hücum eden düsman rı ılurdurdular. Almanlar üçüncü b!r taarruzla Marn nehrini geçtiler, 
git~ ,h~. Kumandanlık talim yerine tayya•el~rinden mühim bir kısmı dü- !!'ene tarded'.ldiler. Bund"n sor,1"1 müttefiklerin o zamanki (itilfıf kuv-

lnesıni yasak etmiştir. şürülnıüşlür. verlerinin) me~hur taarruzu başladı ve Almanya mai;lüp oldu. 

üç nakliye gemisi ile bir sarnıç ge
Alandres de Escaut üzerinden ya- misi batırılmıştır. Bir torpido muh

pılan Alman taarruzu şiddetli düş- ribi ciddi hasara uğratılmış, Dunker
man mukavemeti ile karşılaştığı i- gue ve Douvres kaleleri inşaatı rnu
çin yavaş ilerlemektedir. vaffakıyetle bombardıman edilmiş -

Valanciennes civarında çarpış _ tir. 
rnalar vukua gelmektedir. Valancin- Alman bahriyesine ait seri motör
nenin cenubi ormanları temizlenmiş- botlar torpillenmek suretiyle Dun -
tir. kergue önünde bir düşman torpido 
Düşman zırhlı kıtalarının Cambrai muhribini batırmışlardır. 

cephesini yarmak teşebbilsleri dün Hava kuvvetlerinin faaliyeti, havıı 
tekrarlanmış fakat düşmana bilyük şeraiti dolayısiyle, iki taraftan da 
ziyat verdiren Alman ordusu ve ha- mahdud olarak cereyan etmiştir. 
va kuvvetleri arasındaki işbirliği ile Düşman dokuz tayyare kaybetmi, 
akim bırakılmıştır. tir . Beş Alman tayyaresi kayıptır. 

Artoisnin garbinde gediğin açılmış Narvik civarında bir muharebe 
olduğu mahalden kalkan alman kıta- kruvazörüne tam bomba isabeti va
ları Valanciennes - Caladis istikame- ki olmuştur. Bundan başka üçyilz 
tine doğru ilerlemektedir. Sommedeiı tonilatoluk bir nakliye gemisi batı. 
Möze kadar bütün cephe imtidadın- rılmıs, bir diğeri ciddi surette hasa
ca düşman mukavemet göstermekte- ra uğratılmıştır. Bir çok mühimmat 
dir. depolarında yangın çıkarılmıştır. 

Liege istihkarnlarında ikinci rno- Düsmanın takviye kolları dağıtılmı, 
dern inşaatı teşkil eden Battice kale- ve bataryalara ve rıhtımlara muvaf
si 20 ~ubay ve 600 erden mürekkep fakiyetli hücumlar yapılmıştır. 
müdafileriyle Alman kıtal arına tes- Geçen gece düşman gayri askeı t 
!im olmuştur. hedeflere karşı hücumlarına deYarn 

Narnurun cenu1'undaki cephed~ etmiştir. 

düşman htlii 'l'lıiteaddid kaleleri e- Hollandada Nymegue Ye Vaa l -
!inde ~...<maktadır. vaem tPı;riliz tayyarelerinin h!lcumu 

Alman hava kuvvetlerinin hücum. na uğramıştır. Bir çok sivil ölil var· 
!arı her şeyden evvel düşman geril~- dır . 
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• k ı ·· b •• k ld Londra, 23 (A.A) - Harbiye ne- Bu İ d tt•tl • h şıst u u u apatı ı zaretinin parlamento müsteşarı ta- cevap an sonra a ı erın o-
- Battarafı 1 inci sahifede -

müessir u•ullerle kuvveti sar,;mak ' 
bütün cihanda Iıir Alman korkusu 

Londra, 23 (Radyo) - :Mebuslar-ıderi Sir Ozvald Musley, Con Beker rafından dün akşam tevdi edilen bir ı·• •• 1 kt d d k •? yaratmak istiyorlar. 
dan R ımseı-. milli mildafaa kanunu ve Tomsun bu gece tevkif edilmişler- kanun layihası paraşutistlere karşı par OrU 0 ma a evam e ece mı• Binlerce senelik tarihinde k~r~U 
ah amma tevfikan bugün tevkif e _ldi r. müdafaa için kaydedilen gönüllüle- Nevyork, 23 (A.A.) - Senato a- bir dünyada bugün mevcud olan teh- nedir bilmiyen Tlirk milleti üıerın .e 
Jı miş ve d.ıh!liye nazırı avam ka - Bu mebuslar siyasj kanaatlerinden rin askerlik hizmetinden muaf olmı- zasından james Byrnes radyo ile şu likelerden Amerikanın hiç olmazaa bu Alman yalanlarının hiçlıir ıesıt 
marasına ma.ılmat vermiştir. dolayı değil, şüpheli görüldüklerin- yacağıııı lıildirmektedlr. beyanatta bulunmuştur: haberdar edildiğinden dolayı ve mü- yapamıyacağıııa eminim. . 

Dahiliye vekaleti, daha Iıazı tev- elen dolayı tevkif edilm'şlerdir. Layiha kısa bir müzakereden son- - Ne albay Lindberg ne de her dafaası için son haddine kadar siHih Şu anda yanınızda imişim gilıi bı • 
k a+ yapac.ıkt r. Tevkif edilecekle - Dahiliye nezareti, gördüğü lüzum ra reye konulmadan kabul ve lordlar ijanıri başka bir tayyareci birleşik !anmayı kararlaştırdığı için Allaha liyorum ki, bu Alman ralanlnrını 
rin i ~ıert b !ahar bildirilecektir. üzerine faşist kulülıünü kapatmış - kamarasına gönderilmiştir. Amerikanın harici s!yaseti hakkında müteşekkirim. Jakayd ve müstehzi bir ta,•ırla kar• 

Lundra, 23 (Radyo) - Faşi>t li- tır. * söz söyllyecek sıfatı haiz değildir. Bay Byrnes şunları ilave etmek su- şıhyorsunuz. . 

Macar .. Rumen Bu beyanat pazar günü Lindberg retiyle Amerikalıları ikaz etmiş - Son günlerde müttcfik!criın'ı:ın 

Çörçilin beyanatı 
Londra, 2:1 (Radyo) - Bugün tice vereceğini şimdiden söyliyemi

Avam kamarasında beyanatta bu - yeceğini, çünkü vaziyetin karışık 

lunan başvekil Çörçil, Alman zırhlı olduğunu beyan etmiş ve: 
k ·vvetleriniıı E1ka nehrini geçerek, - Başkumandan general Vey
cilz'i bir kuvvetle sahile çıktıklarını gand müttefik kuvvetlerin müşterek 
t.lci rmiş ve bunun, müttefik kuvvet- bir cephe teşkil ve tesbiti maksadiy
lerın a keri sevkiyatını güçleştirmek le hareketi idare etmektedir.• 
mak.iadiyle yapıldığını, nawl bir ne- Demiştir. 

Duf Kuper 

tarafından radyo ile yapılan ve hü - tir: büyük zorluklarla kar§ılaştıJ.:Iarl 
Anlaşması teati edildi k.Ome:ç~ ittih~z edilen müdafaa te~- . -:-.Farzımuhal olar~k şayet ~it gün muhakkaktır. Fakat neticeyi, !ngıl~ 

bırlerını tenk t eden konuşmaya hu- ıngılız donanması teslım olmaga mec tere ve Fraiısanın tek millet oJarn . 
• Budapeşte, 23 (A.A) - Hudud • kOmetin cevabını teşkil etmektedir. bur olsa, Hitler Amerikanın önünP birleşmiş azmi kazanacaktır. Zaf•": 
na demıryolu transıti hakkında Ma- B. Byrncs şunları ilave etmiştir: Birleşik Amerikanın donanmasına hakkın, adaletin, idealin kuvvetıerı 
car - Ro.men ~nlaşmasının musa.dd~k - Beşinci kolon Amerikada da faik bir donanma ile çıkar. olan müttefiklerimiz kazanacaktır. 
s~retlerı bugun burada teatı edılmış- harekete geçmiştir. Bilerek veya bil B. Byrnes devam ederek şöyle de- Bir iki haftadır Fransa Ve tngill~ 
tır. miyerek Amerikanın müdafaa te- miştir: rede bulunuyoruz. Vekayiin halk" ----* dabirini geçlktirenler beşinci kolo - - Amerikalılar, Aılmooıların ja- umumi hayat üzerinde husule getir· 

R b nıın en iyi ist'natgahını ve en iyi tez- ponlarla ittifak ettiğini biliyorsunuz. diği tesirleri görüyoruz. !ngilterede 
USyanJn CeVa J ırAhtarlarını teşkil etmektedir. Fakat ne şeraitle olduğunu bilmiyor- birçok askeri, bahri mıntakaJarı gez· 

