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Um7r.ıt Neşriyat Müdürü 
HA~DI N0ZHET ÇANÇAR 

ABONE ~ ALTI AYLIGI 806 Kuruş 
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_ Yabancı memleketler için 27 lirad..!!,;__ 
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(ANADOLU ) M2tbaasında basılmıştır. Her riln aalıahlan İzminle çıkar aiyui pzeteclir. 

I' Nü.shası her yerde 5 kuruştur 
29 uncu YIL 

N1>. 8185 

Cumartesi 
25 

MAYIS 
1940 

Rebiülahir : 17 
EVKAT 

S. D. 

Sabah : 4, 34 
Ôğle :12, 11 
İkindi : 16 10 

S. D. 

Akşam: 19,30 
Yatsı : 21,25 
İmsak : 2, 22 

Günü geçmiı nüshalar 25 kuruıtur 

Almanları , Sedanın ceoubunda y-ptı 
•• u taarruz şiddetli surette piis 

=-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

8 i r çok köprüler ve yollar Almanlardan tamamen temizlenmiş bulunuyor N h • d 
Al l E k h 

. . k . orveç cep es n e 
man a.r, s o ne rını gecme ıs- Aı 1 1. 1 1 1· t 

' man ar tes ım o uyor ar. sveç e 
temislerse de imha edilmişlerdir fevkalade tedbirler kal ırı dı 

Fransızlar, Sen civarında mühim mevziler istirdat ettiler. Jngiliz ve 
Fransız tayyareleri, Almanların bütün nakliye kollarını bombaladı .... 

- - , Esko nehrini bazı yerlerinden ge- f 
Balkanlarda 
Neler oluyor? 

Amerikadan 2300 ve Kanadadan hazırlanmış 
ı.· ~caba ne oluyor? Balkanlar yeni ) b •• •• ) •• f"kl •• d "ld" 
~tehlikeye mi maruz?. Maraz ise 0 an UİUil tayyare er mutte J ere gon erJ J 
d,ıı~~e ~anei taraftan, Almanya. Londra, 24 (Radyo) - Harbin bi- lar arasında görüşülmektedir. yeti vardır. Kan adadaki hava kuv • 

Tuna üzerinde 
<l.n ""• t•ta.da

7
n ';'~yet R ... :a· dayetlnd<ınbeı·i müt~efikler tarafın- Londra, 24 (Radyo) - Kanada - vetleri dokuz bölükten ibretti. Bu da 

ı.;,..ıe::.,~e ~ ;?. topun an dan ~merikaya si~ariş edilen 6100 dan ingiltereye gön.derilece~ ikin.ci on .üç ~ölilğe .çık~rılacaktır. Tayy~- s ilô.hlı gemilerin seyrüseferi erine 
FiJu.· • g yo .. Amerıkan tayyaresınden 2300 tane. fırkanın Avrupaya suratla gonderıl· re ımalatı tesn edılmektedir. Gemı, 

._,,. ı:;ıze kakrw. °'.:ad~. done~ sinin müttefiklere teslim edilmiş ol- mesi ve ayrıca üçüncü bir fırkanın tayyare ve harp malzeme.si imal eden müsaade ed •/memesi kararlaştı 
~~ a, açurulaa. ~ube.lagal~ ha duğunu dünkü Nevyork Taymis ga- teşkili için Kanada hilkilmeti tedbir- fabrikalarda günün yirmi dört saa- l 
ıı,11,a:.ia:'~ bete.~':'re. ra~men zetesi yazmaktadır. ler almıştır. tında da çalışılması için tedbirler a- Bükreş, 24 (Radyo) - Tuna üze- Bütün ticaret sefineier;nin müret-
llıeıı.., ~m. nuz ltıç bır te lilı:e Yeniden 4 bin tayyarenin daha si- İmparatorluk hava kuvvetleri için hnmağa başlamıştır. rinde ibrail ve Karadeniz arasındaki tebatı üzerinde de sıkı bir kontrol 
Fil.~ d.~ılclır. . parişi için müttefikler ve Amerikalı- de çok hummalı bir hazırlama faali- Kanadanın hazırladığı bütün tay. kısımda silahlı ticaret gemilerinin sey tatbik edilecektir. Bunlar, Belgradda 

• r....,. daha etraflı bır surette • 1 · 'it .. d ·ı · t' .. f · .. d d'I · R Y 1 h'"k' t ' 1 t d ~lı • . uka • . . . yare er ıngı ereye gon erı mış ır. ruse erme musaa e e ı memesı o- ugos av u ume ınce a ınan e -

~lılilc "7,..! ·~. qaret ~t.~ınuz Harbe hazır ı· mı· şler! Ayni tedbirler, Avustralyada da manya hükümetince kararlaştırılmış birlerin aynidir. 
'Yı- e nnallermm her bırm. ayn - DeTatııı 3 ün.,U aahifede - tır. 

