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8 Fransı~lar pontv.az 
muteka 

bir mev· 
g çmişlerdir 

. ·GitJERE, ERAN !YA GDNDE DiK LE 1 BEYAllAI E 
lngilizlerin son nefere k d r y dıtnda 

bulunacağını temin etmiştir 

RiS iLE LOND IMl!SiL 
MEBi 

imanların R risin dış 
gton'dan 

duv r.lar n vardıklbrı 
cıkkında Vaşi gelen 
---~~iKADAN YETi$ I\~ TcAYr~ARELER 

,.,. PEK ÇOK iŞ GORMUSt:ERDiR 
•.=•• - Paul Reyno'nun .nutkundan parçalar : dar çarpıpcağıı. Medeniyeti Nazi lelRıind~n 4'urtaracağız • 
... ~~•elt'e yaptığı son bitabedir ı: "Fransıı. ordusu aslanca Fransızlar, İagiJtereye itimad edin. 
Jııor. 5 iÜ~denberi uyuınıytn neferler ve zabitler Paris - Paris açık ebir ilin edilmiştir. Şehir t•'1ıBmen 
qı_ Bunlaran kuvvei maneviyeleri çok füksektir. Dün- boşaltılrırmrştir, Amerikan sefiri Bay Bulitt şehirde kalıp, 
' l>ütnn .hür ~asanlar F,ransaya borçlu olduklarını bil- Almanların harcketfe'rini takip edbcektir. 
· Fransa yaralıdır. Onun demokrasilere yardımına koş- Paris - Cephedeki vaziyet: 
l · tcmeğe hakkı ~ardır. Ruzvelte yaptağım her hita- ~ Alroa!llarıo Parise karşı yürllyüşleri üç yerden devam et· 

'*Anoi_yetle karşılandı.,, mektedir. Parhin şarkında Almanlar merkeze çok yakın-
~:•d~a - İngiliz hükumeti Fransız hükumetine yolladı- dırlar. 
-gf he,v.annaaıede şöyle demektedir : Londra - ltalya lar Malta üzerinden yeniden uçmuşlar· 

1le vadettiğimiı ltütilo yardımı yapacağız. Sonuna ka- dır. Hiç bir bomba atamamıslardır. 
4'vnş . .&eğiz. FJAnsada olsun logiltcredo olsun denizler- Londra - İtalyanın lngiltere sefirı Glascovv'a hareket 
'' 4fıv•lMda pl,un son kan damlamızı akıtıncaya ka- etmiştir. ltalyaya dönecektir. 

haber DOGRU 
DEG~DiA 

Londra - Fransız başvekili PoJ Reynonuo Ruzveltte• 
yardım istiyen mesajı karşısında Amerika umumi efklrı 
büyiık bir heyecan duyarak Framsız medeniyetini kurtar

mak için hükümetlerine nümayişler yaparak başvurmutlardır. 
' Londra - Dün Iskenaeriyeye karşı ilk ltalyan hava ta-

arruzu vukulfolmu,tur. 
Roma - Fransızlar Portuaz ile Marty arasında bir mey

zit mütekaöil taarruza geçmişlerdir. 
Berlin - Ahhanın Vesfolian eyaletindeki Gust ı•lui 

lngiliz tayyareleri taraf ndan bombalanmıştır. 

I s L ~ANLAR 1 ST:A T0K16SU 
L.ondra - Haber alındığnıa göre B. Stalin Balkanlar 

statükosunun Almanya ve !tal.Ya tarafmdan garanti edilme
si arzusunu iz.har etmiştir. Ve aynca birer nota ile vazi-
yet bildirilmiştir. 