Londra 23 (Radyo) _ Röyterden: Lindber, bize tecavüz etmeyi kim- sunuz. Almanyanın deniz kuvvetleri dik, hazırlıkları gördük, harbi kB • 
İnııiliz 'notasına verilen Sovyet ce- se dilşünmüyor dediği zaman Hltle- japonyanın deniz kuvvetlerine iltl - zanmak için sarf ettikleri büyük .ga'/ 

vabı Maiski tarafından harciye ne _ rin veya Göringin namıııa söz söyle- hak ederse muharebenin birleşik A· retleri görmek fırsatını elde e~ı~· 
zaretlne tevdi edilmiştir. Nota dik _ meğe mezun mudur? merikaya gelmiyeceğini temin eden Milttefiklerimiz, zaptı imkan,ıı 
katle tetkik edilecektir. Son had'satın irşadatından sonra Lindbergin sözlerine g!lvenebilir mi- bir çelik kaledir. • 

B• t k • d t • A •k bu genç bayın temin ettiği gibi, biz siniz. Almanya, ümidsizlik içinde çıJgın Ir nU U Ira e mIŞ Ve merJ a• * harbi istemezsek, harp de bize gel - İngiltere ve Fransanın yapmış ol- ca hareket etmektedir. Şiddetle Jı•· 
nın karar vermesı· zamanının Kayzer mez kaziyesini Amerikan milleti ka- dukları tecrübeden istifade etmeli - reketten, şuursuzca hücumdan b•t' 

bul edebilir mi? ylz. Yalancı bir emniyet havası ile ka çare görememiştir. 1 

geldı•gv ı·nı· so··ylemı·ştı·r Almanyaya döndü . . . . - uyuşmuşlar iken. is:il~ kurbanlar~na Bu ise, ancak safdillerin gö~~erl~. 
. . Bır ıstıli\ felAketıne u~rayacagız yardım etmemenın ıstıl!lcıları teskıne kamaştırabilecek bir harekettıı· /. 

Berlın 23 (Radyo) - Sabık ım- dl t•t · . t 'k b. h 1 • 1 k d'l . . h b d lbi•8ı Londra, 23 (Radyo) - İngiltere İngiltere impa~:üorluğu tarihin <>n ' . • ye ı remenın ıs erı 'r al o dugu ça ışmanın en ı erını mu are e en manyada sahte yün, sahte e . 
parator Kayzer Vılhelm Alman top nu B L' db . t d·-· k d b' k rt d - b'l§k' ıı ti ıı ıı h t arru• 

ı~ihbarat nazırı Duf Kuper bugUıı büyük tehlikesi içindedir. İngiltereye k b k t · ın erg ıs e ıgı a ar ıze u arama ıgını ve 1 ıs s P r c sa te gıda yapıldığı gibi bu a 
bir z'yafette nutuk irad ederek A- karş olan Amerikan dostluğu bö1le ra !arınla akyak !basmış ve üyü e- söyles'n. Hayvani kuvvet ve hudud- alevi davet ettiğini pek geç olarak da sahte olarak yapılmıştır. 

· • ı zahürat a arşı anmıştır. suz hı 1 t f d t hd'd d'l 1 1 d H 11 d . · ar1'9• merika efkarı umumiyesinin harp bir zamanda tezahür etmelidir. rs ar ara ın an e ı e 1 en an amış ar ır. o an a, Belı:ıka, Danım { 
karş11ındakj hissiyatından bahsetmiş Tehlike haberlerlni aldıkça, ilmi - V • AT _* - Norveç iibi küçük, kuvvetsiz ~ita::, 
ve şöyle demiştir: dim büsbütün artıyor. Çünkü milli bir ı e"ll ıyeşrıyat Alman orkestrası memleketleri istila etmekle A ın.n. 