1 gözden geçirelim: -----=--==------=------------------------------
~ a::~r;eı!:.~!eı~!~a~~:= Mısırda Alınan Tedbirler 
~~~ Al .... nya garpte kelimenin Italyada eski muhariplerin bir ka-
- -•İyle mukadderatmı oyna· •• y } 
~•dır, tarihin bu kadar ai .... bu rarı ve UniversiteJi erin mesajı Nil köprüleri muhafaza altına alınmış ve hudut

larda geniş mikyasta tahşidat yapılmıştır 
~ nazik bir gününde bu hüku

'-etiıı.. kendi arzuaiyie Balkanlara 
~Cit ederek bir de arkaamda çı· 
~ açınaia kallıuprıuı kelimenin 
._ -naaİyle !tir cinnet olur. Kaldı 
~ Alınanyanın lıunu yapmaaı için 

---~-~--, Jarı gibi bugün de ön safta harp et • 
meğe hazır bulundukları bildiri! -
mektedir. 

Kahire, 24 (Radyo) - :Mısır hil - -

aebep de yokbar. Bilakia Alman
)' ınuhtaç olduju hububatın ve 

::-denlerin mühim bir kıamını Bal· 
lllardan tedarik etmektedir, lı 

ll>ıı.talı:aya saldırmakla bunlardan 
"'-lıl'\un kalacaktD'. Almanya ise bu 
~~dunlardan müatağni kalabilecek 
it• dar bir refah içinde değildir, bili. 
d 11 fena hal,de aıkıımq lıulunmakta-

• 

"'· Şu halde bu ihtimal varid ola- Kent Cinano 

~ı. Roma, 24 (Radyo) - Üniver,ite 
tii.ntalya~a gelince bu hükumetin talebesinden 3 bin k'şi B. Mussoliııiye 
. ıreçtıkçe hıraı kabarmakta oldu- bir mesaı· göndermi".• A kdenize hii-
tıı" b .. d ·u h. • e ugun eg "" yarın anı yag· kim olmak ve imparatorluğun men-
lıte.dan kendiaine de bir hiue çıkar- faatlerini korumak için dövüşmeğ~ 
~•k teıebbüaünde bulunmaaı melhuz ha.zır bulunduklarını b.ildirmişler • 
0 duğu vakıa bir hakikattir. Fakat dir. 
'l'n· h"k• • b' " b' ı., ı u umetın ıraz uzunca aure ı. Ayrıca harp ma!Ulleri 'cra komite. 

"ek bir harbe girmek imkanından •i de bir takrir kabul etmiştir. Bunda, 

- Devamı 4 üncü -hifede - imparatorluğun vahim anında yaptık ı 

Paris, 24 (Radyo) - İtalyan ha-
-Devoımı 3 net; --,hifrd• - kilmeti, milli müdafaa tedbirleri al. , _.. 
iŞARETLER - -
Ber-in, Roma 

makta devam ediyor. Nil üzerindeki 

köprüler muhafaza altına alınmış ve 

hududlarda geniş tedbirler alınmış-

tır. 

Radyoları mı, ha Kahire, 24 (Radyo) - Alman pro 
• • f paganda merkezlerine haber vermek 

yır' ıstemı yoruz • için kullaıııldığı sanılan bir telsiz ci-

Bu iki radyonun, Türkçe servısi; hazı polis tarafından meydana çıka
gündüz ve gece, muayyen saatler- nlmıştır. Ecnebi tabiiyetine mensup 
de, yalan, mübalağa, desise, fitne, bir çok kimseler tevkif edilmiştir. 
propaganda ve bunlara benzer bir 
yığın marifetlerle dolu olarak Tür- Kahire, 24 (Radyo) - Bir ltalyan 

kiyeye hitap ediyor. Kendi dilleri vapuru, bugün Mıaırdaki ltalyan te-
ile yaptıkları neıriyatı dinleyin; b b' k 1 1 k . aaıının ır ısmını a ıp a en-
Türkçe aöyledikler;nden hemen hıç . . . 
b . · · ki h d d .. 1 d deriyeye hareket etmıthr. 
ırıaı ya yo ur, ya u a oy e e· 

ğil, bir baıka türlüdür. lta)ya, bize ltalyan tebaa11nın diğer bir kıs-
- Devamı 4 ünc:ü -hifede - mı da hazırlanmaktadır. 



~--- ·-

'25 Mayıs 946 Cumartesı 

... 

~ADYö) 
1 BUGONKO PROGRAM 

13,30 program ve memleket saat 

I t b ıd k• ayarı, 13,35 ajans ve meteoroloji ba. s an u a i berleri, ] 3,50 müzik. Çalanlar: cev-
Hatıralarını yazan: PAULiNE f(OHLER l!.Jr y • B• ı·ı l det Çağla, Kemal N. Seyhun, şerif 

JD, QZl ı~·r"";'d Q a!.Tl.Fl eOl lf 1 { er İçli, izzettin Okte. Okuyan: Radife 
- 12 ölmüştü.. Erten, 14, ı 5 müzik: Halk türkfileri 

Ilitlerin kadınlarclnn hoşlanmadı- Hıtler:n ilk mühim n k macerası talep erl• (Ahmed GOrses). 
14

,
30 

müzik: Ri-
1 P ı b ti b ·t · t· F k t akiler Faaliyet sahaları bütün ğını soyler ı-. ı·opıırra c a nazı!"l u sure e ı mış ı. ' a sonr • yaseticumhur bandosu (Şef: Ihsan 

Gobel.:s de. b:.ınd n j~+:f, d~ cd ı k de meı;ud neticeye rnrmı~ d"ğıldir. Bu a şa Zengın Türkiyedir Kiinçer), 15, 15 16,30 müzik: caz-
c:Hitler e\lcnm'yor ve e\! nm yccek Bunlard?.n biri vPrdLr 1 i, Göbehıin gc ar dün Merkezi 1stanbulda bulunmak ü- band (Pl.) 18,00 program ve memJe ... 
de. Zir:ı onun kn b"nde b"r tek a~k i!;miy)e çok ıkı mün ebcttedir ve andılar eg"" e ce er e zere deri, kösele. ve deri sanayii yar- ket S~!at ayan, 18,05 müzik: Karışık 
' ı·dır: Almnnyn a kı !• diye propa- k ... hram ım, me 'hur i tına arti ti dımcı maddeleri ithalatçılar birliği müzik (PJ.) 18,30 müzik: Radyo caz 
ganda yapıyor. Ren ate · 1üllerdir. Zahire ve ze~ tin~ ağı ihracatcılar .. " ile manüatura ithalatçılar birliği ku- orkestrası (Şef: İbrahim Özgür), 

H!tlcrin Almanyaya 'karşı bü uk Hıtleriıı, kadınıaru. n hl')~J.ınmndı-ll:!;rlik! 'rı u~umi he~etleri, dün ö~'e- aş ... YOf ru:muştur. Bu iki birliğin faaliyet oa- 19,00 konuşma (Yurt bilgi ive se\f· 
!Jir aşk beslfyjp bf medi{dni bil - rını trafa Gö l<ı yayını tır. Ru da, den sonra tıcarct ()da ~alonwıda p 

ı ı 1 d B rgamu kNmesi, bu ak~am zen - halan bil tün memlekete şamildiı· . gisi), 19,15 müzik: Nuri Halil oy-. mem amma, h r halde e\ J"nmcvi.i onu k "ıi ol"\ evle .dınnek bteme- top anmış ar ır. 
1 • '* gin eğlencelerle Bergamada başlı- Ve bu maddeler ithalatını yapan 'ta- razdan seçilmiş eserler. Çalan ar· 

k:~~:~• 1~;:~• d:;:Y~ · ~e ~:~i::e~::~ •in:::.:: e~ ~\~!~ ;~ a dt~ ~ ıtln da ken M ar ily adan b; firma, keçi de•i- yaeaktır. lla lke,· in de milli oyunlar eirl erd on istiy en !er, bir !iki ~rin a ~ ~ ı K ;7~ 1 ~-0 ~ey hu~, -~ev det Çağ 1 •tı: 
da hayatıı.a bir çok L~dın karışını~ disidir. i, kuru b.ı. , kuru mey\ a ve bul_ oyn~nac~k: projeksiyonla Bergama- o.laca~ ''.e _nza olmıyan tacırl~r, r- rı ~. ı, '(,v5 muzı ·: Okuyan - a-

G b 1 b k d d 1-· , mumu ihracatçılarımızla genis mik- clnkı tarıhı eserhr beyaz perdede Iıklerın ıştıgal menuuna dahıl mad- ze Tozem, 19,45 memleket saat sY. "fe hatta, n t"dt.r m 'Vk•ine g"çme ·in· o e u a n an tıtıere evve- . .. . . 
1 1 

. "th 
1 

d · kl a· . · t 
1 

·· h b rJerı .. 
A • , ır f •k<>Jr d b'. " t• t d', b h ._ va~t.n ·s vaı>mak i tediiYini sehrimiz gusterıkccktır. c e erı ı a e emıyecc er ır. ı ı, aJans ve rne eoro OJI a e 

de en fazla kadınlar umıl o muc;tur. a, e\ .. u e t • r ı J) tt se. J 
1 

• " .. p .. .. k d k d * 20 00 mu" ·ı·k. Fasıl he et· 20 30 kO-
. · l'k k b · t• · t d b'Jd'r · t' F. l"n aznr gunu er en en ermes n- , r. • y ı. , Atecıli b·r fırkacı o'arak, <>okaklnı:-- mı , onun crtı t ı te •· m aret ni an ıcmc • mn ı ı ,ş ır. ın u - . • , • • .. • 

0 
r;O 

d • t ki .. l d"-. b" ı j ı t t bTrememi ... x·ı:avet ir diya h ·ı u et merk zi Hel 'nk vullnrıyle şeh r do aşılacak ve son- Sporcular gıtttler n1,1şma (Gunün rnesel-elerı), 2 , '" nu u ar soy e ıgı zaman ırço c n n an a a ı ı ır· • • • • h b 1 .
1 

k t 
14 

d m" "k ç ı ı . c d t ç -ıa J{e-
kadınlar onun natıka ve talakatına gün Hitlerden ,R ate ~1ül'erin b"r t"1tlın kalmamış oldu;.u Ye izmirdcki rn nra e er gezı ece·, san e Galatasaray ve Fenerbahçe ta - uzı ' 8 an ar· e_v e . ag • ttin 
hayran kalarak intihaplardn reyle- kaç nm·ni Bt'rht d n • k' hu u i t~~ı 1 ilır catçılariyle Finland ·ya tlic t:p~,. "'.lha ında yapılacak to~l,nntıda kımlariylo yapılacak milli küme mü. ~tl N. Sey~un, Ş~rıf İçi~, tz~en. 
rin· onn vermişlerdi. inema nda go t •ıilm sin mi.. ~adc carı rırtırı gen'ş m k.'\"''"t ·~ :ı:apmak f tıkllı.1 mar 1 ve nutuklar so~_lene - sn.bakaları için Altınordu ve Altay l\I '~· Okuyanlar. Radıfe 

0 
'k: 

Hı "tl . h tı , b" "k b' k . E ra d art· t· k"skc ı-;lcdikleri haber verilmiştir. cek, sonrn e>cdndımızm muhtetıf spor takımları dün sabahk· ekspresle ts- a mud Karındaş, 21,20 m zı ı er n aya ncın uyu r acı opatmı · n n ' " 1 0 
• y ı b'lh k lk · ·a ı ' 1 Siret Tayfur tarafından Gitar Hava~ 

da \•ardır. 1921 enesinde Hitler, sat davet ettirmi ve Hitlerlc tanı;.tır - ·e,yorktan Llı- ı· m • l 1:.r türlü 0 un.arı, ' as a a an, cırı .' 0 c tan bula hareket etmişlerdir. Milsa -
1 1 2 

_ 'k. K" .. kor-
kızkardeşinin kızı Geli Ravbal'a li-1 mıctbr. l'!'arlcni ecıya ile çelik, demir, bakır, atma, at .. yarışları, zeybek bengı'. ar- bakalar, bugün ve yarın yapılacak - yen so 0 arı. 1 •3~ müzı · açu

20 80 · · · · · · · k te k h · pazlı, guvencle oyunları seyredıle - ke.slı'a (Şef: Necıp A~kın). "' "'lk olmucı. Hatta onunla evlenmek de llıtler, mı af rmı hararetle karı- pırrnc, urşun, ne e ve er nevı . tır. . -ı. .. Je-
.., A • d ~ h l't "h ,. tt;;.· · , T"I cekt•r. memleket saat ayan, aıans ha..,...r i'ltemi ti. Fakat kızın gönlü olmadı- Jamış ve çok alnk dar olmuş. Art s- ma enı a ıı 1 rıı e ını 'e l r- .. . . *- . . . bfYO 

ğı gibi. ailesi de kızlarını Hitlere tin. gUze,liği itibariyle de Hitl rin kiyectek' ithaHlt evleriyle bu madde- .. P:,ograma gore kermesın üçUncU Gene zelzele rı' zıraat, e~ham_ - tahv~1~t, kam tJtllll 
vermek istememişlerdi. Fakat Hitler hoşuna gitt"ği muh kkak. Hatta, ev- ter üzerine iş yapmak istediğini bil- ~unu Bergnma~la at yanşları ve eh- nukut ~r:ıası (fıat.) 2 .. ,.,o ken ı--

, . . . . d' · · f. h hnyvnn ~ergıs· vardır. 28 mnvıstn Dün sabah saat üçte Dikili kaza - (Ecnebı dı11erde - yalnız kısa dar onunl~ ~vlenmek tasavvurunda rra. ~enme~ ı~ n kı/~r :·er.~k . c'!. nn1:~ı- ıı mış ıı. Kozak vayla"!ın~ rıkılı-,cak, z;ngin sın da nltı saniye clev~ m eden orta ga postnsiyle), 22,50 müzik: caz .... 
rını gıttıkçe arttırmış, ~ntta. tehdid~ 1~~r. a ·at, er n 

1 
• 

1 ·~ı .a" fi- * bir proprt-m tatbik edilecektir. şiddette bir zelzele olmuştur. Yeni band (Pl). (Saat 23,20 ye kadar 111 
k~dar varmıştı,. Bunun üzerıne Geh, ~11 . kadı.~h ol~n m n~ ~ + P.ı dalın L .. l'i llillm z dan BC'rgama halkevinde balo verile- hasar yoktur. nız uzun dalga ile), 23,25, 23,SO.,.. 
Hıtlere son bir mektup yazarak, ken ı erı goturme ıne manı o muştur. cek v ,., .. bil . k .. ab k * nnk· program ve kapanı11, 
d • • ı ı · · k"' 1 d - l "/4 • cı ~.ur z çocu mus a ası ya_ ı '# ISıy C eV enmesıne lID An 0 ma lf.n- yapı .0. 1"l) ): racao6o pı)a kt 
nı söylemiş, ertesi gOn de kızcağız -Devam edecek- "'''"a. c. ı ca ır. ilkokullarda 

E en 
Bir h~Jt~da ne ı-ak:.nı 

gösterdi? 

~-~-'"k·~~~-

H e d 'ye edilen ayılar 
(fnl'i)iz radyoları) 

flkokullarcla 7 haziranda dersle.r lngfüz radyo şirketinin (Tlie JJ!'k· 
sona erecek ve son sınıflar talebesı- ı· b B d t• C ti ) fil 

. . . İ ıs roa cas ıng orpora on 
nııı ımtıhnnlarına başlanacaktır. m- . d .. roı· 

Zin,.,al c:'rketi beledivenin ha.,·va "h 1 15 h . d . ecnebı diJJer e haber neşrıyatı P • • ' " · ,, •,, · tı an ar azıran a sona ermış o-
l:; - 23 mayı hafta ı içinde lima- nat bahçe:-ine iki ayı göntlermi:;;tir. ıacaktır. Köy okullarında dersler ve ramı: 

r:ım zıhın eh~ memleketle.-c 461 safı Beledi.ve rei~rğ~ bu alakasından do- imtihanlar bitirilmiştir. İımir Dalfıt 

. ton (~ anj \ aril ve biuoı!u hariç) layı '-Iİrkel umum müdürliiğüne şük- *·----
Y unaDİStanda bulunan ecnebiler ;i~ı~:~~ı0 ı~~~çk;~7.~~!;t~:. 461 

ton zey. ranını bildirıniş~i~ Küçük mikyasta ihracat fn~i1:ce 
.. ı·çı·n şı.ddetlı· tedbı·r"er a1.dı Jhımın 4G tnnu :talyayn, mütebn· ZABITADA Kıymeti beş yüz lirayı veya mua._ :. 

Saatiyle uzonlu~tı 
20,10 21 35 19 60 

8.U si.56 25.159 

11.00 aı.r;s 2;.69 

l İ'i C'enubt Amerika mem!ekel!eri- --...- . 5 •- dili ecnebi parasını geçmiyen eşya > 
Atinn, 24 (Radyo) - Yunanistan- racnat etmei°P mecburdurlar. Yunn· ne sevkolunmuştur. Me\· ... im başı o~ Bıçak ta~ıyormu~: l''.e mahsuHi~, tic~ret vekaletince i· > 

da yeni kabul edilen kanuna göıe, ni tnn<ln doğmus veya rn36 senesin- lan 1 kil.numıE'vvcl 1!339 dan 23 mn- ırem('rde umumhaneler arasında sımleri tespıt edılecek, hudud dev- > 
Yunanistandn bulunan bütün ecnebi- dcnberi Yunnni tnndn yn<ı1yan ccne-lyı l 1HO t r"hinc kn~nr ~ma~ımız- Mu tnfn ve ! metpa. n 6ulvarındn !etlere ithallerindc menşe şahadet- > 
ler, Blkı bir kontrole tabi tu ulacak- bH r. ıı hılkılnılrrden j .. i na e ·ı - d:ırı i rnç celi en ZCJi ny:ıgı mıktan lTalilin üzer:nde birer bıçak bulun- nam i ibrazındnn muaf tutul!ıcak - > 
lardır. Yunanistana 00elen veyn .. v- mit r. Bu kara .. a avkırı hnrek t e- 1046() tondur. tır. Kararname, alakadarlara gelmiş.. Fransızca • rnuştuı·. 
veldenberi burada bulunan erneı:..i- denlE'r, d rhnl Yunan: tarı.dan çıkn. Ayrıc A n·alık i· kel<'.;;inden yanı- tir. Komşu hudud memleketlerden > 
ler, 48 saat zarfında hükumete mü- 1 rıl caklnrdır. lan ihıacnt miktarı 3000 ton krıdar- Tchdid: . • yapılacak ayni kıymetteki eşya ,.e .. (Tahran radyoau) .l'f 

dır. Bozyakada hmıbım oglu l zzet, mahsul de gene bu şekilde muamele- Turkçe 12 31 19 
----·* hayvan mc clesinden Cemal oğlu ve tftbi tutul:ıcnktır. * -

İsv·çrede omany2da' Vıa1'lu1A rı:ezl·sı· Mu tafayı tabanca ile tehdid ettiğin-. * Kız kaçırma 
fJ Y- den tutuhmıı:1tur. BİR TAYİ.N Kuşadası kazasınm Selçuk nabf1~~ 

Salah başlanns 1daın kanunu11u:ı hükmü Bu ak am olacak Esrarcıhk: İzmir grubu tapu sicil müdürlüğü sinde yeni mahallede oturan Ilt\11 

Cenevre 2.ı (Rad o) 1 v·çr bil uzatı}-!ı KE>çecilcr caddesinde ToRun oğlu fen memurluğu vazifesini vekaleten Fidan, tbrahı·m Erçin kızı 14 ya,şın· •• • ,. Y -
1 

e .... İzmır öğretmenler· yardım snndı- .. . -
kumeti fevkalade vazivet dolttvı "ı;- ı btkah Mustnfonm uzermde 2o san. ~n etmekte olan Elazık kadastro fen da Tayyibeyi zorla kaçırmış ve ZJı' 
l B 1 k d . 11 . : Bilkrcc:, 2·:1 (Rndvo) - B'r ser .. tınıv bu ak-ıam Sur vapuriyle körfez t'grnm e'r"r bulunmustur amiri B. Kemal Yiğitcan, 40 lira ma. bıtaca tutulmuştur. 
e a ·.a. ntonun. a çocu ~ a~ını em.n evvel R man'-'ndn ihdas edilmiş olan dıı hilindc "terL etti 'i deniz gezinti· 1 

' ::.; .. • • • 
1 d ı , b b .J s k ı ı aşla İzmir fen memurluğuna asaleten ..ıııı&ı·P••-••••••••• .. ~ yer er gon ermış 0 nn nna \ e a a - idam cezacı•, sim diki ''aziyet. dahilı'n- i, bü.\·Uk alüka crörmüş ve biletler nr ıntı 1 ': • f,--] ki t k 1 ... b tn.vin olunmuQ.tur. 1 o··ı arın çocu arını e rar yan nrına de bir sen daha ternclid 1 t . tamamen satılmı hr. Balcılnı· cadde inde Ahmed oğlu ~ iim 

l d bil ki · · b'ld' · t" e 0 unmuş uı. ! *·---
ee p € e ece erını ı ırmı._. ır. • 1 GC>z"nin mu'lıterf eğlencelerle cok Hrtsnn, sarhoşluk saikasiyle brahim Posta v• telgraf ba.,müdUriyeti 
Bu hal, vaziyette selah hasıl olduğu- ---* fÜ'"P.' geçmrsi iç'n hnzırlıklar vnİnl- kızı 15 ya~mda Sndanıı sarkıntılık ZEYTİN VE ÇEKİRGE İŞLERİ baı:olditibl merhum Bekir Sıtkı eŞi 
na delil sayılıyor. Nasyonal ç.._ytun~ Avr d t • ettiğinden tutulmuııtur. Zeytin mıntakalarını tespit için vi- ~ 
h ık O S } · ı· d bulu pa " mış ır. lay-0t ziraat müdürü B. Refet Dike- İzmit mebusu 'Kainil Dursun .;e a ve m esse e erın e ın e - " a. ... otosı'klet kazası·. 

m • • r- · l k" h t d ·· T" avukat İbrahim Et1ıem Postae1• nan ham maddeJere hfikumefn ica- Tahsilde bıılunan lale- --. . . w rın reı ıgınc e ı eye, un ıreye 
bında vazıyet edebileceğini yazıyor. ll"SVeÇ Fevzıpa.şa .~ulvarın~a Zekı o~lu gitmiştir. Heyet, yabani zeytin mm- oğlunun validesi Bayan ı.ıesnıı 

bey J döviz gönde- .t:. US Murad, bındıgj motosıkleti fbrahım takalarını da teftiş ve tespit edecek- Postacıoğlu kısa sttren blr ba9"' 
ft.t; •• l l . d oğlu Mustafaya çarptırmış, hafif su- tir. talııctan kurtulamıyarak dUn fr-rilebit"ecek .thUZa tere erı evam rette "-·aralanmasına sebebiyet ver- fjJl 

" Menemen, Baynıdır, Tire, Seferi. tlhal eylemiştir. Cenazesi buı 
Romada teşebbüslere Ankara, 24 (Radyo) - Kendi edecek miştir. hisar kazalarında ve Karşıyakanın saat 12 de Kar§ıyakada Yalı cad-

hesaplarına A\'rupada tahsilde bulu- Stokholm, 24 (Radyo) - İsveçle Kaza: iki köyünde çekirge mücadelesine desinde oğlu Avukat t. EtııetJl 
girişti Jıa Türk talebenin, memlekete dön- Sovyet Rusya arasındaki ticaret mu- Gazibulvaı,nda Mehmed oğlu B. devam edilmektedir. Postacıoğlunun 370 numaralı e· 

Londra, !4 (Radyo) - Müşterek melerine kar .• ılık olmak üzere veli- ahedesi müzakereleri "yi bir safhada Hüsnü, inşa ettirmekte olduğu binayı *--- vinden kaldırılacak ve SoğukkU-
lnriliz - İtalyan daimi komisyonu feri tarafından 200 liralık döv:z gön- 1devam etmektedir. Müzakerelere de- dolaşırk{!n ayağı bir tahtaya takı!_ CEZALANDIRILA?l,-rı,AR yu camiinde öfrle namazını Dlil-
reisi Lerd Volter Brln, iki memleket dermleri Maarif Vekaletince muva- vam oluuacaktır. mış, bir buçuk metre derinliğindeki Kültürparkta çiçek kopardıkları teaklp namazı kılındıktan sonra 
arasındaki iktısadi meseleler Ozerin- fık görülmüştür. kuyuya düşerek muhtelif yerlerin - görülen Oç kişi, belediyece beşer li- Karşzyaka asri mezarlığında si-