---
İlh, Fra sız Ve ltalyanınlBir Sovyet Gazetesine o·· ı • ....-............................................... .. 
denizdeki Deniz uvvetleri ------··------ ore iHAYATTA MUVAFFAK OlMlllN SfRflRI i 

, . ------··------ TEFIK'.U ve: IT LV A 1 agatta, HerkesMuvlffakOlatiilirmi?-Itet!İ 
ttlter.c: 15 büyük zırhlı, 4 tayyare gemisi, 15 kruva- Moskova - Sovyet milli müdafaasının naşiri efkirl olan ııııı -29- ıııı YAZAN : S 1 R R 1 SA N L 1 ııııı 

1 ~t3 hafif kruvazör, 175 destroyer, 57 denizaltı, 26 mo-
11

Kı:ast filota,, adlı gazete ltalyamn hatbe girmesi müoase- \ ~ ................ •••••• ............................ .. 
~ . betiyle yazdığı bir makaLde diyor ki: 

2 ~·,~·= 7 büyük z'rhiı, 1 tayy,are gemisi, 7 kruvazör, "Müttefiklerin Akdenizde ıtalyaya karşı 1000 tayyaresi ' Size Saadetin Anahtarlarını Verigoruz. • 
a.. •fif kruvazör, 57 desroyer, 78 denizalb, 13 torpidobot. vardır. ltalya ise mevcud hava ktıvvetlerial müstemleke-

ı~ly 7 k l"' h f f k leri de d bil olmak üzere 250 tayyare meydanına taksim et L-~= 6 bilynk zırhlı, ruvazör, ~ a i ruvazör, 
r. ·~royer., 100 denizaltı, 70 torpidobot, 72 motörbot. edilmiştir. 
,; ~~l~ zırhlılarının ~oğu eski ve kıymeti harbiyeleri nis- Gerçi ltalyaom tayyaresi daha çoktu~. Fakat bu tayyare 

·"" d meydanlarının hedeflere pek uzak olmalariyle beraber son 
~ Uıen ıemilerdir. zamanlarda lngfüzlerin tayyarecilikte yaptıkları tecrübe 

~~•York - Amerika meclisi müdafaa büdcesini ittıfakla b · 1 _.,ı iti arıy e deniz noktai naıarından olduğu gibi tayyarecilik 
~~ ttıuiştir. Ayni zamanda Mültefıklere de külliyetli noktasıodan da Müttefıkler ltatyaya faik bulunmaktadır. 

t.tda b'1p malzemesi verecektir. ------.. - .... -~--•• -··----- Italyaya Harptan Once Giden 
lya tecavüz etmiyecektir Alman Zabitleri 

~ ------.. -~---
~~York - Amerika ajansının Roma mahfillerinden öğ-
Çt~11e g6re Italya Fransaya karıı karadap harekata ge

~lltır 

~:'-'diiik Jıav~ ınu~rebeler.ile iktifa edecektir. Bu mak

f. :ı\. hal.Ya Fransız hududuna 3000 tayyare göndermiştir. 
~~t· \sıil er.ed~ buna .jllukabil tayyar~lerile harekete geç
" 't~ .liarp havalarda Aev.amediyor. logHWer ltalyııya kar· 

hını tedbirler ittihaz etmişlerdir. ___ .__.~------
l ~Yftda harp devaınediyor 

~ıı.:lldra - Mısır - Libya hududunda lngiliz ve ltalyan 
·~ ~titri arasında kanlı muharebeler devam ediyor. Şım· 
\t\ k•dar 15 zabit ve 300 asker esir ve birçok mühim· 

•lı11nıışhr. 
----·-H---

'°ya Bitaraf Kalacak 
,,tlrid - Harbuı Akden~e .NVJlması üzerine ispanya 

t'tflıiını muhafaza edeceğini resmen ilin etmiıtir. 

Bel2rad - ltalyanın barba karışacağı bir haftadabberi 
Almanyadan ltalyaya bir çok zabitlerin gelmesi ve bu za· 
bitlerin sivil olarak seyahat etmesinden anlatılmıştı.. İlk 
önce bu zabit nakliyatı bura mabfilJeri Almanların beşinci 
kol dedikleri teşkilatan tedbirleri cümlesinden sayılmıştı. ____ __,.. __ ..... __ 

iT LYAN KUVVETL RI 
NERELERDE TOPLANDI? 