- Medeni Jünya insanlarının ne lik bu zamanda gö;terilecektir. Ta- ya bu memleketlerdeki istlfade•'.l'ıe 
zaman karar vereceklerinin takdirini rih Amerika ile ingiltereyi ayıra - Yeni Adam den kendini mahrum etmek suretı. r. 

~~~illetin evliidlarına bırakıyo - maz.• gu~~~~ ~e~;~nçı~~ı~ ~~c~a~~:ı~: ~~:~ Be• grada konser İçin değil, ~i.7:~!i ~~ı~i~::~an~~am mi~;::ı_!~; 
ıandaya ayıran Yeni Adamda!. H. tedhı·ş 1·c·ın g•tm•ştı•r sığırını, domuzunu kesip )ı. 9 

Müttefik ordular d .. 1 1 Almanya bu devletleri bM1n Baltacıoğlunun harp içinde pe aıroıı, .. ş·ın • 
Karagöz An karada, hayatım adlı Belgrad, 23 (Radyo) - Bundan nisyen, gazeteci ve sair kimselerin bir gaile olarak almı~tır. 1 e· 
makale ve tefrikaları. Hüsamettin üç gün evvel bir konser vermek ilze- ceman 500 kişilik bu kafilenin ba - dl bu devletler Almanyad:ın ·~!. 

-Bat tarafı 1 inci ıahif•d- tosikletlidir.Bu itibarla fevkaliide bir Bozokun caltın zincir• hakkındaki re buraya gelen Berlin flarmonik or- ııajlarında silahlar bulunmuş olması ded bekler olmuştur. Bu . ı dl 
Şimal; Framında hava faaliyeti kıymet ifade etmekten uzaktır. tenkidi, Haşim Nahidin Türk dehası, kestrasının müzisyenleri Belgrada teşkil ettiği söylenmektedir. lalar Almanya için faideden zıl' 9 

"azla olmuş, dil man fazla tayyare Paris, 23 (A.A) - Fransız ııenel Kenan HulOsinin radyo temsilleri, lieldiği halde, son dakikada konser- Müzisyenlerin bagajlarında silah zarar olmuştur. bl· 
k~ybetmiştlr. kurmayı namına ·söz söylemeğe se- Doktor Saim Sağlıkın Carnegie ens· den vaz geçilmiştir. bulunması üzerine bunlar ve refa - Almanya, kış gelmeden her ne ,ıc 

P .ı_, 23 (Radyo) - Fransız u- !Ahiyettar zatın bu sabah bildirdi - titüsünde adlı makaleleri, Zahir Gü- Bunun hakiki sebebini:ı müzisyen ketlerindeki eşhas derhal Yugoslav- ~a~ına olursa olsun muzaffer 01_~~. 
mumi karargC.l:ının sabah tebliği: ğine göre, müttefikler Cambrai ile vem linin karikatürleri, Ertuğrul Muh !erin ve bunlara refakat eften tek - yayı terketmeğe davet olunmuştur. ıstıyor. Ve bunun için harp me~ t-
:ım FransaJa muharebeler şid· Yalancjennes arasında çok şiddetli sinin tiyatro anketine verdiği cevap, nında asker, sivil, çocuk ıı,yrıd e, 

detle d ıam ediyor. Fransız kıtaları 1 çarpışmayı müteakip dün öğleden Durkheimin sosyoloji metodunun Hava Kurumu Kuru/tayı meksizin kudurmuşçasına .aıdırı~~·; 
Kambr~ •iverına kadar ilerlemiştir. sonra Cambrai civarına kadar olan kaidelerı· adlı ilmi eserinin tefrikası Parçalanan vücudlar, hnvalnl • 

uk n 
A•in, Nuyuk, Nujen nehri kıyıların. araziy; geri almışlardır. Müttefikler vardır. Ayrıca haftanın bütün sanat - Bqtar<ıfı 1 inci sahif•d• - Sayın arkadaşlar; uçan kafatasları ara,ında, çoc ı~· 
da topcu düe'.J-0311 »lmuştur. bu araziyi dün sabah kaybetmişler- ve fikir hHeketleri de gazetede yer pılmış , bütün delegelerin hazır bu- 1935 kurultayında Aziz Milli Şe- rını bağrına basarak kaçışan ansız· 

Cenubi şarkide muharebler de • dir. Cambrni civarında hala (il< dev- almıştır. Yeni Adamı biltün okuyu • lundukları tesbit edildikten sonra fimizin bütün vatandaşları ikaz eden rın acıklı. hikliyelerini kul~klar::nrt 
vam etmektedir. Kam breye kadar o- 1 resinde bulunan çarpışma birbirini cularımıza hararetle tavsiye ede • başvekil Dr. Refik Saydam alkışbr işaretlerinden bugilne kadar geçen la dfnledık. Alman vahşetıne 
lan çarpışmalerda mühim mevziler takip eden med Ye cezir halinde de- riz. arasında kürsiye gelerek aşağıdaki a_ zamanda dünya hadiselerinin aldığı okuduk. zırhll 
"" arazi gerj alınmıştır. vam eylemektedir. çılış nutkunu söylemiştir: manzara milli havacılık meslekleri- Almanlar, tııyyareleriyle. ııe'' 

LonJra, 23 (Radyo) - SeH\hiyet- İyi haber alan Fransız askeri malı- mıştır. lngil'zler Arras ile Doui ara - Sayın reis, sayın kurııltay azası; ne verilen ehemmiyetin ne kadar ye - kuvvetleriyle bir tethlş dalgnsı sfl' 
•ar askeri mehafil vaziyetin ciddiye- fillerinde vaziyetin umumiyet itiba - •ındaki bölgede mukabil hücumda Türk havak urumunun yedinci ku- rinde olduğunu isbat etmi§tir. Hava rine ve geniş bir sahaya ynyıl~ıniz 
tini ı.ılrtamDmakla beraber, son yir- riyle Fransızlar lehine inkişaf etmek- bulunmu.şlarsa da netice henüz öğ - rultayını açıyorum. Kurultayın bu hakimiyetinin yurd müdafaasında muvaffak oldular. MUttefikle\rler 
mi dört saatta müttefikler lehine te olduğu söylenmektedir. renilememiştir. Belçikalılar Schaldti toplantısının havacılığın bütün düa- oynadığı roliln ne olduğunu bugün bunu önlemek için derhal ted: ]<ı • 
mah ~s bir selah belirdiğini bildir - Londra; 23 (A.A.) - Dün akşam iki noktadan geçmeğe muvaffak olan yada hemen her meselenin başına :l- bilmiyen kalmamıştır, kanaatinde - aldılar ve şimdiden ilk muvaf a 
rnektedirle1-. Londraya gelen malOmata göre, in - Alman kıtalarına mukabil hücumda lındığı bir zamanda tesadüf etme•i yim. Bir müdafaanın korunması ya- yetleri elde ettiler. dce 

Sahile ulaşan düşman kuvvetleri giliz cephesi dün her noktada mukn- Lulunmuşlardır. Bu mukabil hücum- her vakitten fazla vatandaşları alil- hud bir taarruzun başarılmaııı her - İngiliz hava kuvvetleri. ııde , 6n 
çok .<zdır. 50 kadar mitralyözlü mo- 'vemet etmiş ve ingiliz zayiatı olma· lar muvaffakıyetle neticelenmiştir. kadar edeceğine şüphe yoktur. 15 in- şeyden evvel hava hakimiyetini ica- düşmandan az olma•ına rağmen ·an· 

ci çalışma yılını bitiren Türk hava bettiriyo~. Memlek<>tin dt:~man tay_ ki göklerin hakimi imiş gibi ,Alın zin 
kurumu, havacı gençlik yeti,tirmok yarelerine karşı müdafaasında gene ya iclerine kadar uze"ıyor. betlıııı~ 
ve Türk hava ordusuna yedek kuv- tayyayrenin yer müdafaasıudan zi _ depolarını ateşe veriyor, düşman SON DAKüKA: 
vet hazırlamak vaz'fesinde son bir yade tesir; olduğunu son dünya ve- vetlerini eritiyor. ka. 

b 1 senedenberl daha verimli bir şekildd kayi! isbat etmiş bulunuyor. Tayya- Dün İngiliz par!amento•undn n • 

a Ş )yor çalışmaktadır. Bu .. çalışmayı ~urul - rec~liğimize verdiğimiz emek ve ver- bul edilen bir .. kanu.nla, her "~~ine 
tayın yakından gorerek takdır bu - mege çalıştığımız vüs'at bu nokta_ daş malı ve mulkü ıle d~vJet e 

~ yuroıcağına ve yurt ihtiyacına daha dan çok yerindedir. Türk hava ku _ girdi. . ili~ 
ltalya Kımıl 

lıJ 

amaga 
elverişli bir şekilde tanzim edeceğine rumunun elyevm sarfettiğı emegın Bütün partilerle birleşen ınır fe· 

Yunanistan hududlarında tahşidat yapılıyor. Yugos- şüphe etmiyorum. büyük Ve verimli olduğunu ve bunu ml!leti, en yüksek gaye olarak ıa 
Karşısında bulunduğumuz dünya iftiharla ııördüğümüzil huzurunuz. ri gaye ittihaz etmiştir. d~n 