de İtalya nezdinde bugün bazı tc - Bu gibi talebe velileri, bulundukla- ne müracaatla döviz alabilecekler - den yaralanmış, hemen hastahane- ra maktu ceza ile tecziye edilmitler- le kabristanına defnedilecektir· 
~bbilslerde bulunmuştur. rı Y rlerdeki kambiyo müdürlüklerf- dir. ye knldırılmıştır. dir. Liııiııiiililıillıiiiliiiilıilimııilılılıılıı••~ 

18.36 19.84 16.8~ 
16.16 19.84 t6.84 

ıs.oo 2s.os ıs.s2 u.s' 
20.00 25.58 19.88 

28.45 81.81 26.6~ 
14.15 ıs.sa 

28.00 81.82 26.69 

Lerd Vo'ter 

lsLA .... M T' A /"H/0 

ti. Yanı islamtyet, yavaş yavaş kol t:ynnlığı kabul etmişti. Şimdi Busrıı. Deniliyordu. te edecekti. . de 
"~----_,. ~ ~aı2mıımımı~ budak salıyor, dikkHi celbediyor, hakimi bulunuyordu. Ayni zamanda Hazret Muhammed; derhal ilan AptuUahın da şehadeti takdıriı' 

1 H h dairei nüfuzunu genişletiyordu. Bizans imparatorluğuna merbuttu. etti: ordu efradının Jı:arariyl~ içlerıııd•1l 

Z. 'df1 A"l!I me Gene ayni hicret senes.>nin sonla- Resulü Ekrem; diğer hakim ve hü- - Bunun öcünü alacağız. Ya ts- biri kumandanlığa geçirilecekti .. rf• 
U4 W rında idik' Yemendeki E$'ar kabile- kümdnrlnra yaptlğı gibi, ona da mek lama baş eğecekler, yahud da bi - Ordu; Medine civarında Cil 

B Yazan: M. AYHAN ..-•m•m&lıdJ sinin bir kısmı İslamiyeti kabul etti tup yazmış ve kendisini islam dinine zimle harbe girecelCler!. toplanmıftı. İslim peygamberj, or-
ve bunların güzidelerlnden Ebu Mu- davet etmişti. Bir anda 3000 kişilik bir kuvvet duyu ta Semiyetilveda denilen Dlef'" 

- 215- c- Ferve, bilahare impnra~or He- sa ile arkadaııları :Medineye geldi- İmparatorun sadık hendesi, İslam toplandı. Bu kuvvet, icabında Şu _ kie kadar teşyi etti. ,, 
-Fakat na ıl olur? Ben bir rei· rokliyos tarafından İstanbula çağı - ler. sefirini nezaketle red ve hiç olmaz- rahbili tepelemek ~in kafi telikki Artık ilerliyorlardı.. Kllllland•ll 

alm. O ise lAlettayin bir şahıs.. rılmış, muahaze edilmiş ve tekrnr hı· Bu sırada; Medineye kara bir ha- sa kabalıkla kovalıyacağına, yanm- ediliyordu. ve güzidelere hitapla; t 
- Hayır, din nazarında ikiniz de ristiynn dinine nvdeti emrolunmuş- her geldi. Şe1ırin her tarafında; dakilere emir verdi: Ordunun kumandası; ResulO Ek- - Bizim hedefimiz doğnıdan.doti 

m8savisiniz.. tur. Fcrve bunu kabul etmeyince ev- - Gasadn1 reislerinden Şürahbil - Şu adnmı öldürünüz! remin evlııdhğı Zeyd ibni Hariseye ruya harp değildir. Evvela islanıı1ı le 
- Şu halde ben tekrar hıristiyan- vem hnpse atılmış, sonra da idam e- ibni Amr; bir elçimizi öldürmOş. Ve, Haris öldürüldü. Bu haber Me- verilmişti. · 'kabul ettirmeğe çalışınız. Mu-va~•_ 

lığa dönerim.. dilmiştir.-> . Şeklinde bir rivayet dolaşıyordu. dineye gelince Resulü Ekrem çok mO Zeyd: azatlı, eski bir köle idi. O- olamazsanız harbe girişiniz .. Gıde 
11 - Serbestsin. Fakat ben de seni Hediyeler meyanında, bir atla bir Gerçe cahiliyet .devrinin kötü Jti. tee ir oldu. İslHmn dahil bütün k:ı- na kumandanlık vermek belki bir de- ceğiniz yer, Rum diyarıdır. ~~rP~ıı 

idam ettiririm. beyaz katır ve bir de merkep var- yadlan henüz 'hakim bulunmakla be- bil el ere haber yolladı ve onları: bu clikodu uyandırabilirdi. ıFakat Haz- sonra rahiplere rast geleceksınız. r 
Cebele; bir gece düşOnmek üzere dı. rab~r; sefirler, kolay kolay öldürül. acı ve şnyanı esef hadiseden haber- ret Muhammed, arkadıışlariyle gö - l:ır dünyadan çekilmiş insanlardır• 

rnilhlet istedi, fııkat o gece kaçarak Ferve; mektubunda; mezdi. dar etti. Bu hareket. ayni zamnnda rüştilkten sonra bunu böylece ten- kendilerine dokunmayınız. Kadınl~ı-
lstımbula gitti, tekrar hıristiyan ol- - Ben Milslilman oldum, Alla hın Halbuki: rivayette olduğu g!bi, bir protesto makamınd::ı idi. sip etmiı:ti. Çünkü İslamiyette sııııf la çocuklara iyi muamele edinı : 
du.11 birliğini ve sizin peygamberliğJnizi filhakika bir islarn :refiri ölmi!ştU. Bu Herkes rnütoessir olmuş, herkes tı.- forkı yoktu. Kimse kimseden bUyOk lte2 ruata, mahsulata zarar verın~ _ 

Ayni tarihte de Belkn hfikimı Fer- ikrnr ettim. Siz. Hazret 1..nnm teb~ir znt; Haris ibni Amr Ezedi idi. snbileşmişti : ve şerefli olamazdı. Vazedilen ka - Yjniz, yakıcılık, yıkıeılık yaprnaY ıı 
nt fbnl Amr de Islama dahil olmuş ettiği peygamber iniz. Buna iman Hazret Muhammt>d onu: Busrn ~ Bu kil<ıtnhlığa mutlaka mukn· nun nnzrırmda herkes müsavi idi. nız .. GllliP ellrsenlz, tırkndaşırtı ,,, 
ve; Suut ibni Sa'd namındaki adamı- ettim. hftklmine gönclnnılstl. Bu hnvall hat bele edilmelidir. Bir scf;ri ölcl!\rme- Harpte Zeyd şehld veya me>cruh do. Hnrisln şehid dllştuğO yere gidiniı: '" 
nı, bir mektup ve birçok kıymetli Diyordu. Belkn; Suriye civarında kının mühim hır r:ıc:mı Araptı. Faknt\nin cezrısı verilmek gerek.. Ç!lnkU 1 şerse kumandayı Hıızret Alinin kıır- oııun ruhunu şnd ediniz. 
hed"yelerle islim pcy~amberlne gön. idi ve Bizans imparatorluğunun elin- dinleri; hıri tiyanhkh. R i'lleq ŞU- bu hareket ayni zamanda bir lıaka- ceşi Cnfcr TnYyar. o da ayni akıbete 
derm'şti de idi. Milslllmanlıiı kabul eylemiş- rahbil bile aslen Araptı. Fakat hıris- ı·ettir! • uğrarsa Aptullah ibnj Revaha deruh. - De \•am eı:l,.,..ı- -

• 
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lıeyrrıltan döndü. Asım 
Gündüz de Suriyeye . l ~ Italyanın maskesi 

ı 1TI a atı- indirilmelidir ,:;'"·~.:~r.~:~;,:.:::':=.~:: /ngilterede harp malzemesi 
"ıay baıkanımız ma~l Fevzi Çak- Orhan Rahm; GÖKÇE 
"ıa!,; ve maiyeti, bu sabah Ankaraya b •• •• k b • l •ı • t • Her gazete, her ağız, her radyo 

~.::~~;ee i~~k~:t e~7::~~r. ~~~~ na uyu . l r ıı ı z ve rı m l ş l r :: ~~~~:r:r'.'.::n~::::rj,:::1::~1~~: 
rıunız seyahatlerinden memnun ler resmen harp ilin etmemİ§, dilerse 

ulunuyorlardı. H •• k " t • k • b • h b k • t • h ı " t kendisini gayr; muharip olarak da-
Cenelkurmay ikinci baıkanı orge- U Ume J yeni anUn JDUCI lnCe er çareye aş VUrara IS l Sa a l aza• ma taşı gibi ileri aürmüı bulunsun, 

~··~~ Asım Gündüz ve maiyeti de ,. d k k • h ,. f • ti -k ld d kt• hakikatte hem müttefiklerle, hem de 
~•run Toros ekapreaiyle Suriyeye mi ereceye ÇI araca Ve nl al za eri mu a a e e e ece lf onların doatlariyle harp halindedir. 

'>eket etmiıtir. Londra. 24 (Radyo) -Son kanun- değil, uzun zamandanberi muattal harp malzemesi ımaliitı, çok faal bir 'günde 24 saat çalıştırılmağa başlan- Bizim kanaatimizce, ltalyanın bugün 
----* la hükumet ağır ve hafif endüstriyi vaziyette bulunan madenler de hü - ı hale >Okulmuş, tam hızını almıştır. mıştır. Almanyaya yaptığı yardım; onun ya-

l
• ngı"lterede tam bir kontrol altına almıştır. ln - kfimet tarafından derhal işletilmeğe ;Kanada teslihat nazırı B. Hu!, beya.

1 
Londra, 24 (Radyo) - Hükfime. nında aili.ha aarılıp namluyu Paria 

gilterede canlı ve can•ız her şey hü- başlanacaktır. natta bulunarak en kısa bir zamauda tin; her çareye başvurarak, istih> ~ - ve Lond.-aya çevirmekten daha ileri 
t. k '4c t d d" kfimetin emrindedir. İngiltere hükfi_I Yeni kanuna aykırı hükümleri ih- harp malzemesi istih8alıitından çok lıitı azami dereceye çıkaracağı veni- bir kıymet ve hizmet teıkil eder'. 
ev Zıa evam e ıyor meti, ameleyi istediği yerlerde ve is-ltiva eden kanularda lazım gelPn ilga mühim neticeler alınacağını söyle - hal zaferi mutlaka elde edeceği, ala- Meaelenin ehemmiyeti de eaaaen bu-

tü~o~1:a, 24 (Rad~o) - .P~lis, ~u- tediği şekilde ç~J~t_ıra.~a.ktır. İng.il_- ve tadiliitı ~apmak için ~e _hükumete mişlir. • .. . kadarlarca temin olunmaktadır. radadır. İtalya reami ve fili tekilde 

te k
.
1 

nçsrer şehrınde Mıllı Faşıst tere adalarındakı komur madenlerı- hak ve 'elahı'·et verilmıştır Kanadada agır endustrı ve tav\·a- * bir harbe girmiı olsaydı, kontrolün 
ş •t "k" t k"f , . . . 

!tın.' a ına men9up 1 1 azayı ev 1 ne gelince yalnız faal halde olanlar Londra, 24 (Radyo) - Kanadada re fabrikaları gece tatili yapmıyarak ı• Stanbula demı"r tamamen tesisi, yen; cepheler kurul-
~t;r. Teşkilatın, Londradaki u- - maaı ve harbin baıka yerlere siraye-

iUıni merkez; muhafaza altındadır. H d t h •• • t d • d ti gibi her halde bu ik; devlet aleyhi-
Urada tekik edilen vesikalar ara- u u suz urrıye ıvarın a geldi ne teairleri muhakkak olan bir çolı: 

~~:~~~~-u~0~;:~~i;' beav;ıa~:~~~~e7e:: Daha da gelecek ~een~ı::~z::!.":ln~e .:;,~n:.:;:~ae~!~~~~ 
. ekı evler araştırılmı~. bazı kimseler İstanbul, 24 (Telefonla) - Hol- lıalya, s-ayri muharip maskesin; au· 

l•ticvap edilmiştir. Bu evlerde otu- Son alınan tedbı"rler ve lrabul olun k ·u bu·· tu·· n l:ındanın Almanlar tarafından işga- ratına geçir .. rf'k, Roma. Berlin mih. 
tarııar bazıları serbest bırakılmıştır. "' an an n, linden evvel !stanbul için 400 ton de- verinin kendisine düşen vazif .. ıini, 

llelfo•t şehrinde polis, g:ıyri ka- dünyada derin akisler uyandırdı nıir yüklemiş olan bir Hollanda va- en kıymetli, en kurnaz tekilde, 
%ni bir t•şekkill olan lrlanda cum- puru, bugün limanımıza gelmiş ve hem de kendisinde küçük bir yıpran-
hutiy t teşkilatı mensuplarından a'- Londra, 24 (Radyo) - İngiltere - mamıştır. P:ırliimento, hükumete şimdi çalıştık!!lrı lıususj ve de\•let demirleri limana çıkarmıştır. ma olmadan ve bilakis. her türlü ti-
~ati 20 ki~;yi komiserliğe götilrmilş- de her hakkın hükumete ait olduğu verdiği selil.hiyetleri ve hürr'yetini müesseleı·inden alarak harp sanayii Amerikaya s'p:ıriş edilen 2500 ton caret ve refah imkanları temin ede 

r. h:ıkkında kabul edilen kanun, diln- zafer elde edildikten sonra geri a- fabrikalarına devretmiştir. İşçi ve demir de bugünlerde gelecektir. Bu ede yerine getirmektedir. Binnetice 

K onservatuar yanın her tarafında derin akisler hu- lacaktır.• fabrikatör teşekkülleri, iktrsadi se- suretle memleketin demir ihtiyacı, müttefikler de, harbe yanaımıyan 
sule getirmiştir. Almanya ve italya- Hilkümet aldığı selıihiyetlere isti- ferberlık için hükumete yardım et- uzunca bir zaman temin edilmiş bu- bu devlete karıı harekete geleme-

Ka • t • tt • da bu kanun, bir panik tedbiri diye naden binleı·ce kadın, e.kek işçiyi mektedir. lunm3ktadır. mektedirler. Fakat bu hal ne vakte 
A nunu ın z_şar e. _ı. tavsif edilmektedir. kad:ır devam edebilir?. 

d nkara, 24 (Hususı muh11bırımız- Diğer yerlerde :se, her ne .bahası. l •ıt K l tk ltalyanm bugünkü vaziyeti, harp 

1.en) -1\faarif Vekaletine bağlı o- na olursa olsun müttefiklerin harbi ngı . ere ra ının nu u üzerine tesir ·ediyor mu, etmiyor 
ht·ak bir konservatuar kurulması kazanması azmi diye gösterilmekte- mu?. 
k akkında Büyük :llillet Meclisinde dir. Muhakkak ki ediyor. Nitekim Alp 
ııı~Lul edilmi~ olan kanun, bugün res Taymis gazetesinin Paris muha - hududlarında, yakın ıarkta, Mısırda 

gazetede intişar etmiştir. biri, ingilterede kabul ed'len bu ka- Şimdi anlaşılıyor ki, düşman, milletleri esaret altına bir iki milyonluk bir müttefik kuvve-
.I\anuna göre, konservatuar; mil- nunun Frsnrnda çok mühim tesirler ti tam bir atalet ve intizar devresi 

ıık Ve temsil kısımlannı ihtiva ede- husule getirdiğini bildiriyor. Fransız almak için uzun zamandanberi planlarını çizmiştir yafamaktadır. Müttefiklerdonanma-
Cek:ir. Muzikte kompozisyon, orkest gazeteleri, bunu Britanya tarihinde aı Akdeniz sularında mekik dok•. 
~a •daresi, piyano, yerli sazlar, ne- eşi bulunmıyan bir hadlse diye yaz - Londra, 24 (Rad·-o) -Bugün (imjrabiden ve uzun asırların kurduğu Milttefiklerimiz Fransa, Polonya, mak zaruretine düımüttür. Maaraf 
t~~i ve vurma sazlar ve teganni kı- dıktan so~ra nihai ':afer için en mil- paratorluk gti~il) ingiltcrenin her ta- 1~edeniyeti yıkılmakta~ kurtarmak i- Noı:veç.' H~lla~d~ ve B~lçik~ya seı_n- kabarmakta ve müttefikler erki.nı-

ları vardır. kemmel amil olacag•nı yazıyorlar. rafında kutluıanmıştır. Bu milnase- çın harp ed•yoruz. Du~ 1anların za- patılerımızı bıldırmek ısterım. Milş- harbiyeai İtalyayı müzmin ve müzic; 
~ l'ernsil kı•mında da opera, tiyatro Amer'kadaki akislerine gelince betle kral altıncı jorj, imparatorlukl

1
feri, medeniyetin ylkılmagı, hak ve terek mücadelemizde beraber çalışa. bir derd halinde ve daima hesap dil-

' e bıdet bulunacaktır. Her şube bi- Nevyork Taymis şunları yazıyor: halkına hitaben radyoda bir nutuk adaleti:ı karanlıkta kalması demek- cağız. hilinde mütalea etmektedir. Her ha
l er lllilteha~sıs hrafıı;ıc:hın idare edi- cHududsuz hürriy t ülkesind bir irad edere)< şunları söylemiştir: tir. Biz, ecdadımız gibi Allaha güveni- reketi, Almanyaya bir müzahaı-et 
ecektfr. Talebe, paralı ve para~1z darbe He her şey hilkilmete geçmi!]~ - Bugün b;r sene oluyor ki, J{a... İmparnt.orlugumuzun falii görünU- yoruz. Bunun içindlr kj, tJnamaııde.lrf ifacl• •dcın, hçı Bürü.Jtii • ...__ü. -ı.r ... 

:,~tılı olacaıc, parasız talebe,• mecbu- tir. Bütün ingilizler, bugün hürriyet- nadanın kalpgahnda milletime hitap yor. Buna hepimizin itimadı vardır. pazarı, ibadet gilnü olarak hasredi- ıından müttefikine ıiyaai ve manevi 

0
1 

hizmete tabi tutulacaktır. Opera, !erinden •arfınazar etmişlerdir. Al - ederek, idealimiz olan hak, hürri- Dilşmanların ağzında bir kelime yorum. Kadın, erkek, çocuk ve her. bir kuvvet temin eyliyen böyle bir 
t ~1 •t ve tiyatro kı•ımlannda okuyan manya tehlikesi, demokrasi için tarih yet ve adaletten bahsetmiştim. O za- dolaşıyor: kes o giln nihai zafer için dua edece- devleti, her çareye baıvurarak ka
aıebe, milessesenin göstereceği bir te hiç bir zam:ın bu kadar büyük ol- man sulh içinde olduğumuz halde, Emperyalizm. Bizi emperyalizmle ğiz. Allah bize yardım edecektir. buğundan çıkarmak ve iki rahmetten 

Yerde bir sene çalışacaktır. kara bulutlar afakta görünmeğe baş- itham ediyorlar. Halbuki bu itham - Herkes, vazifesi başında, başı yuka- birini seçmeğe davet etmek zamanı * M k b lamıştı. larn biz değil, onlar Hiyıktır. rıda ve temiz bir kalble gayemiz uğ- artık gelmittir. 

L t 1 • • Ufa a e İmparatorluk, harbe mani olmak tmparatorluk, kara, deniz ve hava runda çalışsın. Allahın izniyle nihai Avrupada her millet, Almanya ka-
e on ya e çısı K l için her çareye baş vurdu ve hiç bir kuvvetlerini zafer için seferber bir zafer bizimdir.> dar İtalyadan da ,iki.yet etmeğe 

Ankaraya gidiyor o misyon arı fır~atı kaçırn_ıa~ı. ·Fakat: bütün gay- hale ko) •. uştur. baılamııtır. Çünkü maalesef itiraf 
hta retler boşa gıttı ve harbın ıstırapları - -- edelim ki, düımanlığın bu korkak ve 

nbul, 24 (Telefonla) - Leton- Avrupayı kapladı E ı k k ki" d ·· f"kl · h .ıa hüku t• . . A k 1 . . r..Iakkındaki emirler . Al . . aypa fe ı e, mutte 1 erın are-
t. me mm yenı n ara e çısı flı V'cdanen müs~erih bulunuvoruz man sır erı k b t" . hd"d 1 kt d" o, ~k' b il K"" t d ·l d [ . . • ~ ·· et ser es ııınj ta ı ey eme e ır. 
1 ıs ug n os ence en vapuı a teblig~ e i mzşiır Şimdi anlıvoruz ki düşman millet- B ·· k .. it 1 • 1 • k i!lan b ı 1 · , A k h · • ugun u a ya, ınaan ıgın arfm-
lcet t u _a .ge mış \e n araya are- Ankara 24 (Hususi muhabirimiz- !eri eearet altına almak için uzun za- • na yağlıca bir dilek listesi ile çık-

e mıştır ' • d b · h 1 ı· l -. den) - Ankara, btanbul ve izmfrde !Dan an erı azır namış. p an arını u .. d b • h d } makta, kuvvet patırtısı ile bir çok İt· * ihtikara mani olmak için kuruJacak çizmi~ti. İşte biz, bu planları bozmak Ç gun en eri Cep e e aç 0 • !er yapabileceğine kanaat etmekte-

T aljyarefer fiat murakabe komisyonları hakkl!l- için harbe girmek mecburiyetinde d ki b edı"yorlar dir. Bunlar, ya kabul edilir, yahud 
daki emirler, bugün istanbul ve iz- kaldık. U arllll eyan da topyekun reddolunur. ikinci tık 

yola çıktı mir vilayetlerine tebliğ edilmiştir. Açık söyliyeceğim ıçın sözlerim Paris, 24 (Radyo) _Tayyare ge- Pilotların yerine geçen yeni pilotla- takdirinde, lıalyayı harbe aokarak 
Kabul edilen kanuna göre, zaruri ih- yanlış anlaşılmamalıdır: nere alı Dölafer radyoda şunları söy- rın kuvvei maneviyeleri d~ çok mil- meseleyi esasından kavramak zaru-

I -Baş tarafı 1 ino:i aahifede- tiyaç ve gıda maddeler; fiatlerin; e- Düşmanların hakiki hedefi arazi ]emiştir: kemmeldir. Düşman, denizyolları il- reti meydana çıkar. 
~~~~ıştır. Yeni Zela~da hükumeti saslı sur~tte _kontrol _ _ederek i~tikar kazanmak değil, imparatorıuiumuzu _Bazı kimseler, Almanların tay- zerinde tayyare ile mühim tahribat Fikrimizce Fransız ve İngiliz dip
'al Y.e na~ırı B. Veş .y~kınd~ Avust- yapanlaı hakkında suralle kar.ır ver yıkmak ve ondan sonra dünyayı esa- yare imal kudretinin tevahhuş edile- yapamamaktadır. Şunu bilhassa te- lomaıiıinin artık bu kangran olmu, 