Nenyork - Amerika ajasından: ltalyan mabfilerinin ifa
deıi11e gör.e ·ıtalyaoın ıilab altında 2 milyonluk bir kuvveti 

vardır. Bunun bır milyonu Fransız hududlarma tahsis edil· 

miştir. 

Üçyüzbin kişi Libyaya, yüzbin habeşistan'a, 50 bib Ama-

navutluğa, yüzbirı i de Akdeniz adalarına tahşit edilmiştir. 

ltalyanın 2500-8000 tayyaresi varmış, deniz ftlosu d 2 
dritnavut, 4 kruv.nördea, 21 zırhlıdan 110 tahtelbabir'den 

200 kadar da küçük harp gemilerinden mürekkeptir. Fa .. 
kat diğer taraftan m ttefikler de ltalya ile boy ölçüşmeğe 

hazır olduklarını, ltalyan afakında ve denizlerinde baldın 
olduklarını bildirmektedirler. 

lstikbaldenberi meçlıulun 
s::ıadet anahtarını arayanlar 
çokur. Fakat ne yazık Kİ 
bunu bulabilenler pek aıdır
dır. Gerçi hayatta aklı selim 
sahibi herkes, doğru yolun 
ne olduğunu ve yoloa nasıl 
yürümesi lazım geldiğini dü· 
şünebilir. Lakin bulduklaranı 
tatbik edebilmek başlı ba • 
şınıı bir san'attır. İrade de
diğimiz yaptırıcı, tanzim 
ettirci ve sebat verici kuv
vet, bu işte mühim rol oy
naml!kta ve birinci planda 
gelmektedir. 

Birçok insanların cesaret
sizliği, ruhi tenbellikleri ve 
kararsızhkları yüzünden akıl 
yolu ile buldukları refah ve 
saadet aaabtarlarını bir türlü 
yetlJerine 'tatbik ettiremez ve 
kapıyı açıp huzur ve rahata 
kavuşamazlar. 

Aşağıdaki sözlerimiz ira
denizi kollanmayı öğretecek 
ve size saadetin anibtarla· 
rını verecektir. 

Her hangi bir işte muvaf. 
fak olmak istiyorsanız, kendi 
kendinize şunları söylemeli· 
siniz: 

"Hayatta kazanmak ko
lay değildir, bir çok 10rgud-

luk ve mücadele meycuddur. 
işler ekseriya yo)uuda sit
meı. Binaenaleyli ben, mit· 
kilitla karşılaıırsam bunu 
tabii görmeliyim ve bu zor
lukları daha önce deftere 
yazdığımı göz önünde tuta
rak gayret ve faaliyetimi 
arttırmalıyım. " 

Böyle düşünmeliyenler, yini 
arzularınan, hiç bir maniaya 
uğramaksızın yerine gelme
sini tasarlıyanlar, karşılaıa
cakları ilk zorluğu yenemez
ler ve derhal bedbinliğe ka-

pı1ıp mucadele kudretlerini kay 
bederler ki, hu, çok acıdır. 
ve felaket getiricidir. Ha
yatta bin bir sıkıntı içinde 
çalkanmış ve muvaffak ol-
mak büyük liir adam bakı
'Dız neler söyliyor: 

"Hayatta muvaffak "olma
nın şartların bir de lierkeıi 
kendine aüşman etmemek

tir. Çünkü deliye delice ce
vap verirseniz, onun gibi 
yapmış olursunuz. 

Hayatta ldanmak, ikaz 
olunmaktan daha hoştar. 

Di~katiniz daima gözünüzde 
bir gözlük gibi bulunursa al
danmanın imkanı yoktur." 

~Devamı var) 



SAHiFE 2 ...................................................... 
I~~~~~~ SONRA ALIN~ RADYO HüL!~!!~I 

Paris ·- Atman oıdularının Paris kapılarına dayandıkla
rı bakkıod Vaşingtondao verilen haber tekıib edilmiştir. 