la vyaya bir nota hazır :ıyOf larmış vaziyeti havacılık hususuna ne ka - da söylemekle sevinç duyarım. Ku _ Milttefiklerimizde her baJ"m edl• 
. . . dar ehemmiyet vermek lazım geldi- rumun yetiştirdiği yüzlerce ııenç ve galebe azmi kararını mil a~e~eryar 

:Bern, 23 (Rr.dyo) - Balkanlar-, İtalyanın Yugosla~yaya bır nota teşekkül ıIAve edilmişti~-. ~u . yeni ğlni bir kere daha i~pat etti. Binaen- gilrbüz tayyareci ve bunların yeti• _ yor ve her türlü fedakarJıll'ı ıh 1 

dan heyeca!!lı haberler gelmektedir. vererek.' yn muttefıkler tnr~~ı~a 
1 
teşekkill eski Sır~ komıtecılerınd~? aleyh Türk hava kurmunun çalış - mesi için meydana getirdiği fenni te- ettiklerini görüyoruz. d$ 

~u hab 0 rl.ere göre, İtalya hükfime - geçmesıni ~-e.yahud da mi~v~.re ıl~ı_-,v~ .. c~pn.ıl."rden mür.ekkep. ~O.OOO ·n. ~alarmın_ da .o nisbeı:e ağır ve !ize- sisler ve hava ordumuza yaptığı yar- Miltteflklerimlzi zafer yoıun • 
ti, Yun.ını~tan hududlarına a•'-er hak etmesını talebedeceğı soylenı şı;.ı ıhtn a edecektır. Sen ar ufak rıne aldıgı hızmetlerın de o derece dımlar, bu iftihar ve sevincimizin yürümekten hiç bir kuvvet aJıkOY8 

yığınağa başlamıştır. yor. .. . mufr~zelere ayrıl~.cak olan te. - meeuliyetli olduğunu göz ön!lnde tu- birer numuneleridir. Bütün bunlar maz 
Bern, '.:3 (Radyo) _ İtalyanın , Yugoslavya huk.ametı,. bu haber- şekkul vatanın enerıı~ ve ta.m mü - tarak kurultayın eski mesaiyi tetkik Türk havacılığına her gün biraz da_ · . . . . ınftt· 

Balkanlarda bir tedhiş siyasetine Jer üzerine mukabıl tedbırler alma - dafaasına yardım eylıyecektır. Va - ederken gelecek seneler işlerini de ha fazla yardı t k b' d h İşte bu anda hızım vazıfe:"ı.ı.d~r ' 
f . . . k 1 • m e me , ıraz a a . d ld • aıbı 

lıaşlamak üzere bulunduğu ve va _ ğa başlamıştır. . . z;. esının esasını beşıncl o on ıle dlkkatlp tesbit etmesi IAzım geliyor. fazla kuvvet vermek için bizi teşvik tefık devletler e o u.gu j inde •a· 
ziyetini biran evvel tayin etmesini llelgrad 23 (A.A) - Kral naıbı- ugraşmak ve ayni zamanda düşman Bunu bilhassa tebar!lz ettirmek iste ed·yor v T" k 'il t' . d b madan çalışmak, emnıyet ç lun • '. . . . . . - ı . e ur mı e ını e u cep- . ,., h zır bU 
Yugosla-;yadan istiyeceg-i söyleni nin tasdikıne ıkbran eden bır emır- hatlarının arkasında tahrıbat yap • rlm h d d h 1.k 1 .. k . t' kın ve her şeye ı<arşı a 

• · b · . . . · e en a a a " a ı gorıne ıs ıyo -
yor. name ile Yugoslav ordusuna yenı ır mak ıçln teşkıl edecektır. .. me a . ruz. maktır. ,_-
1 Şimali Yugoslavyadan polisin fa_ ·H-uk~ t tay'. re pıyangosunu 

EL HA M R A Sl•nemaSlnda aliyeti hakkında haberler gelmek_ mıllı pıyango halıne çevırmek ve ha- A~iz arka.daşlar'.m; . oY 

Bugün matinelerinden itibaren 
Senenin en büyük Franaız filmini Sayın lzmir halkına iftihar ve 

terefle takdim eder. 
FRANSIZCA SÖZLÜ 

VAT ANSIZ KADIN 
Yaratan: EDVIGE FEUILLERE 

nuouınunınnınuuııuıııııuıuıııı1tınıııııı1tıın•:uıııı1t•:1t•:••.uııııııın11ıııuıt1ıııt1nııın 

Programa ilave olarak: Ankara da Mıllt Şefımızın huzurunda ve 19 
Mayıa stadında yapılan Muazzam gençlik bayramı bütün teferruatiyle 

TÜRKÇE SÖZLÜ 
Metro jurnalda en aon ve mühim harp haberlerl 

SEANSLAP: Her gün: 2--4,30-7-9,30 da Cumarteai ve Pazar 
11,30 da ve hafta araaında her gün 2 de ucuz HALK seansları var. 

t d . B' k t 'kl ti il d ~ılatını ırene tayyare işlerine tahsisi- Dunya mılletlerı arasında hız de Hizmetçi aranıy . te· 
e ır. ır ço mo osı e er m •a e- "ki · · · k ts b k k . . .. ı tik ıı • d'I i t' ni esas tutmuştur Yerli mahsuller- go erımızı ana ız ıra mama !- lyı bır mue1&eaede ,,..,. z: jhll' 
reBe 

1
1 

m dşdır. A "lt f'kl t den alınmakta ol;n tayyare ianesini çin gücümüzün yettilri büt!ln tedbir- k b. b yarı• e gra a rrasın mu e ı er a- l . 1 k b"tü 1 b riyle menul olaca ır a .,eti· 
f d ı ti d d bü tik b . h kaıdırmıştır. Bundan mütevellit gelir erı a ma , u n çare ere aşvur - yar vardır. Kendisine iyi ücrelJıı~dş 

ra ın an s r a ı y ır eye - k b · t' d . ~ a •· 
1 k 1 t nok~anının Türk vatandaşının hava ma mec urıye ın eyız. Bu zarureti lecektir. lstiyenler Kernet ını•' 

can a arşı anmış ır. kurumuna aza yazılması suretiyle te- her vatan ferdine duyurmak vazife- Sıhhat eczanesine müracaat e 
lfifi edileceifi hakkındaki ümidimiz mizdir. Ve bunu kurultayın başlıca lı.dlr. 

Kahire, 23 (A.A) - Romadan ____. 
Elehram gazetesine bildirildiğine ııittikçe artmaktadır. meşgul olacağı bir mesde olarak ııö- . "nde bU • 

Bug!ln aza adedinin yanın milyo- rüyorum. Bu dilş!lnceme sizin de iştL zamname tadilinde gözonu B 8u· 
göre, İtalya matbuatı artık İtalyanın nu geçtiğini iftih~rla söyliyebilirim. rak edeceğinize kanaatim vardır. lundurmanızı rica edeceğim. ~ı ..;e 
Avrupa ihtilafına müdahale edip et- Kurumun çalışmalarından alınan ne. Binenaleyh kurultayın dört senede retle bir sene zarfındaki ça!ışma~ıae' 
miyecal'n değil ne zaman müc\ahale ticeler görüldükçe, kamplarda yeti- bir kere değil her sene toplanarak terakkiyi vatanın hf'r tarafına ede· 
edeceifi meselesinin mevzuu bahis şen kabiliyetli gençler memleketin vatanın her köşesinden gelen azaları tırmak mümkün olacaktır zan·n·et dl 
olduğunu yazmakta ve bu vadide her tarafına yayıldıkra mllletin yar- !le kurumun çalışmalarını yakından rim. Çalışmalarında muvaffak•) 
mütalealar serdetmektedlrler. dımının dıı yük•elecefri muhakkaktır. ııörmelerlnl ve tetkik etmelerini nl - !er hepinizi sevııi ile n.Aınlarıill· 

•i 

al 
1 



D~\ı LE·r L E~.:k) OLLARiı LAN 

Kiralık arazi 
1 

) 
~·rb .. Y. 8 İnci İ!letme komisyonundan: . . ... 
tıııızin Bornova mer inli<indeki (103.80):\1. 2. arazı 7-6-940 &"Unu 
15 de Aloaıı"akt;ı i>leln;e binam1cla komi,yonumuzca üç sene müd
kiraya verilecekti~. 
ene)ik r.ıuhammen kirası (216) lira olııp isteklilerin 16.20 liralık 

;ııı;nat makbuzjariyle mu~yyen vakitte komi•yona gelmeleri llizım
U~name.qi ;şletm~ kaleminde görülebilir. 22 2.ı 27 31 ~5 

9 

ttnir tramvay ve el;ktrik Türk 
~· şirketinden: 
•~ro boşlukları doldurulmak üzere 16-20 ve 46-60 yaşları arasın

ı, lü~Jti erkeklerle 18 ila 4C yaşları arasındaki kadınlardan aşağı-
ıan•atıara lüzumunda al;nmak üzere şimdiden adreslerini bil • 

!(için hafta günleri Baat 11 den 12 ye kadar Bahribabadaki ya
~elerimize müracaat etmeleri ilan olunur. 

Elektrikçiler 
'r eıviyecile.
't <>rnacıl r 
~•1..inistler 
lhtisaoı olmıyan işçiler 
l'ı-a.ın.vav vatmanları 
'traınva~ biletçiler; 

M~M. V. Deniz Levazım Satın 
~lına Komisyonundan: 
'...._ Tahmin edilen bedel 20600 lira olan muhtelif ebatta ceman 

51500 kilo yumu~ak çelik saç ve dövme çubuk demir 25 ma