t Yaya gıderek bu ıkı domınyonun mek ve onları mahkemeye sev ket - ret altına almaktır Fakat onlara bu • .. .. barüz ettirmek isterim ki, son muha- yaraya neıteri ciddiyetle vurması la-
e..,·k· · · h d h""k- t k .. ·ı· ti d 1-1 · · cek derecede oldugunu soyluyorlar. . d R • k ,. b" .. k "". ı mesaısı ususun a u ume me uzere vı aye er e, va ı erın re- fırsatı vermiyeceğiz. Çünkü fmıat bu. . rebelerde bitap bır halde alınan Al- zım ır. eımı ve at ı ır muza ere 

etkani 1 .. .. kt· . l ... d d" k" 'd .. kk Fakat ne Almanya, ne de başka bır . 1 . . .. .. d b . 1 teıebbüsü, buna kifayet eder. Müt· \' 7 Ze gl orduşedce _ ır.d' k d .. ıs ıg'.n e ye ıhşer f ışıı· en mu re kep lurlarsa, isteklerini en vahşiyane bir devlet son muharebelerde kay betli- man esır erınıt\, uç gun en erı aç o -
~- cnı e an a a şım ıye a ar go komışyon der al aa ıyete geç ece - tarzda yerine getireceklerdir. • . • .· .. . . dukları anlaşılmıştır. Alman asker- tefikler, Fatist matbuatının neıriya-
Ul!u yazılanların m·ktarı eli" bine t• gı tayyareletı, suratle tekıar yerme ı · · · tl k · dı tına, Faıizm zimamdarlarının eski b ı ı ır. U .. k 1 . . .. • . k erının vazıye erj pe perışan r. 
aliğ olmuştur. Bu komisyon, fiat murakabe teşki- . zu~ .m~na ~şa ar -~çın zam~n mu- k~ymaga muktedır ola.maz. Fa at nutuklarına bir kırmızı hat çektik-
l!ükilmet, sened l4-00 pilot, 1500 Uitını süratle vilcude getirecektir. saıt degıldır. Zıra, mucadelemız, ha- bır kısmı avcı tayyaresı olmakla be- ten sonra, meaeley; yeni baıtan hal-

llıitralyözcü ve ras~t yetiştirmek için yat memat meselesidir. Biz, kabustan rnber ingilizler, kaybettiklerinin ye- Graf Zeplin yanın objektifinin önüne vazedebilir 
ledb•r almıştır. Mu ssolini kurtulmak için değil, Avrupayı ha- rine derhal yenilerin; koymuşlardır. ler ve alacakları cevaba göre, kendi-

d Londra, 24 (Radyo) - Amerika- At/antikte dolaşıyor sini iki cepheden birine sokabilirler . 
. an büyük bombardıman tayyarele- Yarın çiftçilere dip/o- Londra, 24 (Radyo) _ Cenubi Yoksa her gün Avrupa ve Akdeni1 

~· Atlantiği aşarak geliyorlar. Bu mafar verecek Atlantikte bulunan Alman korsan ufuklarında bir ltalyan hoparlörü-
•l'Yare!erden bir kısmı, şimdiden gemisinin, tayyare gemisi (Gr:ıf Zep nün avaz avaz bağırdığını dinleme-
i:elıııışr B J f k l'd b .. ··k Roma, 24 (A.A.) - B. }ıfusso - g"e artık tahammül kalmamııtır. Av-

ır. un ar, ev a a e uyu r · ·· ·· b · d b · · !in) olduğu tahmin ediliyor. Lu gemi 
~e llttlkemmel tayyıırelerdir. İnşaatı ını. pa7:ar gu_nu ır ası~ an er; zıra- }falya ve 25 'llJIQYlS 19250 ton hacminde ve beş posluk rupa ve Akdeniz aahillerinde aakeri 
' e'l tayyareler, biribirı· arkası sıra at ~şlerıyle ugraşan ve u surete to_ P- Lt'.l ı ve milli kudretlerin1• tarih huzurun-

• - d k ı 1 l on topla mücehhezdir. Ssatta otuz 
•elec"kJerdı"r. raga s_a 1 unvanını a mış .0 an aı e. Bugün, umumi harpte İtalyanın müttefiki bulundug·u Almanya ve da iıbat edecek daha nice milletler 

1-Iarbe hazır 
imişler! 

l d ı 1 kt mil silrata maliktir. 7 5 tayyaresi var-
~re ıp ~ma arın_~ verece ır. Avusturyayı bırakarak İngiltere ve Fransa lehine harbe girdiği günün hazırdır. ltalya, bu hareketleri ve 
Duçenın bu munasebetle ha:e uy- yıldönümüdilr. (25 mayıs 1915). İtalya harbe girme.le için müttefiklerle dır. * jestleri ile yalnız kendi umumi ef-

gun_ mahi:'.'tttek bi~·kaç söz söy emesi Triyeste, Tilrent ve Dalmaçyanın kendisine verilmesini derpiş eden giz- karını harbe hazırlamıı ol-
varıt goru me te ır. 1i bir muahede imzaladı. Bunun üzerine Fransa, İtalya hududundaki u•• niversı•teliler muyor, belki ondan çok da-

Eımallda askerlerini geriye çekti. İtalya ordusu ayni yıl Avusturyanın Türent ve ha fazla, bu aahilde alakalı _. ._ Ba,tarafı l inci aahiledıo -
·ıcıy tzonzo mm takalarını istila etti. Ertesi sene lzonzo nehrini geçerek Avus- Şark vı'laAyetlerı"mı"z Je milletler; harekete getirmiı oluyor. 
1 e nazın Kont Cianonun Arnavud B k b • k "' 
bul( seyahati dikk&tle tak:p olunu _ üyü ır yangın çı tı turyalıların Triyeste limanını tehdide başladı. 1917 de Fransızlarla İn· k LA.kırdı ve propaganda ile harp ara-
•Or. Ankara, (Hususi) _ Diln gece gilizler Almanları mağlilp edecekleri kanaatine vardıkları bir sırada bir gezinti yapaca lar aında çok büyük mesafeler vardır 
t I\ont Clan<ı, bugiln İşkodradan Ti- yarısı Elmalı kazaııında çıkan yangın ltaly.a bu kanaa:i boşa çıkardı. Çiln~il.Alman ve Avu~tu.ryalılar. l~onzo İstanbul, 24 (Hususi muhabirimiz- amma, nihayet m'lletlerin de aabır 
ana dönmilş ve Draç. Elbasan şi. yilzilnden 54 dükkan, 1 cami, 1 ha- nehrı üzerindekı.kısımda (1917 teşrın~evvel) kuvvetlı hır.çığ g~bı l~al- den) Üniversite profesörleri, ve tahammüllerinin bir hududu var-

llıendifer y<>ht inşaatında çalışan a- marn, hava kurumu ve adliye bina- yanlara yüklendıler ve İtalyanlar, tarıhe geçen meşhur b:r maglubıyet Temmuz ayında başfa üniversite rek dır. Faıistlerin bilmeleri kendilerin-
~eleye bir nutuk irad ederek demiş- !arı ile elektirik şirketi idare binası ve perişanlığa dilştiller. İtalyanlar, iki sene içinde kazandıklarının hep- töril B. Cemil Bil3r1 olduğu halde ce çok faydalı olan mühim noktt•-
tir ki: Ve mağazası tamamen yanmıştır. sini sıfıra indirdiler. 200 bin esir verdiler ve harp meydanında 2 bin top şark vilayetlerimizde bir gezinti ya- !ardan biri de, asıl lıalyan milletinin 

- Bu yolda elinizde ktırek oldui'u Şiddetli tedbirler ve halkın fevkalll- bırakarak kaçtılar. Bir sene sonra, yllni Almanların artık tamamen yo- pacaklard1r. Erzurum ve diğer villl- harbi istememeaine mukabil, onu tah 
halde nasıl bir şevkle çalışıyonıanız de gayreti neticesinde yangıııın da- rulup milttefikine yardıma koşamıyacakları bir sırada Piva nehrini ge- yetkrimizde rektclr ve profesörler rik etmek iated;klerl iatikamet•e 
l'aıııı icap ederse ılUlhla da ttalya i- ha ziyade tevsiinin önüne geçilmiş- çerek Avusturya ordusuna saldırdılar ve Fransızların da yardımı ile iyi tıırafrı<l"n bir çek konferanslar ve- harbi he • .ı mllkeın.-nelen baıaracak. 
4.lıı a)'Ui ga;yr.tı. çalıface.k.wıı:ı:.• • Nufııaça zayiat y<>ktur. bir zafer kazandılar. _ _ . 'rilerektir. - Devanoı 5 inci aahif .. da -
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10
_ Serlevhalar Yeni kazanç ve muamele vergileri 

• • cİstanbul. mebusu ve İzmir parti milfettfşi> Arasında ! layihasının müzakeresine baş a d 
"' ırşeyı .:.> am Su 11tanı verdi. Bunu Cumhuriyet (Yunus Nadi İtalya- Ankara, 24 (Hususi muhabirimiz- men teşkilini teklif etmiş ve teklifi •• .. b ]} ya hitaben yazıyor) - Nedir bu bi- den) - Büyük millet meclisi B. Şem- kabul olunmuştur. 

-
1 re e gosterJ.!rSe ~ ana yo ar açıktır tip tükenmez tehdid? settin Giinaltaym reisliğinde toplan- Türkjye - lngiltere ticaret anbış-

Şımdi bazirgan bana anlatıyordu: dan pek haz ettiler. ze at vermek istemedi. Bizim atlar _ - Aldırmnyalım \iatadım. Böyle mıJ ve cels.e ~çılınca Bilecik mebus- masının tatbikine dair kanun Hlyi~a- ' 
- Ö le i c dinleyiniz. Buradaki Bazlı-gunlnr :ı.lış veriş ede ede ye- dan çoğu ölmüştü. Yalnız benim öze- zamanda l~alyan palavrası, davul - l~g~na ~eçılmı_ş o~a~ Il. Hazım Atıf sının müzakeresi esnasınd., kürsıyc 

mil! !eri bm si.le söyliyeyim. Yayık di ay~a Basraya vardık. Yolda bil- geh Sayınboğrulum sağ kalmlşh. cunun rnnnfetinc. benzer. Sesi nasıl Kri~cak and 
1~~1~~ı~. . • g~len. ticaret vekilj ~· ~azmi To~çu: 

' Eclıl uları ara ında Bulgarlar ba- yük b r kazaya uğramadık, yalnız En sonra büyük bir inci kavığına 0:~ ~uyulmaz, bıraz burun tıkamak . ?a sonra ku~r:suy e gelen l\Talı) e oglu ızahat vererek ıngılterey.e ) apı 
rl. r. Polviçler Edil ile Tin suyu bir iki yağmacı herifle çarpıştık. Ba- yerleştik. 1nci toplamak zama;n ol _ kafıdır! . ~ekılı B. ~ua~. A~ral~. ruznam~ye ge. lncak ihr.acata mukabil alınacak ser~ 

' • ı d ki rngin ovalara yerleş - zirgimlar karlı iş gördfiler. Bir çok duğundan b:r çok gemiler bulunur. Cumhurıyet - Harp Akdenize ai- çılmeden "'e budce ~uzakere::;ıne baş best dövızle, ingiltere imparato.rlu • 
. erdir. Bu ov .. ! ı-a Türkçe kıpçak para kazandılar. Gemi ustnsı Far~h biri idi. Bizden rayet edecek oluna? !anmadan ~vv~l ye~ı kazanç ve mu- ğumı11 diğer yerlerinden yapılacak 

( · ı i.ık) deri r. Ba kırlar, Yayık su- Kona, göçe Basraya vardık. Bas- öyle para aldt ki... Bir çok vakit Sa- - Dinle o vakit makarnanın kilo- amele ".?rgüer~ne aıt kanun lfıyihala- ithalat sayesinde bugünkü şartlara 
~u .un ü tindeki yamaçlarda, ku _ radan Sürı.fa gitmek için altı ny ge. yınboğı·uı için çeki..,tim. Çünkü herif su kaç kuruşa çıkar? rın~n.must~cel Y~t karariyle ~üznke. ııöre blr para terakümü olmıyacağı~t 
m "11ar poluçlarla Tuna ortasında ıni bekledim. Burnya karadan da gi- bir türHi benim mübarek hayvanımı Vakit - Tarihte kanlı bit ibret lev re~ını teklıf etmış ve bu teklıf kabul beyan etmiş, kanunun tatbiki, mecJıs 
yerleo:ı:mi lerd ·r. dilirse de, 'J ollardu pek çok uf,rrular gemisine almak istemez ve at için ge hası.. edı.ı.e~ek kanunlnrın birinci müzake- ce kabul edilmiştir. 

- ÇQl.c y hşi, şimdi bunların hep- bulunduğundan yanımcaki bazir - mide yer olmndığını söylerdi. . - OJur fey değilsin be ~·rader; resı ~ aApıl~ıştır. .. Bazı hatiplerin sözlerinden sonra 
s'ı i anlamaya başladım. Sizin Polviç gunlar korktukları gibi hiç kimse bi- _ARKASI VAR_ ftmdi tarih kitaplarını karı~tıracalc ,.AMıllı müd.nfaa e?cumeni. reisi Bay knnun layihası 70 inci maddeye ktı· 
Kom d diğiniz göçebelere biz top. • 

00
_ cıra mıya !. Kanlı ibret perdesi ~imdi l(az~m Tevfık Tek.n ~e mılli mü da- dar mUzakere edilmiştir. Meclis. 

t n Kıpçak der, çıkarız. Balkanlarda . t)I. ...,. garp cephesinde kuruldu ve Hitleı-, faa ınş:ı.at.1 ~~k.kındakı k~nu~ lfiyiha. Pazartesi günü toplanacaktır. 
- De: Tusu, b ınların kendi ken- işaret/er : (Hayhak) diyerek sahneye atladı. sının tetkıkı ıçın muhteht bır eneli -

d' erine "rdikleri ad da budur. Kıp- Nı ' / ? Sen, ona bak!. 
1111
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aklann ltınd-;. Kafkas dağları ile eler o ugor. -.:·iı'"a.{ltaraiııincitmhiftd•- Vakıt-Cehennemleriçinde! H il d· K . e· 
Kı.uaderız ya unda Alnnlar vardır. -Bat tarafı 1 inci sahifedl"- dost mudur, Almanya bizi sever . - İnsan oğulları 'tahtakurusu g:- o an a r a ıçes 
O ur tarafta da Pulaklar yaşar ki, maddeten mahrum olduğu da bir ha- mi; bunu yurdda§ın idrakine bıra- bı kavruluyor değil mi? 
bunlara Leh derler. Rusların bulun- kikattir. Geçen gün de işaret ettiği· ltıyoruz. Bu memleketlerden bizim Habe; - Son ÖpÜ§ .. 
du"u yerlerin f,Ün bntımma gelen ta. miz gibi Akdeniz milttefiklerin ha· dilimizle gelecek aes ve sözün al- - Yahy~ Kemal buseyi tuzlu bir MiHetine hitaben bir nutuk İl ad et-
r. fında Kureller barınırlar. Bunlar kimiYeti altında bulundu~ça muh- tında ise mutlaka sinai bir maksad, şeye .benzetr:~r. lns~n öpt?kçe susar 
biribirlerine Döyiç ve Töton adı ver- taç olduğu ham rnnddelerı dışarıdan mutlaka kuyruklu bir yalan, mut- ve hır daha opmf'k ıstermış.. mİŞ Ve birlil< tavsiye eyle iştir 
r: • lE'l lir ve bilhasM. mütteiiklerden tedarik l•ka .. 1.. b. d U A Haber - Medeni aıfatını takın • . .. gu unç ır yave var ır. mumı . . L d • 

