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1 Z Mi R 
ENT ERNASYONAL FUARI 

Yurdun t-konomi alanında athğı büyUk ve ener • 
jik adımları en açık karakteristik bir tekilde h~r 

yıl göıteren fuar bu sene de bUyük iliYelerle 
20 Aiuıtoıta açılıp 20 EylUlde kapanarakt ll'. 

80 nen YIL 
....._N.,. 8532. 

Nefredilmiyen ya211ar seri verilmez•------------------~-------------------------

C UnU geçmif nUıhalar 25 kunııtur. Hergün sabahlan (İzmir) de çıkar siyasi jlazetedir • 
Hazırlanını1 

19 Mayıs. Bayramı 
Atcitürk bugün Samsuna çıkmış ve 

genç Türk hareketi başlamıştı 
r ' r '\ 
ltatürkOn kurduğu mil- l 19 Mauıs, Türk kalkın-~ 

ıet dalma ıençtır 1 masının sembolüdÜK"° 

Tarihi Gün 
19 Mayıs 

Gençlik bayramı ·b.ugün 
tezahüratla kutlanacak 

8upn, Büyük ve .Ebedi Şef. Ata -

~~~t.:~j~E':li~~n~::: C111Mriwat ıqdanııda IQİll resmi ılaeak, 
f-~~rr:~~~~iy:~~ ~:~~:~.~~~ii~cÜ~ staduÖİda beden hareketıerı uapılaoak •)'~• duruyorlar. f 
~ 19 Mayıa, yeain, mağlubiyetin, ·~·· ı ~ı mayı:; gençlik ve spor bayramı, ( \ 
"~t •e inhi~~mın k~~nç kar~nıı~·· bu tun ) uı·dda 'Olduğu gihi bugun şehri- Ankara dan Samsuna 
de ~ı~rnak ıçm Ataturkün t~hı.ıyetın - ıııizd<! de kutlulanaraktır. 
"'1t ~- kbalin ~fuklarına. ~oıru fırla · Hazırlanan prcıgrnmn gÖl'C ıınat on 

ılk ıençlak ha~eketman o~udur .. iiçtc 1zmird~ l.ıulumın beden terbiyesi 
iti t"~t, bu; ae~~ .b~r. ha~kettı. R:uh~ mükellefleri, şehr in muhrelif semtle 
tiı._l'lyle, enerJ~•ı ıt~barı yle, .. g~tı~~ı- rin<len Atntfük heykeline cloğnı )ii
)• "e ıetireceii ınkılap!ar~.Tw:k dun- rüvüse ge<·"cekler<lir. 

-Milli Şef , 

Dün at yarışlarını 
takip buyurdular 

Ankara, 18 (Huıuıi ) - Milli 
Şef bugün lpodromu teşt(f elmİJ
ler ve at yarıılarını tak ip bı.ıyur • 
muılardır. lpodromda bulunanlar, 
Cumhurreiaimizi sevgi te zahiirle • 
'": le kar alamı lardır. 

Amerika donanmasına 

verilen emir 

Fransız eemi
leri müsadere 

edilecek 
Hull, Fransız anlaşına
sı garp nısıf küresi için 

tehlikelidir, digor 
I.ondra, 18 (A.A.) - J)eyli !\I-ey

lin d ip loıvatik muharr iri yazıyor: 
Londranın mcsul mahfillerinde bil 

dirHdiğiııc göre, bugün Amerika, 
. inıdi\'e kndnr hic bir znm:ııı olma -
lhf,rı sekildc harbe. girmeğe (lmadcdir. 
Amerika doırnnması, nçık de-nizler
de bulunan Fransız gemil<:'rinin mli
, ad!'resi emrini almıştır. 

Bir kafile yakalanacak: 
Londra, 18 (A.A.) -Bo ton rnd

:ro~unun bildird iğin<' göl'e, ~·ol dn bu
lun an bir J.'ran ız vapur kufil•\sinin 
Anıcı·ikan gemileri tarafından mü -
ndere edileceği d lin \7 nşingtondn 