Keza Paris ile Londra arasındaki telefon muhaberatınıc. 
tamamen kesildiği hakkındaki h ber de doğru değildir. 

Yalnız konuşmalarda baıı intizitmsızlıklar görülmektedir. 
Pariı - Alman ve ltalyan radyolarının verdikleri ha

berlerin aksine olarak denizden Majioo hattına kadar olan 
yerlerdeki Fransız kuvvetleri yıpranmış değildir. Amerika· 
dan yetişen son sistem tayyareler son çarpışmalarda pek 
büyllk ve müessir işler görmüşlerdir. 

Loodra - Hava kuvvetlerimiz yeniden Asa, Mata mev
kilerine muvaffakıyetli baskınlarda bulunmuşlar ve bir 
benEin deposu ile bir kışlayı tahrip etmişlerdir. Bu muvaf
fakıyetler Mısır halkına cesaret vermiştir. 

Pariı - Belçikadaki talebelerimiz Almanya yolu ile dön· 
meleri için tertibat alınmıştır. 

Paris - Paris konsolosu Cevdet Dülgede alınan bir 
telgrafta Fraasada bulunan 95 talebemiz koosoloshanc
nin maddi yardımı ve büyük elçiliğin otomobili ile emin 
yerlere sevkedilmişlerdir. 15 talebe de kendi vasıtaları ile 
dönmek imkanını bulmuşlardır. 

Londra - Ren havzasındaki düşman ordularına tayyare
lerimiz müthiş bir bomba yağmuru yağdırmışlardır. On da
kika süren bu harpta bombnrdımancılar düşman üzerine 
her dakikada yüz bomba cıtalmıştır. 

Lond ra - Maltaya evye!ce kontrol icabı getirilen4 Ital
yan vapuru müsadere edilmiştir. Maltadaki bütün ltalyan
lar ada haricine çıkarılacaklardır. 

Nakil Vasıtalarının 
Vergileri 

Hacmi 300 tonilatodan 
aşağı ve gündelik gayrisafi 
kazanç esası üzerinden ka
zanç vergisine tabi bulunan 
gemilerle sair eakil vasıta
larırıın sahipleri namına ka
yıtlı bulundukları Jiruanfo.r 
o azarı 
vergi 
mıştır. 

itibare alınmaksızın 

tarhedildiği nnlaşd-

Maliye Vekaleti bu gibi 
nakil vasıtalarmın hangi li
man ve belediyede kayıtlı 
iseler orada vergi tarhedil
mesi, başka yerlerde çafaşan 
nakil vasıtaları vergilerinin 
ise çalıştıkları yer varidat 
idaresi tarafmdan kayıth ol· 
duğu Maliye idaresine bil
dirilmesini ve gene kayıtlı 
oldukları yerlerde vergileri
Din tarhedilmesinı bildir
miştir. 

Lisansa tabi maddeler 
Yabancı memleketlere ih · 

raç olunacak mamul ve mah
sullerimizin lisansa tebi tu· 
tutması hakkında icra Ve
kilJeri Heyeti yeoi bir karar 
ittihaz etmişti. Ticaret Ve
kaleti, bu kara11n tatbik 
şekli bakkrnda bir taliınat
Dnmc hazırlanmıştır. Tali
ın2tname ihraç tacirlerinin 
müracaat şekillerini, vere
cekleri beyarmameyi ve ala
caldora Jisa .darın · kullanma 
usullerini izah etmektedir. 

• h b rı 
küme maçlarma bu 

hafta lstanbuldn devam ede
cektir. Galatasaray, Beşik
taş, Fe ncroahçe ile V cfa 
karşılaşacaktır. 

zabıta haberleri 
Kemer teneke mahallesin

de Zührap oğln Ş ('filt sar
hoşluk saikasile Ahmet oğ
lu Cemali bıçakla sol kolun
dan hafif surette yaraladı
ğından yakalanmıştır. 