Yıs 940 tarih'ne rashyan cumartesi iilnil saat on birde pazar

! !ıkla alınacaktır. 
...._ Kati teminatı 3090 lira olup şartnamesi her giln komisyon • 

ı dan parasız olarak alınabilir. • 
...._ isteklilerin 2490 sayılı kanunda yazılı vesikalarla birlikte 

belli gUn ve saatta Kımmpaşada bulunan komisyona müra-
'-. caatlıırı. 23 24 4224/1853 1 

4k:hisar belediyesinden: 
, >ııthisarın muhtelif yerlerinde yaptırılacak adi döşeme inşası işi 
· keşfi olan 10320 lira üzerinden kapalı zarfla eksiltmeye çıkarıl
~ 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte ihale olunacaktır. 
bu tıibi işleri yaptıkla;ına dair resmi vesaiki haiz olanı~:~n yü.zde 

Çuk teminat akçası ıle ve 2490 say1h kanunun emrettıgı şekılde 
:-•tları ve buna ait keşif ve diğer evrakın belediye fen dairesinde 
~ceği ilan olunur. 14 17 21 24 1692 

~tan bul defterdarlığından 
~~nbu! Beyoğlunda Bedreltin makllesinin Yeniyol Evliya Çelebi 
~nd~ki arsa üzerinde yeııiden yapıla.cak. ol~n 81533. lira 5 kuruş ke. 

'il Yog!u mal müdürlüğü ve maliye şubesı bınasının ınşaal ve tesısatı 
~.ıarf usulü ile elcsiltmeye konulmuştur. Eksiltme 10 haziran 940 pa
~0 1 8aat ~ıı bc,te milli •miik müdürlüğü odasında toplanacak olan ko-
~da açılacaktır. Mukavele, eksiltme, bayındırlık işleri umumi ve 

i· Ve fenni şartnameleri !Jroje keşif hulasasiyle buna mütcferriğ ev
ı ~l'! lira sekiz kuruş muk:ıbi!Jode milli emlak müdürlüğünden alına-
~ ~Vak.kat teminat 5327 liradır. . . . 

ijılerin tekl'f mektupları ye bu ışe benzer 60 hın hrahk ış yaptıkla
~ir idarelerlmfen almı;; .oldukları vesikalara istinaden istanbul vila.. 
~ ~Uracaatla eksiltme tarihinden 8 gün evvel alınmış ehliyet ve 940 

.aıt ticaret odası vesikasını havi kapalı zarflarını 10 haziran 940 pa
lıı ı &aat on dörde kadar istanbul defterdarlığı milli emlak müdürlüğü 
ı1~~t toplanacak kGmisyon re;s!iğine sıra numaralı makbuz mukabilin 
: l'ıııeıeri lazımdır. Teklif mektupları, eksiltmenin açılma saatından bir 
.~~line kadar yetişmek üzere iad~li taahh~tlil. ı:ıektup şeklinde gön
~l;~~ır: B~ takdirde dış ~a;fın milh~r mumu ıle ıyıce ka~~tıl~ış olm~sı 
) -n ı3mıyle açık adresının \'e teklıf mektubunun hangı ışe aıt oldugu
aıııınası iktiza eder. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 

18 24 30 4 3859 1696 

~~khisar be~'ediy~sin -·~n: .. .. 
)asar hükOmet caddesinin bakiye 5984 lırahk beton ınşası ışı muna-
~ Çıkarılmıştır. . .. . 
~ a~1s ayının 27 inci pazartesi günü beledıyede muteşekkıl encilme
~ t 0n b~5te bu gibi işleri yaptıklarına dair resmi vesaiki olanların 
~ .1•5 lenıinat ve 2490 sayılı kanunun emrettiği şekilde ve kapalı zarf 
;q ije llıüracaatları ve buna ait keşif ve şPrtnamenin belediye fen dai-
; lıörükbileceği ilan olunur. 14 17 21 24 1691 

~lnir Defterdarlığından: 
Muhammen B. 

Lr. Kr. ~ 
~ellecik ).L Arslanlar sokak 170,25 )L M. 31/1 31 12 153 23 
~ taj arsa 
Ql'\ıç.ıy kağıthane cad. çatalçeşme üstü 193,61 M. }.[. 21 > 24 83 

• > > > 157,17 > 20 • 19 65 
• > > • 175,41 > 15 > 21 98 
• > > • > 228,12 > 18 > 28 51 
• > > • 254,68 > 24 > 25 47 

• • > > > 256,36 > 1 > 38 45 
'i~· • > > • 130,12 > 17 > 16 26 

~ 'ile; Tepecik )f. 1229 Gelincik sokak 261,33 > 22 > 130 66 
·• • > > 1292 Develi > 120 > 11 > 60 00 
~ • > 1202 Nevkuşat> 99,96 > 18 > 38 98 
' • > > 1210 Muraddağı> 78,12 > 24 • 36 06 

• > , 1142 Kocatepe• 82,50 > 45 > 82 50 -45/1 

~i~~ci Tepecjk )L 1143 Niza~ ;> 154 > 31 /l> 92 40 
~1 Tepecik M. 1202 Develı > 63,65 > 9 > 31 82 

~· • > > 1202 Develi > 121 ,46 > 5. 7 > 60 73 
~ ~'lti Tepecik M. 1146 aras çıkmazı sok. 123,81 > 22 > 55 71 

. 
1 it. ~raıııanJar L 1540 Aydınlı sok. 115 > 19 120 00 
ı IJıi lır•ına11lar M. 1546 Ayemlı sok. 93,50 > 21 > 80 00 
1 ~~i 'I'~ik M. 1164 Zeytinlik 5 aok. 221 13 Ev 97 00 
il )' :M:. ~ ıiereboyu 2 hektar 880 M. M. 19/ 1 arsa 412 50 
c ~trı.:ıva orta sokak 50 t.a:i numaralı dükkan 40 15 

'ı;~tda :Vazıh emvalin mülkiyetleri peşin para ile ve a~ık artırma usu
~· t1ııı' 5194-0 tarihinden itibaren 16 gün müddetle müzay~deye ~o~ulmıış 
c'Q~l1 ~!eri 27 / 5 / 940 tarihinde pazartesi günü saat on dörtte ınıllı em!Ak 
~ 74fıün<ıe yapılacaktır. Taliplerin muhammen bedelleri il zerinden 

'5 depozito akçası vatırarak yevmi mezkOrda mili! emlak ınüdilrlil· 
l<ıııı,.nacak. ıatı~ k~misyonuna müracaatları ilan olunur. 12 24 

.1 

C ANADOLU\ 

1 an 
Gedikli ey baş hazırlama orta 

ol<ullarına talebe alınıyor 
1 - Kayseride Gedikli erbaı lıazırlama orta okulunun 1, 2, 3 sınıf 

!arına, Kırılı:kalede ıan'at gedikl.; erbaı hazırlama orta okulu ile Anka· 
rara$1a musiki (edikli erba§ hazırlama orta okulunun yalnız 1 ıınıfla

rına Ql'Ümüzıleki eylulde batlıyacak olan 940 • 941 ders yılı için talebe 
alıııacaktır. 

2 - istekli talebelerin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailesi 
nfn kötü hal ve töhret sahibi olmamaaı, sıhhi muayenede sağlam çıkma .. 
aı ye yapılacak aeçme ıınavında kazanması ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak talebenin ya§ 
haddi 

Sınıf Yaı 

--- -· 
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta Ti 15:18 
C..dilrli Ort" 111 16:19 

Olmak 
Bu ya,lara ait boy ve aiırlık hadleri askerlik ıubelerindeki askeri li

&eler ve orta pkullar talimatının 71. maddea' özlerine uyırun olma11 la
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istekli olanların beş sınıflık ilk okulu 
hitirrnİf olmaları tarttır. orta 2 ve 3 sınıflara girecek olanlar bu sınıflara 
terfi ettiklerine dair tahıil ve~'ka11 veya ıahadetname gö.tereceklerdir. 

5 - Hangi ıınıfa iıtekli olursa ohun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmit olanlar ve evvelce ıre<\'kliden veya askeri okullardan çıkarılanlar 
alınnıazlar. 

6 - Kayııeride gedikli erba§ hazırlama orta okulunun her 3 11nı· 
fı ile Kırık~lede ıanat gedikli hazırlama orta okulunun 1. 11nıflanna 
köylü isteklt', Ankara muıiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. 11nıfına 
muıkiye heveıli şehirli istekliler alınır . 

7 - Yukarıdaki şartları h2'iz iotekliler 10 hazirandan itibaren bu
lur><lukları yerin aıkerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
tartları ile müracaat :yollarını öğrenmeleri ili.n olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 146811 13 16 19 22 25 28 30 

Hava oku~u komutanlığından: 
Hava okulları talimatının 86. maddesinde yazılı şartları haiz istek. 

liler dilek kliibdı ve vesikaları ile temmuz başlangıcından ağustos sonu
na kadar okula başvururlar. Okulun bulunduğu yerin dışında bulunan
lar dilek kiiıl:ıtları ;Je vesikalarını posta ile okula ırönderirler ve alacak
ları karşılığa göre hareket ederler. 