B z bunlara Al aman adl koymu- etmek zaruretinde olnn ltalya ne u- efklrımız bunu bilir ve bunun için- ~ak ııtıyen bir cemiyetin ilk vaz.=fe- on ra, 24 (Radyo) - Hollanda başkumandan ve mi11et, \?azifelerı .. 
• zd ... Komanlarla Polaklann ara- zun sürecek bir harbe girebilir ve ne dı·r kı" her .1 • d . . k 91•• kraliçesi radyoda Hollanda Hindis- mizi henüz bitirmiş değiliz. Ayni 

, 1 u ra yonun ıervısı, ~ - o·· . t } lk h't el • • .. ında Macarlar bulunur Bunlnr
1
n de böyle bir harbi milmkii.n kılacak se · b' 1 1 kt - unyaya hıtaben bir mf'11a1' ne"- anı ıa ına ı ap e erek demıştır mticadele volunda devam ediyoruu• . .. rıyn ır a ay mevzuu o ma a- " ki · 

m mleketi de, ta Ko$tantin beyinin derecede geni~ ham madde stokları dır.. rederrlc Alman olmadığım ilan eyle- : . . . . v Sulh, emniyet ve şeref timsali o}ıııt 
t raklann'l bitiı:ıiktir. biriktirebilir. halynnın mulcadde:- mekten ibarettir. - Mılletımızın ugradığı bilyük !e- bayrağımız, imparatorluğun semala-

- Biz bunlar; da biliriz. Kastan- rolü yn müttefikler tarafında vazife Ancak Türk vatandatının böyle Ebuzr.iya o"!u Velid - Amerika Hikete rağmen istikbale sarsılmaz rında dalgalandıkça elele verip gol-
) ntine bh .. Roma deriz Beyine almak veyahud da mutlaka. mütte- martaval kumkumalarını dinliye- neye harbe t1'rrniyor? bir azimle imanımız vardır. Fele- landa makamları etrafında birleŞİ· 

R Il"a kny en, ra Altın bll~k impa- fikler aleyhine harbe girecekse har- rek vaktini boşa harcamaktansa, - Almanyaya canı ~1kılm•s ta o- menk için Allaha imanım çok büyük niz. Bir tek hedefiniz olsun. Unat .. 
~0ı-u adını koymuı:uzdu·r. Siz bazir. bin en son dakikasını beklemektir. bir konferans, bir müzik dinlemesi yunft iıtfra.k f'tmelc istemiyormuı. ve kuvvetlidir. Mazide Hollanda bil- mayınız ve daima hatırlayınız ki dil· 

b ı, iz peredc~nsiniz? Aksi takdirde İtalyanın hem anava- daha doğrudur. Bu auretle, aramız- Ak .. m - Eu harbin tonunda!.. yük imtihanlar geç:rmiştir. Bunun şüncem hep sizdedir. Allah sizleri 
B1zirrAn cevap verdi: tanı fena halde hırpalanacak, taham- da ya cehalet, yahud da §atı görü~ - Kehanet ... lüzum v.:lk Vi\-1.a !. içindir ki sizlere ümidsizliğe düşme- takdis etEin. 

- Brn hıristiyamm, yoldaşlarım mülsüz mahrumiyetlere düşecek, ve bodur kanaatlerle bunların tesi- Yalnız Almanyanın değil, dünyanın menizi tavsiye ederim. Ben başvekil, 
el bPn;m gil)ı hıriı::tiyandır. Benim hem de müatemlekeleri elden gide- rine kapılması muhtemel olanları da çanına ot tı\cana<:l",k ! c:u00. 

d•m Mafl o, yurdum Vened:ktir. Ah cektir. Mussolini bu kadar zahmet. da kurtarmış oluruz. Bunu, bir ter- Ak~am - Lisan bilmcğe ne IUzum 

b"' n"z, bu Vencdik ne şirin, ne ser- ler ve tchl:keler bahasına kurduğu biye meaelesi yapalım. Kahvehane- var? 
l e<ıt bir yerdir. Burada herkes deniz bugünkü ltalyayı gözü kapalı ölüme lerde, paatahanelerde, evlerimizde - Öy!e İıe Türkçe de mi konuı -
._e gemi i~ler'nı öyle anlar, öyle bilir sevkedecek kadar önünü görmekten bu iki istasyona tamamen paydos pııyahm? 

Hava Kur t y 
·i, bütün Ven rikl:ler denizi ele ge- mahrum bir devlet adamı değildir. boru!unu üfJiyelim!. Roma ve Ber- Son Post• - Devler çarpıtıyor., 
·rmi 1 rdir. Ben şimdi Laya şehrin- Sovyet Rusynyn gelince, bu hUlru- lin, kendi milletlerini alc\atamlar, - Aralıkta, ayak altında çifne Dün, Etimes'udda bir 

11 rrelirim. Bu şehire araplar Laz~ metin harp müvncehesindeki rolü hafidir. rien cüc ... Jere ne buyururaun? m Uazzam 
derler. Lazkıyada Venedikli artık herkesin ~allı.mudur. Bir ideo· ** Son Poııta - Naaıl okuyorlar? hava •t• • J 

l da larJa buluştum. Ve yanımıza iojiııin hL'yraktarlığını yapm kta o- - Ara su·a ~açlannı tarıyar k, a- ffi) IDgJ 0 IDU_ŞtC.l 
örd 'ğiinüz ak sakallı bazirganı lan bu hükumet kendi nrzusunu ci- * ra aıra etrafa IRkırdı atarak, ara. sıra Ankara, 2·1 (A.A.) - Türk h:n bir keçinin yüz metreye yakın bil' iı'-

aldır . Eu adam Katalonyahdır. hamı empoze etmek için galip mağ· Hollanda artistler hakkında ilmi ve ciddi mü- kurumu yedinci kurultayının toplan- tifadan pr.ra:ütle atılışı oımuştuf· 
A ı Bart~lotnadır. Biz, biribirimizle lup bütün muhariplerin yıpranması- nakaıalar yapıuald. tısı münasebetiyle lıugün Etimesud- Bir çok defalar bu gibi atlayışlnrl• 
ortak oldl'k. Şimdi Fars iline ve Hin- m, yorgun düçmesini beklemektedir. p Ta~ - Kukla hükUnıetler imalat- claki tayyare meydanında büyük lıir iinsiyet peyda ctm'ş olan keçi, bU 
dı tana gidip alış veriş edeceğiz. Şu halde mademld Almanya~an Va Ur arı hanear.. haya mitingi yapılmıştır. defa muvaffakıyetle yere inmiştir· 

Koynumdaki tirşeyi Şam sultanı bir tehlike melhuz değil, mademki /stanbu/a vardı - Harbin Almanya cepheııinden Başta başvekil Dr. Refik Saydam Çok güzel bir ha\'a içinde geçen 
\ rd; . .Bunu nerde gö:stersem bana İtalya şimdilik kıpımamaz ve ni- İstanbul. 24 (Telefonla) _ Hol- enteressan ciheti budur amma, milt- olduğu halde vekiller, parti genel bu tezahürattan sonra başvekil pr. 
ı · mezler, yollar açıktır. bayet mademki Sovyet Rusyanın ro· anclanın Almanlar tarafından işga- tcfikler cephesinden de hazin olan c:ekreteri Dr. F:kri Tüzer ile mebu~- Refik Saydam ve biitün davetliler sil• 

- Türk kurdeşlt>r elinde gezmiş lünü oyna'!'!lnlc tnrası henüz gelme- Iinde Akdenizcle bulunmuş olan bi.i- c:het, l.ondranın buBÜn b~ hüküm- !ar, kurultay delegelel'i, milli müda- hadan ayrılırlarken kurum başknttt 
l 'r adama ra tıadığım için bahtlı _ mj~tir, Balkanlardaki bütün bu ha- yük bir Hollanda vapuru, bugün !i- daı-lar kolleksiyonune. benzem~si - fn.a erkanı vd kalabalık bir halk küt- Şükrü Koçnk'a takdirlerini ve tebrilC 

m. Size bir şey soracağım: Tibet, zırlıklar, bu endişeler, bu karşılıklı mammıza iltica etmiş ve demirlemiş- dir. lesi gençlerimizin· bu tezahüratında !erini ifade eylemişlerdir. 
l ind yanında değil midir? tedbir almalnr neden ileri geliyor di- tir. Tan - Muıih'de alafranga ve ala- hazır bulunmu~lardır. Dört saata ya- Ankara, 24 (A.A.) - Türk bO·": 

Elbet, denizde, karalarda gez- yecekı;iniz ?~ turka bahıi.. kın bir zaman deYam eden ve baştan kurumu yedinci kurulf:ıtvına viliiY'e • 
··m vakit Hindi tanın üstünde Ti- Kanaatim;zce şundan: nnECbette bulunmadığı c!tki hamisi - Alaturkada nazarı dikkate alı- nihayete kadar büyük zevk ve tak- terden gelen delegelercl~n kur'a ile 

d nilen bir yer olduğunu işitmiş- Sovyet Rusya düne kadar Balkıın- usyaya tevecclih etti. iki Slav hü- "?ac:ıı.k mühim noktalarden biri, bu· dirle seyredilen bu hava mitinginde eçiten Ali .... acli Ünler (Gaziantep), 
'm. Mi" denilen koku buradan çı - lara lnkayd bulunycr, buradaki kumeti arasında ilttısadiyat sahaun- ~ün rm-z~nin. mükemmel hiyar ve do. genç havacılarımız µl!!nörlerle muh- Sabri Gii! (Seyhan), Tevfik OğütlU 

k r. Bu mi, çok pahalı bir şeydir. muhtelif cereyanlardan uznk duru- d:ı başlıyan bir münasebet teessüsii mateslerın pryanada bolhışmağa baş- telif tipte tek ve çift motörlii tayya- (l\Ialatya), Vahap Tunçer (Bolu), 
- Öyle ise bazirgan başı, ben size yoırdu. halya ise meydanı boı buldu. c b ilııdı. Bu hnl İtalyayı fena ho.1- lcn:uuııd ..... Sarm• 2klı cac le ta. çık • ııelerle İıçuş!ar yapmışlardır. Bu es- ve ~aili Küçüka (Denizli) den mil .. 

I 'ndi tana kadar yoldaşlık eder:m. ğu için veyahud boş f'arıı:ettifri için de ku§kulandırdı ve öfkelendirdi. mıştır. Bınaenaleyh alaturka mu~ikiınarla genç pliinörcülerle akrob:ıtik rekkep bir heyet Türk havn kururrtll 
n· ten Tibete gitmek pek kolaydır. bu mıntakayı adeta benimıı~miJti. Kendisi için arzı mev'ud tel!kl:.i etti- dinlerken, kafıılar daha fazla tütıü- hareketleri ve paraşiiçüle:-~n toplu başkanı Erzurum mebU!':U Şükrü J{o· 
T etten de yurduma geçerim. Çün- Bahusus 1937 de Yugoslavya ile dost ği bir hükumet elinden kaçıyordu. lenccek demek~·r. atlama gö<ıterileri ve filo uçuşbrı bil- çak'ın re'sliğinde bugünkü kurultn: 
kü bu Tibet bize yakındır. luk misakını imzaladığı ve hu hilku- işte bugün nalkanlarc!a §ahidi ol- ÇiMDİK yilk bir aldka ile takip edilmiştir. vm tazim Ve bağlılk duygularının nr 

~L:ıfiyo hoşlandı, hemen dedi ki: metle münasebetlerini ~ıklaıtırdığı du- 11muz ı:~ynatrnalzr bunc!an ile. * Bu tezahüratta pl5.:::ıöreUlerimiz - zı için reisicumhur İsmet İnönü tıırfl· 
- Bize yoltlnşhk etmeniz kadar gündenheri Balkanlarda bir nevi va- ri geliyor. Bir toraftan ltalya hakiki z J J den Ali Yıldızın planörle ~·a11ttğ• fındnn kabul buyurulmuştur. • 

b·z·m için iyi bir şey olmaz. Halinize si rolü oynamak heveaine düşmüş bu- vey zo.hiri bir tahşidat mnnevrasiy- eıze, e akropac:i hııreketleri, Sabiha Gökre- )filli Şef, kurultayın çalışmnlar;rı 
b kınca gücünüz, kuvvetiniz yerinde lunuy01'du. Yuk rıdan Almanya, yan le Yugo$lnvyayı kendine çekmeğe A k 

24 
(T lef . nin kumandasında ~ac:iye Toros. ::'IIıı dan çok memnun oldukları711 r.elt ~l-

0 U
:ru ••e h Tü ki 'b" d d x d it 1 .A.. .:ı • n arn, e onla) - Dün ak ff c:ı 1 S h • ·ı · · k 1 ·bı ~ ;;.ı,,ı b• ,, • ep r er gı ı a anı a- an ve o.şat;ı an yn ura!lm""a ~ltl- u~ranıyor diğer taraftan So,,.yet t k" d za er .... e . a av et 1: ılmazTiirk ve sevgı erınm uru taya ı a ·• . 

ılı sı'IJ:h kulla - b"Jd·-· · k l 1 Y ı i h , ı:;am sna on se - z c Şarki Karahi ~ Ed'b S ·a 'k d. · 1 ff k t d'lenıiŞ· "' nmagı ı ıgınız gö- şıp a mı§ o an uzo avya ce C)A• Rusya gene oynj tekilde zahiri veya ' d b . . • ı e ayınını are ettı ·)eri beş tay- ırmış er ve mm·a a ·ıye ı 
r ıu··yo o d k 1 • h'IAf 1 k b ı. •• • A . ~ar a eenu u garbıden orta şıddctte 1 .. . 1 d' r. n an aş n yanınızda ars. ti menfaet e .. ı ı a ınn o zı.ra u uu- hakıkı bır tahsidatla buna müsarna- b' 

1 1 k b , t H ,yare' en murekkep fılonun ucuşları er ır. 
n g'b' ilç k d d S kA -L· b w • • • ır ze ze e vu u u.muş ur. asar f k lAd t kd' d'I . -----------~ -------ı ı ar a ~ımz var ır. ür- umcte z&.nıren oyun cgmeye mec- ~n etmıyeceğini muarızına anlatma. yoktur. • ev a n e a ır e ı mış ve alkışlan- ı • 

r f (") şehrine gitmek için çokluk bur knlmı~tı. Anfek bitarafların ve ga çahııyor. mışlardır. Il gi ] Z • • 
d ğiliz. Siz bizi korursunuz.Tannda bahusus hiç bir tarafa istinad etme- Orta yerde neye uğrad1klarını pek ~fitingde tayyare modelleri göste Ticaret miizakerelerı 
izi bkorusun. Tanrı sizin iyiliğinizin yen bitarafların sapır sapır dökül. de anhyamamış olnn Balkan devlet- Hizmet~i aranıyor rileri de çok cazip olmuş yüzlercl' Londra. 24 (Radyo) - tngilterdc· 
evı.. ını yazar. düg·ü, ortac!an kalktığı ve bu devir- !eri ise ne olur ne ol-. az vehmı'yl"' 1 · b. •• d T"' k k d 1 BR ... - ., yı ır muessese e temizlik işle- ur yavrusu en i eser eri olan muh hnl'iciye nezareti müsteşarı B. 