§ Buca istasyon cadde
sinde Hasan oğlu Abdu1lah 
oyun seyretmek DJeselesin
den Ahmet oğln 13 yaşında 
Sadığı bıçakla koltuğu altın
dan hafif surette yaraladı
ğından yakalanmıştır. 

§ Keçeciler balcılar içinde 
Mehmet oğlu Cevdet, Ha
san oğlu Ahmet lsmail oğlu 
Fadıl ve Ahmet oğlu Fehmi 
Enver kızı 20 yaşında Zeh
raoın evine taarruz ve bı
çak teşhir ettiklerinden ya
kalanmışlardır. 

§ lkiçeşmelik 623 cü so
kakta Abdurrahman kızı 
Hakimeni:ı knpuıına anah
tar uydurmak '\uretiyle içeri 
girerek iki kadın isk~rpini 
ve bir masa saatini çaldğı 

şikayet edilmiş ve suçlu ya
kalanarak çaldığı eşyalar da 
istirdat edilmiştir. , 

i A a 
Yeni Adam'm 285 inci sa

yısı dolgun bir şekilde çık· 
tı. Bu sayısmda başvekil Dr. 
Refik Saydanı'ın son nutku· 
na yer ayıran gnzetede f. 
H Baltacıoğlu'nun başına 
kalesinden ve "Karagöze 
H ykel,, , "Karagöz Anka
rada,, ve "Hayatım,, adlı ya-

zıları, Halit Fahri, Vedat 
Nedim, Bekir Turgut, B. Fe

lek imzalı makaleler, Eruille 
Dut kheim, Eugoa Lovinesco 

ve Paul Valeyy'deo yapıl

mış tercümeler vcrdır. 

neması da 
Bugüo matinelerden itibaren ucuz yaz fiatlerile 2 büyük 

filim birden 

1 
2 

-
-

3 '!AL Fransızca Sözlü 
1 

ilahı Ce neti Türkçe sözlü 
FiYATLAR: Koltuk 40, 83lkon 30, Solon 25 kuruştur. 
SEANSLı\R: 3Vals 2 3,30 9,30 Allahın cenneti 3,30-7,30 ......... ~ .... 

• Gi E .. 
f Birçok vatandaşlarımızı selamet 
f ve sadet kavuşturdu 
f Ne doğru isim ! 19 Mayıs fevkalade piyangosunun en 

ıbüyük ikrarn:yesi olan 50,000 lirayı, Savel Tütün şir~e-· 
ti aınelesioden 34 kişiye taksim etmekle onları (Selamet)ef 

f erdirdi. Adrese dikkat : Anafartalar cad. No. 400f 
f Telefon:2495 R Çikurel ve D. Bencuya f ........................................................................ 

(Halkın sesi) 

1 ıir- Ordusu 
NEUE ZÜRHER ZEİTUNG GAZETESi YAZIYOR : 
"Balkanlarda en iyi intibaı 

Türk askeri bırakmaktadır. 
Bugün, bu asker, uıun sü
ren askerlik hizmetindeki 
güçlüklere niçin katlandığı 
bilmektedir. Yeni Türkiyenin 
yarat.cısı Kemal Atatürk, 
ordunun vazifelerini bütün 
vuzuhu ile kavramış ve bu· 
nu, alelade bir askerin ko
layca anlıyabileceği bir şek
le sokmasını bilmiştir. İs
tiklal harbinin eski cephe 
kumandanı Cumhurre-isi İs
met İnönü, politika faaliye
ti yanında, vaktinin büyük 
bir kısmını, memleketin muh
telif yerlerindeki istihkam 
tesislerini ve ordu birlikle
rini teftiş ve tetkike has
retmektedir. 