Madde 86 - Hava okulu gedikli kısmına girme şartları şunlardır: 
A) Türk olmak, 

B) orta mektep (lise sekizinci sınıf) tahsolini bitirmiş en az 16 
ve en çok 20 yaşında olmak, evli bulunmamak. 

C) Sıhhi vaz'yeti ııçuculukta ve uçuş işlerinde kullanılmağa el
verişli olduğuna dair mütehas.ısları tamam olan bir hasta
hanede sıhhat heyeti raporu almak. Boy 1,65 den aşağı ol-
mıyacaktır. 

Dışarıda bulunanlar: 
Bulundukları yerin askerlik şubesine müracaat la muayeneye gönde

dlirler. Tam t~şk:lutlı sıhhi heyet bulunan yerlerde o yerin en büyük 
kumandanına müracaatla muayeneye gönderjlirlt>1'• 

D) Ahlakı . ağlam olduğur,a ve h:ç bir suretle suçlu ve mahküm 
olmadığına dair bulunduğu yerin emniyet müdürlijğünden 
veya pı;lis amirliğinden tasdikli Yesika göstermek. 

E) Okula alınacak okuyucular gedikli erbaşlar hakkında 2505 
sayılı kanun mucibince muamele göreceklerini, mektebi bi
tirdiklerinde 12 yıl müddetle hava gedikli erbaş olarak va
zife göreceklerini taahhüd etmek. 

F) Okulca yapılacak seçme imtihanında kazanmak. 
H) istekli adedi çok veya imtihanını kazananlar alınacak miktar 

dan fazla olacak olursa bunların içind~n riyaziyeye bilgile
ri daha iyi ve yabancı dil bilenler yenlenir. Ha\·a okulları o
kuyucuları a>keri liseler okuyucuları ı{bi ;·edirilir Ve giydi
rilir. Kitap ve diğer ders için liizım olanlar parasız verilir. 

V) Talipler ara~ında 16 - 18 yaşında olanlar pilotluğa ayrılır. 
Kabiliyeti görülmiyenlerle 20 yaşına kadar olanlar ihtisas 
gediklisi olurlar. Kabiliyetlerine göre makinist, telsiz, foto, 

atıcı, hombarclımancı olarak yetiştidirler. 
24 9 10 8 2116 1615 

Akhisar belediqes nden: 
ı - Akhisar belediyesi elektirik fabrikasının 940 yılı haziranı ipti

dasından 941 mayıs sonuna kadar bir yıllık kömür ihtiyacı olan 657 
ton Ji~yet kömürü kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - Alınacak kömürün muhammen bedeli 4927 lira 50 kurııştur. 
8 - lhıı.l esi 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte Akhisar bele

diyesinde yapılacaktır. 
4 _ \'uku lıulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin

de yapılması Jilzım olduğu ilan olunur. 14 17 21 24 1690 

-Deniz levazım salın alma ko
misyonundan: 
1 _ MeYcud e\·rnf ve şartnamesi mucibince tahmin edilen bedeli 

47230.60 ira olan 13 kalem muhtelif cins boya malzemesinin 
10-6-941) tarihine rastlıyan pazartesi günü Raat 15 te Kasım -
paşada l.ıuluııan deniz levazım salın alma komiRyonunda ka
palı ~arfla ı•k,iltmesi yapılacaktır. 

2 __ !IJ.'. teminatı :1542.29 l;ra olup şartname.i her gün iş .aatı da· 
hilinde Ye 236 kuruş bedel mukabilinde adı geçen komisyondan 
alınabil:r. 

3 _ l,;teklilerin 2490 sayılı kanunun larifatı dahilinde ha.~ırlıya -
c~ ldarı teklif mektuplarını en geç ek,iltme saatinden bir saat 

e\·,·e'ine kadnr mezkur kombyQn baskanlığına makbuz mu • 
k:ıbılinde ,·ermeleri. 24 28 2 7 1852 

-Akhisar belediyesinden.~ 
1 _ Akh'sar belediyesi elektirik fabrikasının 940 yılı h_aziranı ipti

dasından mayıs 1941 sonuna kadar bir yıllık 65700 kilo moto
rin 1277 kilogram kuru buhar silindir ;·ağı 1277 l>iloııram yağ
lama yağı 1725 kilogram dizel silindir yağı, 1100 kilogram dizel 
yağlPma yağı kapalı zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 Alınacak malların muhammen bedeli 8016 lira 91 kuruştur. 

s İhale 27 mayıs 940 pazartesi günü saat on beşte Akhisar bele
diyesinde yapılacaktır. 

4 - Vuku bulan müracaatlar 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesin. 
de yapılması lazım olduil'.u ilan olunur. 14 17 21 24 1689 

• 

Sahife !I 
:.· • • ................................................................. 1 .......................................... : 

• ,,. A • • 

jlzmir Levazım Amirliği llanlarıi ........................ - .. -.......... ,, ___ ................... ,_, __ ,_ 
İztt"J;İr levaı:un imirliğj aatın alma komisyonundan: 

1 - (15000) metre kı~lık elbiselik kumaş alınacaktır. Pazarlık!& • 
ek•illnıesi 25-5-940 cumartesi günü saal 11 de toplıaııede is
tanbul le..-azım amirliğ; .atın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli (44250) liradır. ' 
3 - Kat'i lemin:ılı (6637) lira elli kıuruştur. 
4 - E\'safı komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler belli saatte komisyona gelmeleri. 

İzmir levazım imir]İğj satın alma komiıyonundanf 
5000 Çift yeınenj 

1000 Çift Çizme 
1499 Çift A. Tipi kunclurı: 

1 - Yukarıda yazılı ayakkaplar 27-5.940 pazartesi günü saat 18-80 
da 'l'oplıanecle istanbul le\•azım amirliği satın alma komisyonun. 
da pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Kat'i teminatı 4229 lira 25 kuruştur. 
3 - Numuneleri komisyonda görülür 
4 - !stekl;ler belli saatta komisyona gelmeleri. 

lzmir levazım imir]İği satın all!Ja komiıyonundanr 
Kilo Cinsi 

24.300 
52.300 
86.500 
98.000 

Çalı fasulyesi 
Ayşe kadın fasulyesi 
Barbunya fasulyesi 
Taze kabak 

26.000 Hiyar c 
1 - Yukarıda yazılı beş kalem sebzenin pazarlıkla eksıltmest 

27-Mayıs-940 pazartesi günü saat 14 de tophanede fst. LY. 
.ıımr. satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tahmin bedeli 17174 lira elli kuruştur. 
3 - Rumeli cihetine aid sebzenin ilk teminatı 884 lira 6 kunı§. 

Anadolu cihetine ait Rebzenin ilk teminatı 404 lira 2 kuruşt.ar. 
4 - Şartnamesi kom;syoncla görülebilir. 
5 - İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saatta komisyona gel • 

mel eri. 

ilan 
Askeri orta okuluna talebe 

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

eylıilün birinci günü baılıyacak 940 • 941 ders yılı için talebe alına • 
c"'ktır. 

2 - fstekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve allea~nin 
köyü hal ve şöhret sahibi almaması sıhhi muaynede sa.ilam çıkınuı 

ve yapılacak seçme sınavında da kazanması şarttır. 
3 - Bir sene tahaili terk edenler, yatını büyültmüı veya küçültmtlt 

olanlaY, kendi okullarının sınıf geçme sınavlarında ipka veya bütünleme 
ye kalanlar, yaıları, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uyırun 
olmıyanlar aakeri okullara alınmazlar. 

4 - isteklilerin, timdi okudukları okullarda tahıillerine devam 
etm•kle beraber 10 hazirandan itibaren bulundukları yerlerdeki aaker
lik ıubelerinden diğer kaydükabul ıartlarile müracaat yolların1 öiren. 
nwlerini ve bun• .1röre de kavdükabuJ ka.iıtJarını ~n ••ç 30 temm.-
940 tarihine kadar tamamlamıı olmaları li.zımdır. 

24 25 26 28 29 30 31 146 8 11 13 16 19 22 25 28 30 

lzmir ziraat müdürlüğünden: 
Cinsi Muvakkat teminat 

Muhammen fiyatı 
Kuruş 

621 
705 

Çifte tenel<P 
aded 

500 Petrol 
262,5 Benzin 

miktarı 

Lira 