-0..vamı 3 ncü Hhiff'ldf'-
000 

Ambaalagi Uü şüyor 

D .. k D'Austa u . 
Teslim Olacağı

nı Bildirdi 
T obrukta yeni ınevziler 

ve 25 esir alındı 
Bingazi, Derne ve Yu .. 
nanistanda geniş hava 

f aaligeti oldu 

Fran&ız mü~temlckelerini l ngiltcren in y nında harekete davet eden hür 
Frarıııız lar şefi gen<eral Dögol İsken deıı·yedc b!r Frnnıız harp gemiıini 

teftif ediyor . 

lbnissuud, Ingiltereye Fransız - lngiliz müna-
müzaheret edecek seb:ıtı gerginleşti 

ınailizler · Amma rede GI. oenz kuvvete kuıvatıı 
Fetroı depolarını mukabele adaoağlnl 

uaktııar söuladi 
Sovgel - Irak mii.nase
batı hakkında Anka
rada dalnotalar teati 

ledilmiş 

lngilizler de Parisin 
bombardıman edilmesi
ni, harekete geçilmesi

ni istiyorlar 
Beyrut, 18 (A.A. ) - Suriyi? ve 

LUbnan yUksek komiseri general 
Dcnz Beyrut ı ndyosunda bir h itabe
de bulunarnk demiştir ki; 

Frnnsızlnr, Lübnanlılar, Suriyeli -
leı·; 
Mareşal Petcnin hitabesini dinle -

diniz. :\fareşnlın hekimane sözlerini 
isittiniz. Ayni dakikada· İngiliz tar
y~releri Suriyedeki havn meyd:mlnrı
mızn hücum ediyorlardı . lniilizler. 
1\ler .. elkelıir ve Daknrdnn sonra 

<DEVAMl 4 NCO ~AHIFEOF. l 
---x---

Dük dö Polıtta Hırııtis
tan ıralı illn edUdi 

l\il~tada yaratacağı tekamulle~ ve ye. 
0

1\IÜkcllef!crin bir kısmı, Eşn'fpns:ı
"- lder i':bariyle bu hakre;;~· c:t · da 'l'a lf bc <'O\'lrıııcln toplanaet1k, İ ki -
l il ~nelki tarihlere ta a e e-n D · 2 · h.f d 
:~ .. letid hareketlerle hiç bir alakım ) - e•amı ncı aa ı e e -
,~~. \ . . 

Ankar:ı, 13 Olusu. i) - Atlet
lerimizin :'mıısunclan getirmekle 
o!rlukları tari hi bayrnk Ankaralı
lara teslim cdilmişt?r. Yarın ( bu
gün) ı:::ı:ıt on birde ipoclromıı gc
ti rilccek \0

(' l\.li!li Sefc tal:cliın ocli
lc{'ektir. Kahire, ı s (Radyo) - Orta şark 

----- ingiliz ku,·,·etleri umumi knrnrgft.hı -

Yeni Kral yakında Zağ
repte taç giyecek 

• 19 Mayı•ta artık, eaki Oımanhlık 
~!erııi, e•ki idare, e~ki z~ri~.et .•. et· 1 ı lıletod ve he" eaka ıey omnınu t a- , 
~'-ııtlıyor onun yerinde, yaşamıık hak 
~e kabiliyetlerini nefaande toplıya· j 1 

"-le, tek batın•, bütün dünyaya kar· 
tı lcoYmak, büyük bir Türk :htilali 
)•S>ınak ıilti genç bir irade, gtmç bir • 
lı&h ve fikir ha mlesi başlıyordu . 
. Atatürklin Samıuna ayak bas111, 
~le bu bakımdandır: ~i, gelmi_ş ve ge. 
ll(!~k Türk neaillerın n bahtıyarlığ ı
~ biı- de «ıençlik bayramı,, olarak 
~hlmıthr. 

4'.tatürk bunu a yni %amanda bir 
)-. değ il bir k~fa meaeleai ol rak 
tel•lıtki ed iyordu. O, genç yaşt:' ih~i