Mafyo beni öteki ahg - sntıgcılara lerde bu hal daha fazla de-.am ede- bir heyecan, bir hazulık humması riyle IX\F§&ul olacak bir bayana ihti- telff tipte renk renk 15."tik ve benzin Icr beyanatta bulunarak. Sovyetıer 
tanıttırdı. Bunlar benim yoldaşlığı~ mezdi. Yugoalavya iç'n ya hariçte ueçiriyoırlnr. yaç vardır. Kendisine iyi ücret veri. motörlü modellerini ııçurmuşlardır. 'Jirltğiyle Bl'itnnya ara ındaki rıı'1 ıı· 

bir mesnc
1

d bubnak veyahud yarın ö- Balkan haberlerinin hakiki sebep- leeektir. lstiyenler Kemeraltında Bunlardan bugiiııkü tarihi taşıynn ~ebetlerin islilhı için ingiliz hi!k01:1e~ 
(1) Süraf fchri ınevcud değildir. bürgün taly&nm taarruzuna ujra- leri ancak bunlardır. Sıhhat eczane~ine müracaat etme- benzin motörlü bü}?ük b'r moclel tak- linin derhal tedbir a'acagrını biidıl" • 

Yalnız Baara körfe.7.i üstwı•· dekı" Fun- k Ll d b" . . 'ht' . aru H d . n ms §ta. aı-m an ırmı ı ıyar z - am i Nü%het ÇANÇAR lidir. riben bin metre irtifaa yUkselmiş \'e miştir. İki memleket arasmcla t C•~ 

ı~~n ~hri yalaaındn yıkmtıları görü- reti vardı. Yugoslavya tereddüd et- ii®W••tii&lti'*f!iSWWWWL22lliffiWMMi-Wi'W. ısaa havada bir saata yakın kalmış ve a- t il le l · ı için So\-
ur. medi, •irmi tenedenbcri hiç bir mü- felefon T' A Y YA RE .~=.'5""i'"n"e ... m .... a ... s .. ı'"n"·;·~·-·= .. 3r46 re m zn ere erı yapı ması ü {1 l••112.?:!11!~i1!1~•~il:!~!Ell!~•~!':Zii':ıım"mu:r.eııczl'A!:ll:ıs:5 ri ' : • u· rızasız meyrlana inmiştir. vct Rusynnın nota~ı. Çarşamba g n 

EL A MR A Sl.nemasında İ1t1tltltUllltllltUllllllllllİ :Mitingin sürprizli b'r gösteri.o:i de I,ondrnda alınmıştır. 
Bu gltn fki muazzam film birden ıaa: PW4N.A11191•r:ıfl.ll'l"l'JP'd 

1-Fransız ı;inemacılığının ikf büyük sanatakarı Bugün Kiiitiirpark Sinem~·slnda Bugün matinelerinden itibaren 
Seneain en Miyük Fransız filmini Sayın İzmir he.Ikına iftihar ve 

§erefle takdim eder. 
FRANSIZCA SÖ:lLÜ 

VAT ANSIZ KADIN 
Ynratan: EDVICE FEUJLLERE .................................. ""'"'·············· ··11·········· ··· ....................... il 11111111 ••••••• 

Prognıma ilave olarak: Ankarada Milli Şefimizin huzurunda ve 19 
May~ stadında yapılan Muazzam gençlik bay:-amı bütün teferruatiyle 

Tt)RKÇE SÔZLtJ 
Metro jurnalda en son ve mühim harp haberleri 

SEANSLAR: Her gün: 2-4,30--7-9,30 da Cumartesi ve Pazar 
11,30 da ve hafta arasında her gün 2 de ucuz HALK seansları var. 

lIARRY .BAUR - SLfOXE Sll\'lON 
nun çevirdikleri en güzel eseri 

SİY AH GÖZLER 
2 - Sinema perdesinin inci i, eserleri ur.un müddet mefkurelerde 

men kuş kalan biUfır sesli 
TİNO ROSSl'nin ölmez eseri 

MARİNELLA 
Ayrıca Ekler jurnnl No. 16 oyun saatlan 

t!arinelln: 8 6 ve 9 da Siynh Gözler 4,15 7,lG ve 10,15 de başlar 
Pazar günU aaat 1,30 da Siyah Gözler filmiyle başlar 

İzmirde ilk defa 2 büyük film birden 

BEYA,Z HEMŞiRE 
FLORENCE RICE 

Tarafından ve dört güzel kız refakatiyle temsil edilmiş son derece 
· müessir büyük aşk \'e ihtlı·ns f"lmi 

SAHRA YILDIZi 
Arapça şnrkılarlıı süslenmiş ve Sahranın binbir esrarını canlandıran 

büyük heyecanlı dram 
İlaveten Paramunt jurr:alde en on harp havadisleri 

Seanalar Beyaz Hem~"reı 2,45 5,50, 9; Snhl'a yıldı%ı .ıı,30, 
il Htm- ZR• 1 'f'Yd'PE!fflDl'tlCEWYPBlı!iWfW.W\:W.l:ii:it'MM"'~:;...:ı~,_. 

-~dr 



- ~ - -- - --------- ------- -~ - ~ ·- - '-"~-- - . ·- . ---
:ıs M~yıo ~o Cumart••i ·------- -------------------- ___ <_A_N-'_""A.D_o_ı._u:...·:..ı ____ .:_ __________________________________ s_h_iı_._s __ 

Şüpheli bir şahıs Düşiinceler: Amer:l{a. Um~1wi Ef 
- Ba,tarafı 3 üncü sahifede -

;.;t:irbe temayül eirneğe baş adı. Sabık reis_·cum- Çörçili görmek istediğ:ni ileri sürdü '.:e::; ::;~:~!ı;~d::~mış milletler 

hur Hoover mu .. hl.Til b1·1· SQ00 11/ev verdi g" ünden tevkif edilmiştir Demokras.aer,_tered~üd.gösterme· 
~ . den İtalya uzerınde aıyası hamlele· 

·'· . . I.ondra, 24 (Radyo) - Vi,[ Mister dan uzaklaştırılmak islenmi~tır. :\Ieç . . . . 
• a, 21 (Radyo) -Son hi\di>e bizim d.ıhili me,elclerimizle me<gul Amerikanın inf ıad sıyaselıne devam .... d k lb" 

1
. h l b' ıh 

1 
h b k'I' .. .. d '· rını yaparlarsa, vazıyet daha •eri hır 

~~e .. · .. .. ~ 1 . . .. .. onun e as ·er l' ı~ ı n1e<; u ır şa- u ~a ı~, asve ı ı gorecegın en va- . 
1 

k' . 
"ne Amerika efkarı umumiye olmamıza imk.ın \'erıııiı·or. Sulh ha- elnıe;;ınıı, ,-oksa bu tecavuzu yapan· h .... 

1 
.. 

1
. 

1 
h' 1 · ki k . 

1 
. h §ekılde,. ve ev ı Akdcnız ve cenubu 

'! ~u · J . . -. t ı~ goru mu~ VP 110 1?. memur arının 18 c u~a aşma ı~ en1emıı{ ve e- _ • 
, "' ltefikler lehine harbe müda- l'nde y:ışı3·an milletler;n hayatına lal'a mani olması mı lazım geldıgı te d'kk · 

1 
t •. d t k'f d'I . 

1
. • şarkı Avrupası da harbe karıısa hı· 

. td·ı 1 • • • 1 1 h' ı at nazarını ce p et gın en, ora- men e\' ı e ı mıs ır. 1 1 d • . k' f d b'I' 
ı nıe:o\i hu~u:-1unda geni~ lıir~h~tıtime veri!clıg:i~1: kadın Ye çocukla-jkik edilınekle, mütecavız t:!r a ey ıne ~ e- norma e ogru ın ışa e e ı ır • 

. ~n başgöstermiştir. ırın Yahşiyane telef cdildij(ni ı:ördükıharekete ıoelnıeııin zamanı hulul et: p e Om be to A . Buna rağmen İtalya, eski siyasetin. 
li ~Umhurr~i•i B. Jfoover bugün çe Amerikanın kararını tesri etmesi mekte olduiu bildirilmektcdır. ;.\fesaı r ns t f lzna ·a de devam ederse, yarın zafere varıl-
Utu]( irad elmiş, demokra>ilerin lazım geld:ğ'ini dü~ünüyoruz. ~u satırlaı:la sona ermektedir: Orduya bir mesaj .. - . dıiı giin, ltalyayı da Almanyal!ın 

.ı ~ulunduklar1 tehlikeyi şaretle Amerikada 28 yerde te~kiliitı bu- •Bütün varlık ka~·naklarımızı. mü- • Haftada 2 gun et yınecek yanında mahkumlar &andalyesine o-
tr ki: lunan bir prote<tan konıitc<i bugün tecav·z aleyhine harp edenlerin em- vermzş Atina, 2-1 (A.A.) - Et ist'hliiki - turtmak lazımdır. Bütün dünya hıı-
~ler gün vukun gelen facialar bir me.<aj ne~rdmi~tir. Bu me<ajda r:ne amade bulundurmalıyız.> Roma, 2-t (Hı<dyo) - Veliahd ııin haftanın iki gününe yani perşen)· nu istiyecektir. Ve bu isteğinde de 

ı S 
prens Omberto, bugün ordu piyade be Ye pazara ha<redilnıc,ine karar çok haklıdır. Çünkü İtalya dünyayı 

°h"\anlarııı ed ~ rlJn c Qnu bu da yap mıifettişi. sıfat:yle a.<ker!ere_ verdiği Yerilmiştir. zalim ve merdud bir hegemonya al· 
~il J Cl. .ll.I ~ bır me,aıda, buyuk ıtalva ıçın kral111 

1 
tına almak istiyen Almanyaya, ne 

ı .. k .. .. Jd .. yanı başınd:ı sadakat]~ çarpı~ac.ak- rak - Ainerika k,.dar mümkiin•e o kadar yardım et· 
"·ı atı taarruz pus u'l>~tu u !arından emin bulunduğunu bıldır. Tı" mit ve etmektedir . 

.l mi5t'r. ıcaref anlaşması Adalet, içeride insan bojazlıyan 
'., ._ s., tarafı 1 inci ıahifede - dirmişlir. man kumandanlığı, motörlü ve zırhlı Tevkif edi :en1er Bağdad, 24 ( Radyo ) - Ahi- bir adamın, kapı dibinde maskeli ve 
·ıdra, 24 (Radyo} - İngiltere Fransa şimali şarki orduları ku - cüzütamlan hiç ku!lanmıyarak yal· ren iki memleket arasında akledi- müsellah olarak gözcülüğünü ve nÖ· 
~ ~ezaretinin tebliği: mandam general jorj, ingiliz hava nız mühim piyade kuvvetleıini ileri Derhal muhakenıeden len ticaret muahedesinin metinleri. bdçiliğini yapan şerikini affedebilir 

1~nya hava kuvvetleri, son yir- kuvvetleri kumandanına çektiti bir ,;ürmüş, yapılan muharebede Alman Bağdaddaki Amerika elçisiyle Irak mi, buna imkan var mıdır?. 
'I'\ saat zarfında gösterdikleri telgrafta, son üç günde Britanya ha- kuvvetleri ağır zayiatla geri çekilme- geçiriliyor ha:ici~·e. nazırı arasında bugün teali 
faaliyet netice"'1ıde ve Almar ·a kuvvetlerinin gayet alçaktan dil:;; ğe mecbur olmuştur. Sedanın cenu • Paris, 24 (Radyo) -Bugün mu edılmışt.r. Orhan Rahmi CÖKÇE 
releri ile yaptıkları muharebe· man üzerine yaptı~ı çok müee~sir bundan içerilere doğru kiiçük Alman hakemeden geçir'len bir çok kımse- ,a:r:.:ıı•••••••••mmmmmm:m••••••i.ı•••llıı' 
27 Alman tlQ'J'aresini dilşür - bombardımanlardan dolayı teşekkür kollarının cenuba doğru sızışlarına !er, muhtelif cezalara mahkllm 01 • 

f>ıdir. Alman kara ordumna ver :erini bildirmiş ve Fransanın kurtıı- müsaade edilmemiştir. muşlardır. 
~ ~ayiat mühimdir. 10 Alman luşu için canlarını feda eden ingiliz Longyonda dün Almanlar ş'ddetli Londra, 24 (Radyo) - Milli m~-

tıi de mitralyöz kurşunları • tayyarecilerinin hatıralarını hürmet- topçu ateşi açmışlarsa da ilerlemek dafaa kanunları ahkamınca tevkıf 

Ankara Palas 
KIRAATHANESi .~"tlrette:n sakit vaziyete getiril· le anmıştır. için hiç bir teşebb!lste bulunmamış- oluna~Jann mühim bir kısmı bugün 

· Uçu~larda kaybolan ve hasara uğ- lardır. mahkum olmuşlardır. Al e e • 

,u i\ı; günde İngiliz tayyareleri rıyan i.ngi~iz tayyarelerinin y~rleri- Paris, 24 (Radyo>.-.~ransa.genel Amerika . aşehır cıftlık ayranı 
;n.dan düşürülen Alman tayya- ne yenılerı kon!J!UŞ ve yeni pılotlar kurmayı namına soz soylemege sa- • 1 ' 
~ın. nıiktarı ellidir. Beş ingiliz d.a yurd vazifesinde 151enl~rin yerle- Jahiyettar bi: m!ime:sil, Belçi~.a ve Tayyare ımalatı yekne- Çaşnısı gıdası zevkle içilmesi gibi vasıflarile 
,,, '" Oslerine dönmemişt:r. rın 1· doldurmuşlardır. Hollandadakıler harıç olmak uzere k l cak 1 1 

"'d sa o a h d · · · · d · ta, 24 (Radyo) - Bugün Londra, 24 (Radyo) - Dün gece yalnız Fransa arazisi üzerinde şim- V . H . meş ur ayran an ıçmenızı tavsıye e erız 
Ilı adak; harp sahalarında vazi • bir çok ağır ve hafif bombardıman diye kadar düşürülen Alman tayya- aşıngton, 24 (A.A.) t-b t azıne 
1ledı . ' 1 . . 'kt b' b 1.• ld nazın B. l\forgentav ma ua a \"'er-r: tayyaresı, Alman cephe ilerilerine a- re erının mı arının ıne a ıg o u- d'". . h 

1 n h • . . ıgı beyanatta hava müte a•sı> arın-
e ri önünde FranSM: kuvvet. kın ve taarruzlar yapmışlardır. Bel- gunu beyan etmış!ır. d .. kk b' h t' d 

lııüh· · L k ... an mure ep ır eye ın or u ve 
ını mevziler almışlar ve çikada l\löz nehri üurindeki bir çok ondra, 24 (Radyo) As erı d .. .. . 

1 
. 

and • . .. .. . onanma ıçın en ıvı tayyare t:p erın-
ıq an istirdad ettikleri yerler· köprüler, bu havalıdeki münakale eksperler Alman cuzutamlarının . . . . • . b tl 
l"letı t t 1 d R "tt f'k k tl . . .. k ı·t den bırının seçılmesı Ye u sure e • ._ e u unmuş ar ır. u yer- vasıtaları t· hrip edilmiş bilhassa mu e ı uvve erının mu na a a ı- . 

1
. k k b' h 

1 
t' .1 "'Se · ' .. .. . 1 kl ıma atın \'e nesa ır a e ge .rı · 

rıyetJe Amyevs eteklerinde Şarl Ru:1'd:ı bulunan iki demiryolu. nı muşkulleştırmek ve kargaşa ı · ar . • ld'ld'.. . .. 
1 

. 
llıakt . • . . . mesıne memur e ı ıgını soy e:nış-1 t adır. nun merkezi ve hatları ehemmıyetli çıkarmaga teşebbüs etmeleri ıhtıma- . 