238 
142 

Yekün 375 
Ziraat yekfıleti namına satın alınacak olan yukarıda miktarı vesai

resi yazılı petro1 Ye benzin 13 mayıs 940 tarihinden itibaren açık eksilt
meye çıkarılmıştır. ihalesi 31 mayıs 940 tarihine müsadif cuma günü saat 
onda ziraat mildürlüğünde toplanacak komisyonda icra edilecektir. 

Taliplerin şeraiti anlamak üzere ziraat müdürlüğüne müracaatları ft 
ihaıe günü teminat makbuzları ile birlikte komisyona gelmeleri ilan olu
nur. Bununla beraber mezkur petrol ve benzinin evvelce münakasaya çı
karıldığına Ye 27 mayıs 940 tarihinde ihalesine müteallik olan ilanın hü-
kümsüz bulunduğu bildirilir. 17 20 24 29 1757 

Maarif Vekaletinden: 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine d:ıir olan talimatnameye göre 

ilk okıııların 4 neti ve 5 nci sınıfları için ikj ciltten müteşekkil bir cTa • 
biat biıgi•i• kitabı yazılması musabakaya konulmuştur. 

2 - ?.!ııRabab. müddeti l/VI 940 dan bıışlamak ve 31-1-941 cu. 
ma giınü ak~a'llı bitmek üzere ~ekiz aydır. 

3 - 11Iü•abakaya iştirake karar verenler 31 ! X f940 perşembe gilnil 
akşamına kadar bir iotida ile l\Iaarif Vekilliğine müracaat ederek bu 
musbakaya girecekler defterine adlarını yazdırarak bir numara ala. 
caklardır. 

4 _ 1ıfü•abakada birinciliğ; kazanan kitap ~erisi üç yıl Rilre ile o· 
kul)arda okutulacak ve müellifine her yıl için biner lira telif hakkı ve
rilecektir. tk:nci ~ıkan kitap serisini yazana bir defaya mahsu~ olmak 
üzere birincis:nin müellifoıe verilenin bir yıllığı üçüncü dördüncü ve 
beşnci çıkanlara ela birer defaya mahsus olmak üzere dörder yüz lira 
miikiıfat verilecektir 

5 - Mü,abakaya gireceklerin eşerlerini üçer nü•ha olmak üzerG 
mal<ine ile ,.e k:iğıt•arın yalnız lıirer yüzüne yazılmış olarak Maıırif 
Vekilliği ııe~ri;·at müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndHmelcri lıizımdır. Kitaba konulacak resim, şekil, grafikler ve 
sairenin a'1ll:.rının yalpız bu nuRhalardan birinde ve yerlerine konul
muş olarak bulunnı>·'ı kafidir. Müsabakaya ba.ılmış bir kitapla gi • 
renler de kitabın cir nü•hafüıı \'erecek veya göndereceklerdh'. 

q - ~1fj,ıahtkap girenlerin eser mü•veddeleriyle hirlikte, eserleri 
kabul edildiği takrlirde eserlerini i fın edilen telif hakkı mukabilinde 
ve )1er türlü ta•nrrı:f hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine üç yıl
lık bir de\'l'e '~in terkettiklerini ve kitabın o devre içindeki her basılı
şının •on ta;lıihlerinin kendileri veya kendi meşuliyetleri altında tayin 
edecek:eri diğer bir zat tarafınd;ıu yapılacağını gösterir noterlikten 
tasdiki; bir taahhOt ı>enedi vermeleri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda ;,uıunması lazımgelen pedııgojik ve teknik vasıfları 
gösteren şartname ile Noterliğe tasdik ettirilecek taahhüd senedinin 
formülü Maar'f \'ekilliği neşriyat müdürlüğünden alınabilir. 

Mektupla iotiyen•erin 6 kuruşluk bir posta pulunu da birlikte &'Ön
dertru!ler; lazımdır. 



E LAK ve E YTAM BANKASINDAN: 
A. Ne. lan 

E"a:s No: Yeri Eski Yeııi Taj Nni Kıymeti . Depozito 

92~ 

1278 

1281 

11151 

1289 

1292 

1293 

1295 

1296 

1297 

1298 

1301 

1304 

1306 

1307 

1308 

1312 

1319 

1328 

1329 

1330 

1331 

1332 

1333 

1335 

1336 

1337 

13::;s 

1339 

1340 

1341 

1343 

134C 

1347 

1348 

1349 

1350 

13öl 

1352 

1363 

1354 

1855 

13~6 

ı:rno 

1361 

1364 

1366 

1367 

ı~arntaş !> E.rlOI yeni 269 uncu so. 
Eski r-ümrük - yeni 859 uncu so. 
Ada 214, parsel 11. 

Şehidler cad. Yalı - yeni 1529 uncq 
sokak. 

Karşıyaka Donanmncı M. Diaver 

yeni 1730 uncu sokak 

136 

51 49 
1/1 1 

1/1 
125 

110 

41 
1 

ı;ı 

1,3 
5, 7, 

12 

6000.-

DükkMR V1! kah. 125.09 
vehanenin 
3168/50688 hissesi 
Dükkin, fırın 4~.00 

ve ev d-epô ve a r. 
sanın 2/3 hissesi 
Ev. 2200.-

Memcluhiy(' l\I. Dervi" Hüseyin yeni 
786 ıncı sokak 102 M2. ada 367 
parsel 8. 

29 32 Arsa 10.00 

Toraman M. Tor:ıman yeni 773 üncü 
~okak . .ı(i~ M2 . ., ada 422, parsel 25. 
Dolnplıkuyu l\f. Yeni 7 45 inci sokak 
cGS.50> l\!2. rda 474 parsel 1. 
Dolaphkuyu M. İsmail ef. yeni 750 
mci sokak. c24 M2. ' ad~ 472 parsel 9. 

üçüncü rnltaniye Hilseyinağa yeni 
619 uncu sok. 179.50 M2.: ada 61 
parsel 9. 
Üçüncü sultaniye A,ureci - yeni 607 

inci şo. 105 M2. ada 62 parsel 19. 
Üçüncüsultaniye Hüseyinağa yeni 
619 uncu sok. 85 M2. ada 61 parsel 8. 
Dolaphkuyu lsmail ef. yeni 750 inci 
sokak ~O i'r12. ada 470, parsel 49. 
Birinci karataş tramvay İnönü 
caddesi ada 598 parsel 15. 

62 

1/52 

3 

9 

12 

3/1 

4 

232 
234 
236 

238/1 
2 
3 

Güze!ynlı tram\'ay - yeni İnönü 
caddesi 3GG 1\12. ada 895 par::ıel 1. 
Giızelyalı tram,·ay - yeni İnönü 
caddesi 366 l\12. ada 895 parsel 2. 
Güzelyalı tram,·ay _ yeni İnönü 
caddesi 3G6 1\12. ada 895 parsel 3. 
Kızıl çullu Şimendifer yolunda 
c2777 .l:~ :M2.> 
Darağaç Şehitler cad:lesi 
,2795.83 M2.> 

Karsıyaka Donanmacı Rahmibey 
yeni 174!3 üncü ~o. q599 M2.> ada 95 
ı>nrsel 42. 
Cüzelyalı müstE>cal.ii znde yeni 40 ıncı 
sokak. 73 312. ada 81<:. parsel 18. 
Güzelyalı müstecabı zade yeni 40 ıncı 
sokak. 306 M2. ada 874 parsel 24. 
GUzelya!ı mUstecnbi ~nde - yeni 

40 ıncı ı;o. 301 i\i2. ada 874 parsel 25. 
Güzclyah mü:=•tecabi zade yeni 40 ıncı 
sok. €44. 75 l\'12. ada 874 parsel 26. 
Giizelynlı müstecabi zade yeni - 40 ıncı 

sok. 471 1\12. ada 874 parsel 27. 
Güzelyalı müstecnbi zade - yeni 40 ıncı 
sok. 142 M2. ada 874, par el 32. 
Güzelyah 1'E'nez7.li h - yeni 21 inci 
f;O. 309, 25 :M2. ada 837, parsel 1. 
Giiz~lyalı :;:3 üncü sokak 339.25 ~'12. 

acla P87 parsel lfı. 
Giizelyah 83 üncü sokak 328 M2. 
ada 887 parsel 17. 
Güzelyalı 33 üncü sokak 321.75 l\12. 
ada 887 'Parsel l~. 
Güzelyah Reşadiye _ yeni 23 üncü 
sokak 281 M2. ada SSS parsel 7. 
Güzelyalı tenezzüh yeni 21 inci 
sok. 1337 l\!2. ada S90 parsel 1. 
Güzclyah tenezzüh - yeni 21 inci 

sokak. 336.50 l\12. ada 890 parsel 3. 
Güzclyalı Cen-ah l\fohnıed ef. yeni 
~5 inci sok. 447 l\12. ada 892 parsel 9. 
Güzelyah Şefkat yeni :rn ıncı sokak 
790 l\12. ada 894 parsel 1. 
Güzelyalı RPşadiye - yeni 23 üncü sok 
261.25 M2. ada 897 parsel 1. 
Güzclyah I!eşarliye - yeni 23 üncü 
sok. 263.'lö M2. ada 897 parsel 2. 
Güzelyalı Erik - Yeni 34 iincil 
sok. 266.25 M2. ada 897 parsel 3. 
Güzelyalı tencızzüh _ yeni 21 inci sok. 
243.75 M2. ada 897 parsel 4. 
Güzelyah RPşadiyı:! - yeni 23 üncü sok. 
7':".50 . 12. nda 8!'J8 pnr~eı 7. 
Giizelyalı Reşadiye - yeni 23 üncü 
sok. 128 :M2. ada ~tü4 parsel 7. 
Giizelyah seHlmet. ferah yeni 28 inci 
sok. 705,25 :\f 2. ada 911 parsel 2. 
Güzelyalı Recai - yen· 39 uncu sok 
862.50 M2. ada 919 parsel 1. 