)_.,Jar değil, ıağlam, haraketl , daı • 
~ yükseklere tınnana.n gt-nç kafa· 
1-r arıyordu. Ata türk , her • 2ama n 
teftç. yaıadı. Gözlerini ebed ıy.~te çe
~~diii ve aövdeainin içinde. yurekle
~~· kemiren o haıtahk onu son 
~'-tnleleriyle Lai rmuzdan söküp alır. 
"'14!n bile AtatUrk gençti. Genç doi • t• aenç öldU. Kuvvetli ve muvaff •-

Alman bombardıma.nları ne ticesinde harap olan Londranın 

)ete liyakatli inaan ve millet sırra: Londrn, 18 ( A.A.) 
'-a, '4aima «ıençlik,. de gören Ebedı - lfavn oozaretiniu 
~f. ıençliie ne kadar aeverdi? tebliği: 

Onun, Cumhuriyeti gençliie em•· , 1 • . . 
"et d •- büyu .. k bir hakikate Ko 0~ n şehri rngılız ._ e eraen, ne w l' homb:u·dım 
"!ııtaı ettijini hatırlıyalım ; kafidir. agı 

1 
• ~ d~n 

.. ı• w • •· ü t.-ıyyare crının un ougün onun ve ıenç ııın gun • · . l "dl 
dU.. •. Çai lar boyunca her 19 mayıı gl.e.:.h·~. yenıc <.'il şı hl elt 

1
: 

ttlnu, genç\:iimizi bir daha yoklaya. ı ~cumunn. .;c e 
~iaz ve Kara hududundan Trakya t<?şkı~ elmiştır. ~nz • 
'~"ırlarına. Karadenizin, Akdenizin l:'i J?~kt.ım~a )'ııks k 
t...,te dalgalı ıalhına k adar bütUn ınfılnk 'e ~angın 
~lr T

1 
.. k t (C! - lam Atatürk ıa- bombalnn ntılmıştır. ur va anı .;,c • tnkaln 

"- ! ) Diye baiaracaktır. aııan~r.ı 11!11 ~
1~1• • .: 

Yatamak ve kuvvetli olmak Jçin, r~n~.u m ı" ~r \c 
•'-haiyet ve ma neviyetimizde, tefek . bııyıık yııngıı~]fl! mtl-
ltu ... mücadele ve metodlarımızda şahedc edilmıştır. 
cl•İıJıa genç ka lmaf a mecburuz. Y il • IluJcrn \'C noter ~ 
tıl, ıenç bir millet halinde ya~amaiı danu~~ld dokl~ra , rlıı 
~"enaip ve , iar edinmeliyiz. h~ ku~Uk mık.vıı:ıtıt 

l>tinya, uçurumlara doiru koşu • hücumhır y:ıpılmı,. 
)o... ı.,.kbal, artık vuzuh.uz ve ka • tır. Fransız limanln· 
"•ı-ıızdır. Yakın ve uzak zamanların rından bir kısmı dıı 

( Gwldhall) kiliseai 

Koloyn şid-
detle bom
balandı 

Fransa sahillerindt!k~ 
bombaların infilakı, 
lngilterede binaları . 

.sarsıyordu 

Nisanda bombardı-
1nandan ölenler 6 

bin kişidir 

tayynremiz 
dönmemiştir. 

Bu ı:rıbnh '-' rkcn :ıv 
cı tayyarelerimiz cc
ıııılıi ş11 rki sHhili nçık 
lnrıııctn bir <lti mnn 
sı \ ( nııı denize dii -
şilrmil,.lerd~ I'. 

Fmn a ıwlıillcri.ıı 
y11pılali mifıli gii • 
riilmem iş h ııcum 

Dun, 17 IA.A.) 
- Gece İ ııgiliz bom 
bnrdımnn tıı.n ard"
ri Almfin hıgııl :ılt m
da huluıınn .\lunş cle-
nl7.indeki Fı·anl'\ız li
manI;n·urn karşı cok 
qfddet!i b:r hilcunı 
) npınışlnrı1ır. 

ll iicumlnr gcc<' )'3-

"~ler ıetireceiini k imMe bilmiyor . l.Jombalnnmıştır. Rir bombardıman 