Türk askerleri daima iyi 
giyinmiş ve iyi beslenmiştir. 
Mevcut harp malzemesini 
itina ile bakıp muhafaza e· 
dcrek haı be müheyya bu
lundurmaktadır. Türk ordu
sunun Genelkurmay Reisi 
Mareşal Çakmak'ın yüksek 

kabiliyetleri, yabancı müşa
hitlerce her tarafta takdir 
ve teslim edilmektedir. Ma· 
reşal Çekmak, SpartalıJara 

has mütevazi bir hayat sür
mek ve yorulmak bilmez bir 
faaliyet göstermek suretiyle 
madunlarıoa mükemmel bir 
örnek olmaktadır. Subay 
kadrosunun mükemmeliyeti 
herkesçe kabul edilmektedir; 
muhtelif manevralar göster
miştir ki, kumanda, strate
jik talim ve terbiye ve is· 
tikmal işleri isabetli bir su
rette hazırlanmıştır. Türki
ye' de sağlam ve kudretli 
bir gençlik yetiştirilmesine 

pek büyük bir ehemmiyet 
verilmektedir. Türle gençliği, 
daha tahsil çağında iken 
askeri talim ve terbiye gör-
mektedir. 

Türk askeriadc Türk hu
hudlarrnıo behemehal müda
faası şeklini ve yeknasak 
bir idenl halini alan vatan
severlik ruhu, bilhassa büyük 
bir itina ile tenmiye edil-
mektedir.,, 

--- --· - ...... -----
VEKİLLER HEYETİ ıİSTANBULDA ZELZELE 
Ankara - Vekiller He

yeti dün Başvekil Dr. Re
fik Saydamın reisliğinde 
toplanmıştır. ---
Yatılı liso ücretleri 

Maarif Vekaleti bu sene 
okulların ücret Ji41telerini ha
zırlamıştır. Denizli lisesi 140, 
Aydın 156, Manisa 169, 'Ba
lıkesir 185, lzmir 210 lira
dır. 

Vapurlarımız 
Akdenizde muvakkaten va

purlarımız seyrüsefer yapmı
yacaklardır. Şimdıhk vapur
lar yalnız lzmire kadar gele
ceklerdir. 

Avans para 
Lüzumsuz ve fuzuli olarak 

av ns para verilmesi ve bun
ların mutemedler eliade kal
maması Maliye Vekaletinden 
alakadarlara bildirilmiştir. 

Istanbul - Dün snat 13,3 
, geçe çok şiddetli bir zelzele 

oldu halk büyük bir korku 
geçirmiştir. 

ŞOio Şilebi Parçalandı 
lstanbul - Sis yüzünden 

Şule şiıebi iki maouaya çar
parak parçalanmıştır. 

italga Sefiri 
Kahire - Pasaportu veri

len Italysmn Mısır elçisi ha· 
reketinden evvel Başvekil 

Ali Mahir ' paşayı ziyaret 
ederek bitar f kalmasını iste
miştir. 

POLİS DİPLOM LARI 
lzmir polis kursundan me

zun ol n memurların diplo-
maları yakında D .!hiliyc Ve
kaletinden tasdik edilerek 
gelecektir. -=----

t düş Ü 
Lireti düşmiiştür. Dolar

da 130 kuruşa düşmüştür. 

Gedi rbaş Or.a 
üdür üğünden : 

1-Bu yıl deniz gedikli erbaş orta okulunun her üç sınıfınıda 

talt:be alınacaktır. Istanbuldan istekliler doğruca Kasımpaşadnki 
mektep müdürlüğüne diğer mahallerde bulunanlar askerl!k şube
lerine m·üracnat edeceklerdir. 

Iatidaya şunlar bağlanacaktır: 
A-Fotoğrafh nufus cüzdanı veya noterlikçe musaddak sureti 
"yaş düzeltenler veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı 

kabul edilmez.,, 
B-Beş srnıfh ilk okul şahadetnamesi veya orta okul tasdik

namesi "doğrudan doğruya sınıf geçmek şahadetname. veya tas
diknamenin üzerinden bir seneden fazla zaman geçmemiş olmak 
lazımdır. 11 

C-Üzerinden bir sene geçmemiş çiçek aşısı kağıdı. 
O-Gerek kendisinin ger.ekse ailesinin Türle ırkından olması, 

kötü ahlak ve fena şöhret sahibi olmadıklarına ve mahkumiyet
leri bulunmadığına dair hüsnühal kağıdı. 