Güzeiyalı Recai zade - yeni 39 uncu 
sok. 242.t>O l\I~. ada 919 par::;el 3. 
Güzelyalı Hecni zade - yeni 39 uncu 
sok. 209 1\12. ada ~)19 parsel 4. 
Güzelyalı tell€zzüh - yeni 21 inci sok. 
l 48 M2. ada 1789 parsel 1. 
Güzelynlı yeni yol sokak. 144 M2. 
ndn 1789 ;ıarsel 2. 
Göztepe Mah. tramyay cad. Yeni 92 
:nci sok. 622 M2. adn 838 parsel 3. 
Göztepe l\1. "J'uı·gut Reis çıkmazı - ye. 
ni l 02 inci sok. 165 1\1!!. ada 839 
parse l 7. 
Gozt pe M. Turgut reis çıkmazı - yeni 

102 ine: sok. 100 tıI2. ada 839 parsel 8. 

70 

117 
119 

12 

6 

2 

2 

2 

2 

777 

1 

34 

777 

37 

37 

37 

37 

19 

S7/9 

2 

12 
16 
12 

16 

6-09 

66 

1/3 

G/1 

16 

34 

14 

11,'l 

250 
2!>2 
254 
25fl 
258 
!?60 

1087/1 

- 1087/2 

1089 

87 
119 89 

n 

22 

2 

1 

2 

735/2 

Arsa 19.-

12.-

Arsa "6.00 

Arsa 27.-

Arsa 26.-

Arsa 13.-

Arsa 13.-

Altı dük
kan ve de
ponun 
284/64& 
hissesi. 

2662.-

Arsa 549.-

Ar.:!a 549.-

Arsa 549.-

Tarla ve yıkıl- 80.-
mış kule. 
Maa müştemilat 3675.
un fabrikası 
ve hangar mahal
linin 1/6 h issesi. 
Ev ve bahçe 4750.-

Arsa 22.-

Arsa 107.-

:Arsa ıos:= 

Arsa 226.-

Arsa 165.-

Arsa 28.-

Arsa 124.-

> 102.-

> 98.-

> 97.-

> 84.-

> 334.-

> 118.-

> 134.-

> 237.00 

> 105.-

92.00 

> 107.00 

> 85.00 

> 23.00 

> 38.00 

Arsa 282.- '\ 

> 345.-

> 73.-

> 42.- ·, 

44.- j 

> 48.-

98.-

8.-

5.-

1300.-

2&.-

Sot.-

440.-

2.-

3.80 

2.40 

1.20 

5.40 

5.20 

2.60 

2.130 

532AO 

l 09.80 

10!>.80 

109.80 

16.00 

735.00 

950.00 

4.40 

21.40 

?İ.00 

45.20 

33.00 

5.60 

24.80 

20.40 

19.60 

19.40 

1 6.80 

66.80 

23.60 

26 .80 

47.40 

21.00 

18.40 

21.40 

17.00 

4.60 

7.60 

Z>6.40 

69.00 

14.60 

8.40 

8.80 

8.60 

18.60 

1.60 

1.00 

Satıt ilanı 
,. .. . . ~ 

h:mir sulh hulaık mahkemeain • 
SPERCO . VAPUR 

4CENTASI 

cektir. 
. QUfRİJ:\ALE Vapuru 3-6-940 tari-

Akhiaar asliye hukuk hakimliğin- hinde beklenmekte olup VENEDİK 
den: TRİYESTE ANCONA limanlarına 
Şeyh isa mahalle~inden Abdullnh hareket edecektir. 

karısı Hayriye Elmanın koca~;ı ika- CALfTEA Vapuru 4-6-940 tarihin- •••••••••••·~~·· 
metgahı meçhul koçanalı beyazit oğ- de beklenmekte olup İSTANBUL O/ivier "e f6re/ıdJ ! 
lu Abdullah aleyhindeki ihtar dava- PİRE NAPOL1 CE~OVA limanları- LtMlTED 
sının gıyabı duruşmasında: na hareket edecektir. VAPUR ACENT.A.Sl 

:\füddeialeyhe b ir ay zarfında ka- AtUirk caddesi Ree• bina" 
rısı ve çocukları için birlik tesisiyle Not - Bütün bu vapurlar Triyeı· 
davet için ihtarına 28 13 1940 ta ka- te • eya Ceno.-ada timali n cenubi Tel. 2443 ıarı ~;, 

Londra •e l.i.-erpol bat .... 
rarlaştırıldığından ilandan itibaren A me n"ka limanlarına hareket ed~n p· ih . ..,,. ••9"' 

l ı tM • f • · L ıyaanm tıyacma so on beş gün zarfında turuku kanuni- TAL A ANON eeyrıae • 111 tır&e· 1 drr· 
d • b laramız aef er yapacak e yeye teve~qül etmediği takdirde hilk tin.in •e Amerikan Hin mana are· 

mün katileşeceği ilfin olunur. 186!) ket eden LOYD TRIYESTINO ano- ~ 
nim ıeyriaefain t irketi vapurlarına reket tarihleri hakkında ac:eıa 

1 
.... 

Saçlarınızı 
Dökülmekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cild in ize tab ii ta· 

tesa düf e derler h içbir mesuliyet kabul etıııe~ 
Not : Gerek na.lwı .-e senkM ha· TELEFON No. 2004--~ 

ravet in i iade etmek istiyorsanız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacaksınız 

Teşkilatlandırma başkontro!öriö
ğiinden: .. y -ınd•11 
Carµ vilayetleı·i canlı hay,·an ihracatçıları bırlıgi kurulacag 

0 
cıı 

Hamdi Nüzhet Çançar ihracat ruhsatnamesini haiz bulunan tüccarların bugünkü 24-5-
94 

r 

1 
ma giinü saat beşte Ticaret ve sanayi odasına te~rifleri rica olunu · 

Sıhhat Eczahanesi 
Kemeraltı - İzmir 

........ ALSANCAK 

Üç Kimyager 
Valdolu 

lataayona Kan11mda Yem Açalam 

EGE 

Diğer bir takım sinir 
Hususi Hastahanesi 
Sahibi: DOKTOR OPERATÔR 

ADIL BiR 
ilaçları gibi mideyi boz- Her 1Ube11e ait Juut4lar kab1d '1• •t
mıyan çok iyi ve tesirli 1 teha.<f8Utları tarafından ted41'i ~dil~. 

arazsız bir sinir ila- J Müessesedt her zaman 
·-~cı~d-ır~. ~-~ ..... ---ı I doktor bululur. Tel.2918 
1368 Göztepe )1. Turgut Reis çıkmazı 

yeni 102 jnci sok. 195 l\'12. ada 839 

1369 

1376 

1377 

1378 

1379 

1381 

1383 

1386 

1387 

1388 

1389 

1391 

1392 

1393 

1394 

1395 

1397 

1399 

1400 

1401 

1402 

par:ıel 10. 
Göztepe :\L Turgut reis çıkmazı - yeni 
102 inci f'O. ada 83'1, ı><ır. 14-155 l\'12. 
Cöztepc l\I. Tepe - :?erıi 88 inci sokak. 
815 112. ada B51 par~e; 8. 
Göztepc :.\f. Esrdpaşa ı=ıo. yeni 77 inci 
sok. 621 l\12. ada 9~n parsel 2. 
Göztepe M. Eşrefp:ışa sok. yeni 77 inci 

sok. 561 l\I2. atla 931 parsel 5. 
Göztepe l\f. Tepe _ yeni 88 inci sok. 
586 M2. ada !ıat p:ırsel 7. 

Gözteµe lL Eşrefpaşa ~ yeni 77 inci 
sok. ·169.75 1\12. ada 9:ln parsel 2. 
Göztepe M. E~refpa~a ve te~adüf çık-
mazı - yeni 92 inci -:okak c:494 )12.> 
ada 944 parsel 2. 
Göztepe M. Eşreipaşa - yeni 92 inci sok. 
()95 M2. ada !'144 parı~eı 4. 
Köprü Mah. !\fısır!ı t·addesi. 259.75 

M2. ada 1 732 parsel 1. 
Köprü :\fah. Mısırlı caddesi 281. 75 
M2. ada 1732 parsel. 2. 
Köprü :.\!ah . .Mmriı caddesi 435 

l\12. ada 1732 parsel :::. 
Köprü :\[ah . . Mısırlı caddesi 315,25 

:i.\12. ada 1732 par:ıel :). 
Köpru :\f ah. Mısırlı caddesi 376,50 

:\I2. ada 1739 parsel 1. 
Köprü M. Türkoğlu - yeni 137 inci 

:;ok. 747 M2. ada 354 parsel 1. 
Köprü Mah Nazım ~.ak;zlı - yeni 150 
inı:i sok. 1070 :\12. ada 354 par-;el 2. 
Köprü M Tem•zzüh - yeni 153 üncü 
sok. 88 :\12. ada 8~8 p~rsel 6. 
Köprü l\Iah. T~nezzüh _ yeni 153 üncü 
sok. 88.50 .M2. ada 82~, parsel 7. 
KöprU i\L Türkoğiu - yeni 187 inci sok. 
79.50 l\12. ada 830 pargeJ 20. 
Köprii ::\I. Aralık - yeni 152 inci sok. 

264.75 l\12. ada 1732 parsel 6 
Köprü .:\1. Ara:ık - yc:1: 152 inci sok. 

230 :\12. ada 1732 par~e! 7. 
Köprü ::\I. Sakızlı - yeni 150 inci sok. 

647 .25 M2. ada 1732 parsel 8 
Karşıyaka Osman zade Rahmibey _ ye. 
ni 1743 üncü sok. 1617 M2. ada 
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103 parsel. 25. .h 11 ıo 
İzahatı yukarıda yazılı gay1i menkullerin taksitle satışları 27-5-940 pazartesi 'günü saat dokuzda 1 

!eri yapılmak üzere arttırmaya konulmuştur. . 
1 - İstekli olanların hizalarında yazılı depozito akcelerini veznemize Yatırarak nrttımıava girnıeıerı. 11W 

· nı 2 - )1üzayede sıra ında verilen bedel, mukadder kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitoıa:ı . 
bet dairesinde tczyid eylemeleri ve mühür kullananların mühürlerini rıoterden tasdik cttirmelerı. 

11 24 1660 