llıana kartı en kuvvetli emniyet ve 
\ı"•uru, dediğbniz karakter de kud
~tli bir ıenç ni lle t halinde yap • 
-.lchr, Bundan d~ hiç kimıe ıUphe 

rı ı bnşlamış \'C şn
fak vaktine k. dı.r iirnıiiştiir. l:Uyük 
infilaklar olmus ve bu infilftklnrın : ad
mesi )almz lngiltcr<' ent kontluğu bi. 
nnlarını sarsmakla lmlmnmıştır. 

ed•nıez. ATATORKON yarattıiı , 
INÖNONON yilrUttUiü bir milletiz. 

ANADO L U 

• 

- DEVAMt 3 NCf S~tttFe.Ot:-

ııın resmi t~lıliği: Libyacla: Roma, 18 (A.A.) - Dlik dö Polct-
ToLrul-.t.n : Avu:-str:ıly:ı kıt.ı:nı, dün- to, bu ·abah Hırvat kı"!llı ilan edilmiş-

kli mm·nffakffdli nıuknhil taarruzdan tir. Hin·at basvekili Pavliç, ellisi res-
son\'a hücum· ahalnı ıiıı genişleterek mi şRhsiyet olmak üzer.e yüz kadar 
Tohruğun dış müdnf:ır. ~atlarımla~ bir Sovyetlerin Ankara elçiıi Vinogradof Hın·at ile?!İ gelen ile Zağı·epten Tir-
knç mfü:tahkem rne\'Zll zapt.etnu~l.~r, Knhire, 18 (A .• \.) _ Orta .şark in- 1 ~·c::ıtcye gel mi" ve bumda bir İtalyan 

2~ ~maıı. ~sir rı~mı~ln~·dır. ?rt.a b~~ - giJiz umumi karargahının tebliği: j hcy'~t~ ·ımrafmrlnn kartılanmı~tır. 
) uklukte ıkı tank tnhrıp edılmış d~ş- frakta: 13 m:ıyıstn Basranm kırk Pnvlıçın refakatinde on kadar Jlır-
mann zırhlı ariıbn \'e ins:ıncn zayrnt kilometre ı:;imnlindc polis knrako11nrı' vnt ırnzırı, ordu maraşal muavini • 
\'erdirilmiştir hfhH&esiı i 'gal edilmiştir. Osfaş paMiqi sekreteri, Znğrep rahi-

Solhmıda: Brilnnya zırhlı kuvvet- Dasra ve Hnbbanivedc s likunet 0 _ bi ve baş müftisi bulunmaktadır. 
lcri, Sollum. K:ıputsl) \·e Ilnlfnynda ,·:ım etmektedir · Het'et 9,30 da Romnya varmıştır. 
tnnrruzi ıleniye faaliyetlerine dcvmn Jlaı:a fdicımılmı Bunlar \'illa Mndarn sarayına inmiş. 
etmi~lerdir. Kahire, 18 (A.A.) - Hnvn tebliği: !erdir. Bilfthnre buradan saltanat 

ti al>cşistııııcln: l ngiliz hava kuv\'ct- ı rnk1a: Raşid kampında 2 Mesı;cr a ı~b:ılnrı yeni kralı \'e il ırvnt hey'f'· 
lerincleıı müznlmret gören Hindli ve Şmit 1avyare~ i dilqürUlmUstar. tini Kirim~! sarayınn getirmişiir. 
Cenubi Afrikalı kıt:ılnrımızın parlak !\ltHıtıl ve naı;id hava kanıp1nrı bom- Aı'nnvııdlnkdn bir haft.a kaldık -
harc~etleriylc Amhn Alagi tamamen b:ılanmıştır . • Iusul meydanında Y<'r • t:=ın :onra 1talyayn dönen İtalya kıııı
Ç~'·rılmiş bulunmaktadır. tuılynn haş- ne uıkalmıan bir ~lmnn tavvm-esi \'tı· lı Yiktor Eman~l. bu sarovda ken -
kumandanı Dük D'Austa teslim olmak kılmı ~ .• cliğ< rlel'i t:ıhı-ip edi·l~ıiştir. · dilmini knbul etmiştir. P:wİicin tale-