\t~'d.did köprü başları, Alman surette hasara uğratılmıştır. Namur lin; kabul etmekte iseler de Alman tır. 
,,ı_ ~lllden temizlenıdi~ir. Al. mıntakasında da İngiliz tayyareleri, hatlarının pek uzun olduğu ve mun· Mançurİ 
~~~· hafif motörlü kıtaların ar- mühim muvaffakıyetler elde etmiş, tazam surette erzak ve mühimmat 
~ı:ı~ Piyade kuvvetlerin! sev ket- düşmana ajiır zayiat vıırdirmişlerdir. almaktan mahrum kalmak tehlikesi- impa ya İOTU 
'd · A!manyada Gebiç ve Geldov iaşe ne maruz bulunduğunu kaydetmek· 
ı~'nın cenubunda ilerlemek için merkezleri bombardıman edilerek e- tedirler. Bu hal karşısında Almanla- Japon imparatorunu 
ı;! s~~ettb~ kuvvet sarfeden Al. hemmiyetli hasarata ve zararlara se rın vaziyeti bozulacaktır. ziyarete gidecek 
e' ıç ır muvaffakıyet elde bebiyet verilmiştir. Zırhlı cilziltam- Diller taraftAn müHafikl-in loavo Sön kin, 24 (Radyo) _ l\rançun 

~,,. llıl~Ierd!r. ]ar üzerine atılan ağır bombalar, iyi kuvvetlerinin geniş mikyastaki faa. Puyi imparatoru, japon imparatorıı-

Izmir sicili 
dan: 

ticaret memurluğun· 

Te,cil edilmiş olan (Osmanlı bankası izmiı· şube·i) nin ödünç para 
verme i~leriy le uğrn~ac:ığına mütedair beyannamesi 2279 ve 3399 nıı
maralı kanunlar hükmüne göre sicil.n 2748 numara"ıııa kayıt ye 
tescil edildiği il:l.n olunur. 

1 : Beyanname 
İzmir sicili ticaret mem11rlut11 

resmi mührü ve F. Tenik 
!rozası • 

lzmir vilayeti y .. ksel< makamına 
2279 ve 3399 numaralı kanunlar mucibince ın'nl•r, dün bir ~ok noktalardR neticeler verm'ştir. 30 Alman kam- liyeti düşmanı nıünakaliit yollarını nu re;;men ziyaret için haziranın iki-t" teşebbüsünde bulunmuş. yonun un mania ateşine rağmen bom- her gün biraz daha tevsi etmek tehli- sinde Dayronda bir harp gemisine tanzim edilen beyanname 

ı,h:· ~uvaffak olamamışlardır. bardıman çok müeessir olmuştur, kesine maruz bırakmaktadır. binerek yola çıkacaktır, A) Bankamızın a~ağıda imzası bulunan İzmir şubesi yapacaiı üdün~ 
~~ 1 nı Ôdenat mıntaka•ında bir Eblaşapel ve Lahey tayyare meydan Paris, 24 (Radyo) - Bu sabah Mançuri imparatoru,.Yokohamada para veı·me işlerinde: 
<n ln ll'e~meğe muvaffak olan lan müeessir surette bombardıman Pariste beyanatta bulunan askeri muazzam tezahüratla karşılanacak- a) Açık kredi şeklindeki muı.meleler için yüıde 12 ye kadar, 
.·1 ~uvvetıeri, tekrar ger; püd- edilmiştir. mahfil mensuplarına göre dün gece b) Diğer ödünç para verme işler için yüzde 8 1/ 2 a kadar. 
1'.rnıııu, "~nehre dökülmüştür. Almany:ıda Lypzige kadar gitme- ve sabaha karşı cephelerde vaziyet tır. B) Bankamızın muamelfıtı 10 haziran 1933 tarihli 2292 numaralJ. 
~ ;n tayyareleri, dün Vats adın- ğe muvaffak olan Britnııya bombar- değişmemiştir. Flandr'de muharebe- Sovyetler elçisi kanuna tev(ikaıı ta<dik buyurulup 10/3.1 934 tarihli, 264!) numarai 
ıı11~'nsız •elırini. lıombardıman dıman tayyareleri, Ota elektrik san- !er devam etmektedir. Burada kuvai resmı llazetede ne~ı·edilm'ş olan statüsü ile i~bu statü dairesinde tan. 
·'•~·den fransız tayyareleri de tralını bombardıman etmiştir. İn- külliyeler çarpışıyor. Fransızlar, Finlandiy['! cumhurrei- iim kılınan ve Türkiı·edeki ~ubelerinıizee mabihittatbik ittihaz edilen 
~ll ılen bir Alman şehrini bom. lliliz avcı tayyareleri de Fransada muhtelif yerlerde düşman kuvvetle- sine itbnainamesini talimatnamelerde ve matbu formüllerimizde yazılı ahkum ve şerait 
k aıııışlardır. cephe üzerinde yaptıkları muharebe- rini püskürtmüşlerdir. dairesinde cereyan etmekte olduğundan bunları :ılelmüfredat tdad et-
.,, 2• verdi 
\' • (Radyo) - Askeri mii- !erde 40 tan fazla Alman tayyaresi Paris, 24 (A.A.) - Salahiyettar meğe lüzum görmedik. 

ı ~· l11uharebelerin bir kaç gün tahriµ etmiştir. İngiliz tayyareierin- askeri mahfil dünkü gün öğleden son Helsinki, 24 (A.A.) - Sovyetleri:ı Ancak ötedenberi hariçle ve memleket dahilindeki bilumum banka-
~. :ı"»al şekilde devam eyliyece- den altısı kayı'ltır. Ayın 22 sinde ya. ra Ye evYelki gece vaziyette büyük yen; elçisi Van Sotof ı·eisicumhura larc'a tatbik edilmekte olan ,·e de\'amı müddetinde banka ve bankacılık 

lt~-()1ldan •onra •eyyaliyetin kay pı!an bu harekat, 2~ i;nde de ayn! inki~aflar vu1rna gelmemiş olduğu- itimat mektubunu vermiştir. Sovyet. noktasından ha\'ati zaruret bulunan bazı banka teamülleri müşteri lehit 
tı~~nı ,bild:riyorlar. İki tarafın 1 şiddette tekrar edilmiştir. nu beyan etmektedir. Flandres'de Finlandiya normal ve diplomatik.de ödünç para ~erme muamelelerile müterafik olarak yapılmakta olaıı 
a d' l'rlıkya. ta taarruzu ihtimali Pari•, 21 (Radyo) - Üç gün evvel muharebe muvaffakıyetle· muvaffa. münasebetleri bu suretle tekrar baş- bazı maddi hizmetlerin tazammun ettiği mesarifi ilene müşteriye öde--
dan~ 111ilttefik orduları başku- başlamı~ olan Fland meydan muhare kıyetsizlik biribirini takip etmek su- lamıştır. • meyi amir bulunmaktadır ki, bankamız bu nevi ayrı hizmet mukabili 

1l!aıı ıteneral Veygand taarruz besi el'an deYam etmektedir. retiyle şiddetle devam etmiştir. Va. ç
1
• n _ Japon ücretleri yukarıda yazılı had ile mukayyed olmaksızın tahsilde de· 

t1ı 1lı hazırlayıncaya kadar bir Val~.ntiyen. Arras ve Kambre anciennes, Cambra, Arras hattı Ü· vam etmektedir. 
~dn lıeçecektir. Ve bu müddet hattında büyük muhar•heler vuku zerinde ş'ddetli b'r muharebe cere - Münasebatı hakkında Müessese teamülleri ye bankacılık icabatıııa le\'fikan, ifa edilen hiz-
\ııı a lltüttefik taarruzunun ya- bulmaktadır. nu havalide iki taraf yan etmektedir. Bu hatta Fransız-in- Y, b metler mukabili olarak, istifa edilen meblağ ve ücretler:n belli başlı 
~d •~ı çok muhtemeldir. ta kuvayı külliyesi, bütiin mevcudla- giliz orduları Almanların kuvvei kül onainin eljanaiz. !arı şunlardır: 
\~ ra, 24 (Radyo) - İngiliz ha. rı ile harbe tutu~mu~tur. Som nehr: liyelerine taarruz etmişlerdir. Tokyo, 2·1 (A.A.) - Başvekil E. 1 _ lllüşteri hesabına yapılan hakiki Ye husu>i hizmet mukabili 
~~t 'reti bildiriyor: üzerinde bulunan Fransız kıtalar1 Sommede Fran'1z kıtaatı bu nehir Yonai çin • japon münasebetleri hak- masraflar, ezcümle sigorta, ardiye veya muhafaza ve bekçi 

::;Ya avcı tayyareleri, muhte· bu hattı sağlamlaştırmış ve b'r seri boyundaki kuvvetli mevzileri elde et kında yaptığı bir beyanatta japon - ücreti ve>aire g:bi masraflar müşteriden ayrıca tahsil olunur. 
'aıı akıı.Jarda devriye ve himaye mahalli harekatı muvaffakıyetle ba- mek maksad y]e son derece mühim yanın Cung - King hükumeti japon 2 _ Hesabı cari şeklinde verilen avansların işlemiş faizleri ticaret 

1 ııa dün de devam etmişler - şarmışlardır. mHzii bir harekat icra etmişlerdir. aıe,·htarı s'yasetine devam ettiği kanunu ahkamı dairesinde her üç ayda bir resillmale kalbe. 
it. Almanların motörlü kıt::ları sahil- müddetçe japon hükumetinin sonuna dilir. 
~ Som nehrinin garp sahilinde kör " '.ekı' no'Ktaları elde etmek mak•. adı'v- .kadar mücadeleye devam edecell· ini k . t'd d er ş· 't t 1 · d d " S - Banka muamelatında bu muameleler ne adar az ım ı a e< 'ıııa ımı ayyare erı e &· başlarına ve ıeçitlere yerle•tiri' ·;, te.Yit eylemiştir. d ı 
\ıi . k Uııere dUn 20 Alman tay- olan kü,ük A iman kuvvetleri, rr 1 ~Hından eYvel!·i hareketlerindeki derse etsin bir liradan aşağı komisyon tahsil ve is ifa e i • 
'ıng·r 1 . t f d ' . '·uvvet ııı:kt:ırındıın fazla kuvvetle Başvekil japonyanın beynelmilel 
~l ı ız tayyal'f' erı ara ın an <ikletli mlifrezeler tamamen temızleıı Pı'carllı'e ~-edı'g" 'nı' g·eçmektedı'rleı·. vaziyeti karşıhyabilmek üzere Çin mez. l .. h ld b 

t,. lllü v ı 25 Al ta ~ 4 _ Borçluları şubemizin mütemekkin bulunc uııu ma a en a~-
.. i d e uırar man Y- miştör. Almanlaı·ııı ~omme u"zerı'ncle vı·ı·- hurb'ne nihayet vermesi için mem]e. ı•t l!~I e ağır hasara uğratılmıştır. - ka yerde sak'n bulunan ticaret senetlerin iştirıı muame • ın-

l!Jı t lngi]Jz tayvareııi kavıptır, 4 Som nehrin'n garp kıyılarına ka- cude getirmiş oldukları bütün köprü ket miidafaa•ını topyekftn harbe ha- da ihtiyar olunacak muhaJıere masrafları müşteriden alınır. 
t t•YYares· de-mecburi :niş yap- dar olan saha, Almanlardan tama - tertibatı tahrip edilmiş ve Sommeniıı zırlaması _icap edeceği~i söylemiştir. 5 - İkraz müddeti on beş günden dun olsa bile, faizler ve komis-
r ı 

1 
· ı · t' F k t. b d b BELÇJ ·ı· · men temız enmış ır. ransız uvve hemen cenu un a ulunan bütün KA yon en a~ağı on beş gün için hesap ve i~tıfa edı ır. 

!eri Amyens şehrinin varoşlarına var. mıntaka Alman kıtalarından tathir C _ 3399 numaralı kanunun meriyete girdiği tarihten evvel aktet· 
~ tayyareleri, mışlardır, Burada sokak muharebe- olunmuştur. Kıymetli eserleri kayb- miş olduğumuz muka\·elelerin faize müteallik hü.kilmlerine üç s~neyi 

1 'ıe~etıeri ile zırhlı cüzü:a".'. Jer: devam ediyor. Almanlar, mühim oldu tecavüz etmemek şartiyle mukaveledeki müddet:n devaıııınca rıayet 
~Ilı ne 100 tane yüksek ınfı - za\'iat vermişlerdir. Harp hatlarında olunacaktır. ,1 r~~sı atmış, b.ir tren tahrip mÜttef'kler lehine selah emareler' Bir Alman subay; Paris, 24 (Radyo) - işgalden ev-
tır; · Alman pıyade kuvvetle- vardır Fland mıntakasında düşmana ,•el Brükselden en kıymetli asarıati· 
de ~de bi!ha•sa taha"Ut merkez açılmı~ 50 kilometre gerıişliğinde bir Tevkif edildi kayı yilkliyerek yola çıkan otuz kam-
n ta e Yollarda bulunanlara ya· gedik vardır. Buradan hafif motörlii B A' 24 (AA ) p yon kaybolmuştur, Bu haber Belç:ka 

arruzı d • ··at ver , uenos ıres, . . - ara- • . . ar a agır zayı • Alman kuvvetleri ll'eçırilerek Alman . . .. hükumet merkezınde d~rın akisler 
ne De Kari Gunther ısmındeki şup-

tayyarelerinin himaves: altında iler- h 1. b' Al b t k'f d'l . yapmıştır. · e ı ır man su avı ev ı e ı mış-

lemeğe çah•maktadırlar, - · k V ş . · I "' tir. Bu sulıayın Uzerınde ı~laların. 0Il amer 
Bu motörHI vasıta ardan ço .. u. e· h ü • · . ı· 11 f ava ~!erı:nın, ıman ve yo arın o-

nerjlk mukavemet merkPzlerine' doğ. .. fi t . t ı• 1 b 1 So.fyaya vardı togra arı ve esısa p .. n arı u un- J; 

af ,."nsızca ders 

OS}IAN!.l BAXKASI 
İZ:\IIR ŞUBES! 

İmza okunamadı İmza okunamadı 

Makine Tamirhanesi ~ ~ •eııecknberl lzmirde birçok 
~li \,· Yetittlnnit bulunan aalahir, ~ !> hlUt.Jljm, .. aı)ı \lSUJlerJe 

1 •·~~"'"ncla Fransızca llfrenmek 
1 ç," ·~e ders veımej!e hazırdır. 

ru kosmaktadırlar. Bu itibarla hare· t 
ketleri ehemmiyet•iz addediliyor. Al- muş ur. Sofya, 24 (Radyo) - Bugün. bu- Işi 

2
onünde teslim elmeği prensip ed.~en ve bu· 

manlar, bu n~k•a!ardan yalnız kü,iik C:unther besinci kola mensup oldu- raya gelen Almanya .spo'.' te~kılf.tı f h d b d 
,.e hafif motiirlil vasıtaları ileri silr-. ğuuıı reddr·tmi~. Alman ~·fareti i~in 1ef: Ven Şamır. ba"·ekıl Tılof ıle be-/ nun'.a İ ti ar e en ır müessese .r ' 

1 
• d' · · 1 f t fi d k Kestane pszan demirciler 11'1 • IS9 T~lefon: 8993 

mekte. zırhlı va.ıtaları ~er' de bırak- at satın almak üzere memuren geldi. r ıye r:·ı''. ,·aııo ara urın an a-/1!;,ı~..ımiil:llMı.,..lıllllmmaı:ıı:ı.ıı:ı1111mkii!iW11C11mlllılllllômOi:llmm•ımımım•m 
maktadır. Dün Kargan hattıııda AI. ğ;ni söylemiştir. ııuı ed.lnııitıt. .. 

' '"' ı. h . ~a çede 1411 lncı sokak 
No. 18 
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SPERCQ VAPUR Z'7 ,V.. F. henri Van l)erJ~ T. C. Ziraat Bankası Tire Ajansın· 
dan: 

Miktarı 

Mahalli Mevkii Cinsi Hektar M. M. Hududu 
Burgar Dutlu Tarla 13.7S95 Şarkım: Burgazdan 

KÖj·fi Kavunlu ece mezarlığına gi -
den yol, Garben: 1-
rnam. O. Hüseyin ve 
Mustafa kızı Emine 
ve yapıcı Halil, şi -
mal~n: Kırbnşıı mün
tehi sömekli irim, ce
nuben : sahibi senet 

, , 32.1756 

• 
tarlası 

Şarkan : Burgazdan 
ece mezarlığına gi -
den yol, Garben: e
de l\lehmed O. Dur
muş ve Nusret, şi -
malen: sahibi senet, 
yapıcı Halil ve Ke
sikçi Ahmed cenu
ben: sahibi senet 

!:12.7729.50Şarkan : Burgazdan 
ece mezalrlığına gi
den yol, garben Nus
ret ve hacı oğlu Hü .. 
seyin, şimalen : sa -
hibi cenuben: İzmir 
caddesi ve çiftlik 
ebniye~i. 

İzahat 
yeni hududla
ra göre halen 
garp, ve ce -
nuplan ban -
kamıza ait tar 
lal ardır. 

Halen garp , 
şimal, ve ce. 
nuplan ban -
kamıza ait 
tarlalardır. 

Halen garp, 
şimal, hudut 
ları banka -
mıza ait tar-
lalardır. 

1 - Evsafı yukarıda gösterilen hacı ali paşa veresesi çiftliği na
miyle maruf çiftlik dahilinde bulunan gayri menkuller 27 /5/940 tari
hinden itibaren bir ay müddetle ve açık artırma ile satışa çıkarılmı~tır. 

Birinci ihalesi 27 /6/940 tarihine mii~adif perşembe günü saat on 
yedide ziraat bankası Tire ajansında yapılacaktır. 

2 - Bu müddetin hitamında yapılacak muvakkat ihaleyi takip e
den bir ay zarfında satış umum müdürlüğümüzün tasdik ve tasvibine 
iktiran etmek şartiy]e .kati ihalesi 27 / 7 /940 cumartesi saat on üçte ic
ra kılınacaktır. 

Müzayede bedeli haddi lii.yık bulunmadığı ve müzayede mu. 
amelesi tekemmül etmeden bapkamız kanununun kırk birinci maddesi 
hukmünün icrasına zaruret hasıl olduğu takdirde müzayede geri bı