2-Birinci sınıf için ynı; 12yi bitirmiş ve '16 yı bitirm emiş bu· 
lunmak ikinci ve üçüncü sınıflar içinde birer yaş farklı bulun-
mak lazımdır. 

3-Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri mektep müdürlüğünde 
ve askerlik şubelerindeki askeri litıe ve orta okullar talimatının 
71 maddesi özlerine uygun olmalıdır. 

4-Isteklilerin bu şartlardan mada deniz hastahanesinde yapılı\· 
cak sıhhi muayenede sağlam çıkması ve yapılacak seçme sınavın
da kazanmalarıda lazımdır. 

• 5-Yukardaki şartları haiz talebelerden birinci sınıfa knyt olun· 
mak istiyenler 1 hazirandan itibaren ve ikinci üçüncü sınıflnra 

kayt olunmak istiyenler - bu sınıflarıe 940 tedrisatı erken başla
yacağından - hemen evrakile birlikte mektep müdürlüğiine müra-
caatlari ilan olunur. 7-12-14-19--21-26-28 

ARAŞ0TÇOLOGON 
TERAKKiSi 

P raşüt e tank nakletlll 
bile mümkün olacakmış 1 

lngiliz mühendisi Lezli Erviag paraıtıt miltehassıııdıt· 
adam lngilterenin birçok paraşüt fabrikaları şefi ~I•~ 
fen adamı paraşütçülük hakkında şu malüoutı ver•Y0 

"Bir tankı bile taşıyabilecek olan bir paraşiitli y•P 
zor değildir. Paraşütler her büyüklükta yapı'abilir. Be~ 
iki yıl evvel Sovyet Rusya hesabına top mühimmat ıı• 
debilen paraşütler yaptım. Buıün bu paraşütler Ru• R 
mevcuttur. 

lngilteredede bu paraşütlerden pek çok vardır. 
Bu tayyareler mitralyöz ve büyük motorsikletler tı 

bilirler. Paraşütlerin salınması onu taşıyan tayyareleriıs 
gitmesile mümkün olur. Hafif düşmek usulOofi taJioıe -
burdurlar. 

Şimdiye kadar paraşütlerin sür'atle inebilmesi u9~ 
den istifade edilememiştir. Bazı kere rüzgar paraşiltÜ 1 

nilmiy~n bir yere de sevkedebilir, bu gibi ahvalde 
şütçünüo gözeteceği şey para~iitünun bir ağaca çarpaı• 
~ndır." 

Lezli Erving tayyarelere paraşütlere mahsus bir taf. 
yapmıştır. Uçarken tayyare durur ve paraşüt gibi düş~ 
başlar. Bir müddet sonra bu tayyare paraşütlerin yardı 

0 
yere iner, bu tayyarenin paraşüdü pek büyüktür. 9.0 

diyametresi 25 metredir. Bu tayyare büyük bir bo.aıb• 
dar ağırdır. Bununla beraber paraşütlerin zayif nokt~ 
vardır. Bu tayyare yavaş iner, hedef olmaktan zor kurt 

l Hikmet Bagdur'ın 1 Her flgata acele nıl 
Konferansı 

Yarın saat 18 de eski Maa 
rif vekili, Manisa mebusu B. 
Hikmet Baydur (Vaziyet ha

zıra) mevzulu çok faydalı ve 
entresan bir konferans verôl

ceğioi memnuniyetle haber 
aldık. 

gede ile satış 
Önümüzdeki Pazar 1 h 

yani Haziranın on al • ı 
günü sabahleyin saat . 
Gündoğduyu geçince J~I 
kordonda 277 nu[d•

8 Madam Bruzika ait bilC 

B. Hikmet Baydur gibi bü· 
yük bir bilgin ve mütefek
kiirmizin büyük bir vukuf 

ve saiahiyet ile günün en 
mühim bir meselesini mev 

zu yaparak vereceği konfe

ranstan elde edilecek istifa

fadeyi hazırlatmağa lüzum 
bile görmiyoruz. 