rakıltıcnk ve yapılan muamele hükümsilz addedilecektir. 

3 - Pey sürmek ll!tieynler müzayede bedelinin yü?.de yedi buçu
ğu nisbetinde teminat akçalarını bankamıza peşinen yatırmış bulun -
malnrı veya milli bir bankanın teminat mektubunu hamil olmalan ve
ynhud muteber teminat göstermeleri şarttır. 

4 - İhale ve satışa müteallik bilumu·m harç, ru~um, dellaliye, fe
rağ harç ve masrafları ve diğer bilumum masraflar tamamen müşteri
ye ait olacaktır. 

5 - Gayri menkulün kati ihalesi uhdesinde tekarrilr eden milşte
ri ihale bedelini derhal ve peşinen ve her halde yedi günü geçmemek 
şaı1:iyle ödemeye mecburdur. 

Açık artırmaya iştirak edip her hangi bir suretle sürülen peyden nil
kül ederse veya gayri menkul kendi ine ihale olunan derhal veya ve
rilen yedi gUnlOk mühlet içeris"nde parayı vermezse ihale kararı f P. h 
edılir ve kendisinden evvel en yük k teklifte bulunan .arzetmiş olduğu 
bedelle almağa razı olursa ona ihale edilir. O da razı o1maz veya bu
lunmazsa bnnkaca hemen on beş glln müddetle artırmaya çıkarılır. Bn 
artırmayı aliikadarlara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olu
nur ,.e en çok artırana ihale dielir. 

Her iki halde birinci ihale edilen k"mse iki ihale ar:ısında'ld fark
tan ve diğer zararlardan ve yüzde beş hesabiyle geçen günlerin faizin
den mesuldUr. 

G - Artırma şartname ve ilanları kati ihale g.Linü olan 27-7.940 
cumaı1:esi günü saat on üçe kadar herkes için T. C. Ziraat Bankası Tir~ 
ajansında açık bulundurulmaktadır. Daha fazla izahat almak istiyen-
lerin ajans müdürlüğüne müracaatları ilan olunur. 1894 
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~lzm ir Levazım Amr/iği ilanları~ . -- . ............ -................. _.. ............................................... -.................... ..._.. ':" 
İzmir levazım amirlij.i aatıa alma komisyonundan: 

1 - (16330) kilo tereyağı alınacaktır. Kapaiı znrfla eksiltmesi 
101 6/940 pazartesi günü saat on beşte Tophanede i..:tanbu! 
Jevnzım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 17963 liradır. 

'J - İlk teminatı 1347 lira 22 kuruştur. 
.ı - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
5 - İstekliler kanuni ve::ıikaları ile teklif mektuplarını ihale .sa.a

tından bir saat evvel komisyona vermeleri. 
25 30 4 8 

İzmir levazım amirlijp ıatın alma. komiayonundan: 
ı - Müstahkem mevki merkez birlikleri hayvanatının 333 bin 

.kilo kuru ot ihtiyacı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon -
muştur. 

2 - İhalesi 10 haziran 940 pazartesi gOnü saat on altıda kışlada 
izmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 14985 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 1124 liradır. 
G - Şartnamesi her gün komisyonda görülebilir. 
G - İstekliler ticaret odasında kayıtlı olduklarına dair vegika gös

termek mecburiyetindedirler. 
7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 sayılı kanunun iki ve üçun

cU maddelerinde ve şartname,,inde yazılı vesikalariyle ve te
minat ve teklif mektuplarını ihale saatından en az bir saat 
evvel komisyona vermiş bulunncaldardır. 

25 29 3 8 

lzmir levazım amirlijı: aatın alma komisyonundan: 
ı - İzmir merkez birlikleri hayvanntının 197500 kilo saman ihtiya. 

cı iç:n eksiltme suretiyle münakarnya konmuştur. 
2 - İhalesi 10 haziran 940 pazartesi günil saat on beşte kışlada 

lzmir levazım amirliği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Tahmin edilen tutnrı 3950 liradır. 
4 - Tem·natı muvnkkata akçası 296 lita Yirmi lıe~ kuruştur. 
6 - Şartnamesi her giin komiı-ıyon<la görülür. 
6 - istekliler ticaret ou:Mn<la kayıtlı ol<luklnrına dair vesika gös-

termek mecburiyetindedirler. • 
7 - Ekıs:ltmeyc iştirak eiccekler 24900 sayılı kanunun iki ve üçün 

cil maddelerinde ve şartnamesinde yazılı vesikaları ve teminat 
muvakkatalan ile birlikte ihale ı.atından evvel kc:ımi'!yona mü-
rı:ıcantlnrı. 25 29 8 8 

ı.- le•azun llnirlit! .. tın alma Tconrlsyonundan: 
1 - Maniasada bulunan ttlmen birliklerinjn ihtiyacı olan 30 bra 

kilo .kuru fasulya ihtiyacı pazarlıkla slilın alınacaktır. 
! - Pazarlık 27 mayıs 940 pazarte i gilnü saat onda Mani~sada 

tümen satın alma komiı;yonunda yapılacaktır. 
3 - İstekliler belli ~iln ve satta komisyona müracaatları. 

ilin 
Gedikli erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

1 - Kayaeride Gedikli erbaş hazırlama orta okulunun 1, 2, 3 ımıf 
larına, Kırıkkalede aan'at gedikli erbaı hazırlama orta okulu ile Anka· 
rarada muaiki gedikli erbat hazırlama orta okulunun yalnız 1 .aınıfla· 
rına önümüzdeki eylulde başlayacak olan 940. 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - latekli talebelerin Türk ırkından olmuı, kendiainin Te aileü 
nln kötü hal ve şöhret aahibi olmaması, aıhhi muayenede .. ilam çıkma-
•• ve yapılacak aeçme aınavında kazanma11 ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına alınacak 
haddi 

Sınıf Yaı 

--- -· 
Gedikli Orta 1 14:17 
Gedikli Orta il 15:18 
Gedikli Orta ut 16:19 

Olmak 

talebenin J'&f 

Bu ya4lara ait boy ve aiırlık hadleri aakerlik tubelerindeki askeri li
ııeler ve orta okullar talimatının 71. maddeai özlerine uysun olmaaı la· 
zımdır. 

4 - Her üç okulun 1. aınıfına istekli olanların bet sınıflık ilk okulu 
bitirmİf olmaları şarttır. orta 2 ve 3 aınıflara girecek olanlar bu aınıflara 
terfi ettiklerine dair tahail ve,"kası veya şahadetname göstereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa iatekJi olursa olsun iki yıldan fazla tahsili terk 
etmiş olanlar ve evvelce gecrktiden veya askeri okullardan çıkarılanlar 
alınmazlar. 

6 - Kayseride gedikli erbaş hazırlama orta okulunun her 3 ıını• 
fı ile Kırıkkalede sanat gedik~i hazırlama orta okulunun 1. aınıflarına 
köylü iatek\:, A~kara musiki gedikli hazırlama orta okulunun 1. aınıfma 
muıkive heveali teh;rli iatekliJer alınır. 

7 - Yukarıdaki şartları hı>iz İstekliler 10 hazirandan itibaren Lu
lundukları yerin askerlik şubesine müracaat ederek diğer kaydü kabul 
tartları ile müracaat yollarını öğrenmeleri ilan olunur. 

24 25 26 28 29 30 31 1 4 6 8 1 l 13 16 19 22 25 28 30 

I LAN 
Bağcıların nazarı 

dikkatine 
Izmir incir ve üzüm T. S. Koope
ratifleri bir.liğinden: .. 

bütün memleketimizin G Q Z TA Ş [ 
1htiyncını temine hükumetimizce memur edilmiş olan bi rliğimiz atide 

ki fiyatıarla satış yapmaktadır. 
İzmir depo teslimi kilosu :~o kıl!"lıştur. 
Kooperatif devolarında kilosu 31 kr. 
Müstahsiller bu fiyatlarla birliğimizden ve kooperatiflerden daima 

GÖZTAŞI Temin ~decekleri cihetle fazla fiyatla satın 
alı:-ıamalnrıııı tav!'liye ederiz. 

ııa~ 
Askeri orta o u'u~.a 

alınıyor 
ta~ebe 

1 - Konva nskeri orta olrnlunun hea· üç aınıfına da önümazdeki 
e ylulün birinci günü ba,lıyacak 9-iO - 941 ders yılı için talebe alına -
caktır. 

2 - istekli talebenin Türk ırkından olması, kendisinin ve ailet,"nin 
köyü hal ve şöhret sahibi almaması sıhhi muevnede sağlam çıkması 
ve y.11.pılacak seçme sınavında dı:. kazanmaaı şarttır. 

3 - Bir ııene tahsili terk e<lcnler, yaşını bi.iyültmüş veya küçültmüş 
olanlar, k endi okullarının sınıf g~çme sınavlarında ipka veya bütünleme 
ye kalo.nlaı-, yaşları, boyları ve ağırlıldarı talimattaki hadlere uyaun 
olmıyanlar askeri okulJara alınır.azlar. 

4 - isteklile rin, timdi okudukları okwlJarda tahaillerine devam 
etmekle beraber 10 hazirandan itil>aren bulundukları yerlerdeki asker
lik şubderinden diğer kaydükabul şartlarile müracaat yolların1 öğren
meler-ini ve buna 2öre de kavdük a bul kaiıtlarını en geç 30 temmuz 
940 tarihine kadar tamamlamış olmaları lazımdır. 

24 2s 2s 2s 29 30 Jı 14ss11 13 1s 19 22 2s.2s 30 

Tornacı alınacaktır 
Askeri fabrikalar umum müdür
lüğünden: 
Kmkknle fobrikalanmızdn <·alı~lmlnrnk iizcre san"atlar mektebi me

zunları ile serbest san 'at erba bınclan tornacı alınacaktır. 
Askerligini yapnıı'} olanların ııiıfus YC terhis v.csika ·ı, doğtuluk ka -

ğıdı ve lıon.;;ervis suı·etkr;nj ı, tidalarına bağlıyaı·ak Ankarada bultman
!arın Ankara silah , ıstnnuuldııkilerin zE>ytin burnu ve izmirdekiltrin dt! 
halkapmar fabrikalarımız müdürlliklerine itmtihaıı olmak üzere mü -
:·:ıcaat etmeleri. 21 25 2~) 2 6 1 787 

lzmir. Eşrefpaşa hastahanesi 
başhekimli2inden: 
lzmir e~refpaşa ha~ta'!e"'i ~1·10 ın:.tli ne:ıesi ihtiyacı ic:in yaptır•ları.ık 

olan ( 42) kalem nıuht:ı:!lii c.in ı:- ve (750) lira muhammen kıynıdli ev
rakı mutlrna 21-5-'.110 tarihiııdrn !tihal'e n 15 ~ihı miiddetle ek ·iltmege 
çıkıtrılmıştır. Taliıılerin numuııe·eri \ 'C şarn:-me~·i görmek üzere lıer 
g{ln hastane heyeti idareııine, ve t>k"iltme giinli olan 6·6-940 perşem -
be günü saat dokuzdan on ikiye kaclr.r viliiyr>t eııclinwııine mliracaa~ 
tarı ilfm olunur. 2 1 24 28 31 l 8:~0 

4CENTASI AM.ERlCAN EKSPORT L1.ı'{E5 I?f 
NEVYORK ClLICIA motörü 

~ mayıs sonlarına doğ N E V _ y 0 R K tçtN 

4 A 
ru beklenmekte olup . t 

/J::f CENOVA VE RİVİ- EXPRESS vapuru 24 mayısı c.to ' 
..k=1_ ERA limanlar.ına ha- ru bekleniyor. , ~n/ A'TJ( reket edecektır. D. T. R. T •• BUDAPEŞT · ( A CALİTEA vapu -
•&Hnı.-. ru 4-6-940 tarihinde BUDAPEŞTE iÇiN 

beklenmekte olup İSTA~BUL PİRE------- ı.91 
NAPOLt, CENQVA limanlarına ha- BUDAPEŞTE rr:otörü 18 rıtııY 
reket edecektir. doğru bekl~niyor. dott' 

Q U1R1NALE vapuru 7-6.940 tnri- KASSA motörü 5 Haz1rana 
hindC' beklenmekte olup VENED1K, 
TRİYESTE, ANCONA limanlarına 
hareket edecckt:r. 

Not - Bütün ba vapurlar Triye•· 
te veya Ceıaovada tiınali ve cenubi 
Amerika liman1a rma hareket •Mn 
iT ALIA ANONiM .e)'riaefain tirke
tinin ve Amerika ve Hindistana hare
ket eden LOYD TRIYESTINO ano. 
nim aeyriaefa.in tirketi vapurları.na 
te .. düf ederler. 

bekleniyor . 

SERViCE MAR1T1l\IE ROU~A~ 
BUCAREST 

Köatence Ve Calaı için: dol 
CA V ARN .A motörü 24 mafl3• 

ru bekleniyor. .... 
Vaparlarııı faim n tarihleri 

landa hi~ btr taahhGd al~ 
ll'E.LEFONı IOO'I -~ 

Notı Gerek na•hm ve ıerekae 1aa· •••••••••••·~~'.: 
reket tarihleri hakkında acenbmiz Jıôl l 
hiçbir mesuliyet 1r.abu1 etmu. Oliuier ve ı<ıre 

TELEPON No. 2004--2005 LiMiTED ' 

Saçlarınızı 
DökühBekten ve kepeklerden 

kurtarmak, cildini2e tabii ta. 
ravetini iade etmek istiyor.anız 

SEBORİN 
Kullanınız. Memnun olacakamız 

Hamdi Nüzhet Çançar 
Sıhhat Eczahanesi ı 
Kemeraltı - İzmir 

Üç Kimyager 
Valdolu 

Diğer bir takım sinir 
ilaçları gibi mideyi boz
mıyan çok iyi ve tesirli 
arazsız bir sjnir ila
cıdır. 

lzmir adiye mahkemesi ikinci hu
kuk hakimliğinden: 

Karşıyaknda Tahir sokak 36 nu-

1 
maralı h nede Ali oglu irznhan ta
rafından izmirde A '.saııcakta hacı 

Bekir sokağında 29 numaralı hanede 
mukim Lcon kızı Donne aleyhine i
kame olunan boşanma davasına mü
tedair dava nrzuhal suretiyle dave-
tiye varakası müddeileyhin ikamet. 
g-ahının meçhuliyeti~e binaen bilı1 

tebliğ iade edilerek hil.kimilkçe v e
rilen karar üzerine müddeiumumilik 
tarafından yaptırılan araştırmada 

da ikametgahı te1;pit edilemediğin

den muhakeme tarafından verilen 

VAPUR ACENT ASI 
AtUirk caddeai Rees bi.D•~ 
Tel. 2443 ~;, 
Lonclra •e U.erpol hatlaJ'I ,sr 
• •L i •• e ~·p Pıyaanm ıat 7acma ıor 

larıınız aef~r yapacaklardıt• 

DOKTOR 
BEHÇET UZ 

Çocuk Hastalıklaft 
Mütehassısı d>1 

b:- ~· Hruıtalamu 11,80 dan ~ 
BP.fler .okatında Aheak 
y1ıamda kabul ecter. 

--- Diş tabibi~ 

Cevat Dağlı~ 
Hastalarını her Pll .. ,,.ıs, 

aktama kadar lkincibeylet' elt,_rl 
tında 65 numaralı muaye~ 

3
(,61 

5inde kabul eder. Telefo0'l 
ZAYİ ltılıŞ ol-

Sıva~ askerlik şubesinden .. a d11ııı,.at 
duğum vesiknmla nüfuz cuZ tl' J' 

her na~ılsa kaybettim. Bulanl•11ııtııı• 
şağıd:ıki adresime insaniyet :uece•· 
getirdiği takdirde memnun e 
t . e 
ır. ]{ °SO· 

tzmir: Alsancak Zühre sokll d 0~JO 
315 doğumlu Ahıne · 

Mehmed Ço~ 

lzmir belediyesinden: e s6 
tJ ~ 

Matbuat kanununun 30 unc _
5

_940 

inci maddelerini değiştiren 6 belt' 

tarih ve 3812 numaralı kanun, ııW 

di~·e cümle kapusundaki ilan t.• karar üzerine bu baı>taki arzuhal i- .ı .. 
. ·ı·nsı .. · 

•e davPtiyenin ilanen tebliğine ve sına a:.ılmıştır. Herkesçe ~ 
muh,1keme 1-6-940 cumartesi güııf.i ıı•• 
saat 1 n a talik edilmiş olmakla müd- vekil göndermesi aksi takdi_t~: ıı!~ 
deialeyh Leon kızı Donnanın muay- kında muamelei gıyabiye ıc Jtll,... 

~ tbl" - k kaiOl o yen olan giin ve ~aatte bizzat mah- nacagı e ıg ma amma 
kemede hazır bnlunma~ı veyahud bir üzere ilan olunur. 

ALSANCAK 
lataayonu K ııır•w""d" Yeni Açıla• 

EGE 
Hususi H as tahanesi 
Sahibi: DO[{TnR OPERATÖR 

ADIL BiR 
Her f'ltbeye ait hastalar kabul 111 ma. 1 tPha.s8t8ları tarofından tedavi edili1'. 

1 
Müessesede her zaman 
doktor bululur. Tel.2918 

----------~ ________ /, 1 Sıhhat vekaletinin reımi ruhaatını haiz 

.t:.ASE 

,<O 
Şiddetli BAŞ, DIS ağrııar•111' 

- Ut t1' 
MA TIZMA ısancılarını, SIN 

aJf• .. Gr 
hatsızhklarını derhal geçırır .\ 

~ı~r 
NEZLE ve SOGUK ALGINL1lı 

karşı miie:5sİr ilaçtır. 

iu1ı1'· lcc.hında gihde 1-3 kaşe ~ ~ 
Ht>~ r .. rın .~ ... bu'uıı ır. ~ 

===- rn -.ULLEP 