Hervatand şın değerli ha
tibimizi dinlemek için Halk-

evimize koşecağı 
dir. 

e 
a s 

şüphesiz-

oteli 
No. 7& 

Keçeciler Lale sineması kar· 
şısında. 

uş~ as otel 
Keçeciler Salih ustanın gazos 

fabrikası karşısında. 
Bu oteller ızmirin en temiz 

ve ucuz otelleridir. 

Müsteciri: Salih Zerer 

lüks mobilyalar müzaye 
satılacaktır. 

Gerek, lüks mavun 
bor ve servant, büyilk 
vazolar sehpalariyle, •" 
yaldızlı aynalar, d6rt ~ 
anahtarlı yemek masası, 
vun şomine aynası, k•~ 
masa örtüsü, antika beY 
lı levha, küçük le\'b 
perdelik kilim, sobal•' 
şomine takımı, poker ııs• 
2 etejer, portatif kolt&J 
3 büyük tablo, duvar d 
(büyük), barometre, nı• 
masalar, 6 adet hasırlı 0 
dalye, buzluk, soba (bilY

1 
elektrik lambası, küçlikd 
ya1.1hane, çocuk bilar; 
kanepe, mavun elbise ~ 
bı, komodinıılar, lavaıP• 
tuvaletiyle, portatif karf 

d (jO yorganlar, per e, 
1
, 

Uşak ve Demirci balı ., 
mavun gardroba ve bı 
mobilyalar bilmüzayede. 

S . dıf· 
tıJacaktır. atış peşıo ıo 

Emniyet müzayede •1 

müdiriyeti 
K ltU rpark Sinemasında ------------- ~- ...... "-t, Bugün ve yarm ucuz siuema 
günüdür. Büyük ve küçüklere 

Hususi 15 ve birinci 10 ku-
ruştur. 

Oğluma karı arıyorum 

Seanslar : 1-3-5-7-9 da 

lmıir Memleket Hast•
1 

Ron en Mütehas•1
' 

on kenveelektrik t , 

yapılır ıkinci Beı 1; 
29 No. TELEFON 

\h 
~-. ,, 

t,,ı, 

lr td, 

D~ Demir Y o farından : ~ ~ ~ 
9. İşletme ihtiyacı için Muratlıda Sutköy ocaklarından ;,ıi : 1\ 

ve kilometre 27 deki taş ocağıodan 4200 metre mikkabı ' .. 
ayrı ayrı olmak üzere kapalı zarf usullerile satın alınacaktı'9. I( ~

Münakasalar .27 Haziran 940 Perşembe günü saat 11 de ııt~ , 
letme binasında A. E. komisyonu tarafından sırası ile yapıla':ıı~ l lt,I' 

Her birinin muhammen bedeli ile muvakkat teminatı •ş 011 'di 
yazılıdır. Taliplerin teminat ve kanuni vesaiki ihtiva edece1' eJI t~i/' 
kapalı zarflarını aynı gün saat 10 na dar komi11yona vet~ıı'~~ ' ly 
lazımdır. 15000 metre mikabına ait olan şartnameler 27 0tı- ' 
mukabilinde Sirkeci 'eznesinden ve 4200 metre mi kabına •jt ~' bıa 
lar bilabedel komisyondan verilecektir. tı1''ı ' \1,1 

Muhammen MuV\/ '- • 

Muratlıda Sırtköy ocağından 15000 metre 3 
Kilometre 27 ocağından 4200 metre 3 

12-14-16-18 

b d l. teıtl1 L 8 
e e ı Ji'' •ita 1 
lira 2025 ~ l 

27000 51bı ' 6930 ,,.,.,, 
(4,98 
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