üzere şart ların bildirilme ·i için mii - Donnnmav:ı mt•nsup hıxn kuvvetleri bi iizerin e, Dük dö Poletto Hır\•atis-
me~ ·illcı• göndermiştir: . Basradan ik

0

i yUz kilom trc şimali gar- tan kralı ilan edilmiştir. Yeni Kral, 
Daha cenupta harekat mcmnunıyet-01 l.Jicl<' Dic•le Uzerinilcki Ammarede bu - ptıp~t farafındnn da kabul edilmiştir. 

şayan i>ir surette inkişaf göstermek - - Sonu 4 üncü •ahifPde - 1 DF..V AMI 4 NCO SA.HfFEOF. ) • 
-De•amı 3 ncU .-hilede-



( SAlilFE ·2 ) 

Bugün Afrikada bulu
nan Alman ordusu 

(ANADOLU) 19. MAYIS l!Hl t'azarten _ 

Büyül9T~~!ı!~abının Li~anımızdan bir yıllık11fH•&J 
Tü~a;~:~·!:rl~~,~~i~:,ıa me- ihracat 35892808 liradır 7,30 ~.%~?.~~~.~R~~:og:n~ 

deniyet ocağı, ~aygı bucağı, emir (Pl.). 7. IG Ajnns haberl<'ri, 8 1'ftızı 
kaynağı olmuştu. • 8,30 Bvin saati, 8,4Zi karışık pı ogrrını. 

P.üt(in Asya kıtnsma hakim olan Canub .. ı Amarı'ka memınkatınrı· mahsuıınrı·mı·z 9,::10 }!) mayı::; st.adyomunclan nakit>•~ 
Avrupanm yarısından fazla~ını emil' U U 1 U neşriyat: Gcııçlik ve spor bayra~ı 
ve niifuzunda tutan, Mısır ve Afri - • • • • h ı· 1 • ı· gö:ıteril 0ri. 12.~0 •program, 12.~3 ~aıı: 
kam hükmeden koca Türk de,•leti; ıçın ıuı pazar a ıne UB mıı ır fltk program ve tiirkiileı-. 12.40 A.ırın" 
pe;'\'ası:..:ca diinya ,:;altanatını slirC'•- haberleri, 13 riyaseti cumhur bnncJoı:~.'· 
ken. lüwmsu:..: dağılışın tesirleri, ml•n İ:t.mir tkaret ve :-:mayi odası tara-ı etmektedir. . (l\ratbuaL umum müdürlüğü nırırş n111

;, 

hazırlandı' ne Suretle tazam iradenin kayboluşu gibi sebep- fındmı ııeşl'edilen bit· tebliğde l !)-10 , Devlet itibari\· le ihracatta Hl40 ~~~~;ışkı·kı~:->ıon,~tt,ı.ı11 khU:\:ıanlaaıı~ı. mla31,·3şlO:u·;.i}~~~t,,l 
l<'r: Bu saltannt köşküniin temell<'ri- ::;eııe~!nde İ~mir limanı d~ dahil ~ 1 -1 \'Jlında bizden ~n çok mahsul alan · " " g o 
ni C'atıı çatır sar~mnğa baslach. mak uzere l'..ıge mıııtakası hman VP ıs- ft 1 . . . 1 A 'k etımhur bandosu, 18 program. 1 ·40 Nasıl 

I
• b• •• d•• ~ ı t 1 ~ kelclerincleıı dış memleketlere r:ıpı- a ya. ıkıncı < erecedc merı a, fasıl sazı, 18,30 ziraat takvimi. ıs\. 

ta im' ter iye gor U. t' Osman 1 impara or ugunuıı ~on zn- lan ihracatın 3589. 2808 lı"ı·a kıum-<'tiıı iiçün<'ü derecede Romanyadır. Mik - ·ı · k l 19 k (l\feı•' 
m:ınlarına doğru, mamur, medeni J eçı mı.s şar ı nr, ·onu~ma . r·i 

b
. h 1 t' ·ı · 1 t'le de 188,94fi,374 kilo eşya ve 103418 tarlar şöyledir: medin ~nuti), 19,15 se· ve tel hır'!-

Son zamanlarda Alman kuvvetle- temlekelerin avdeti için İngiltere ve ır n c ge ırı mış 0 an, yeser 
1 

n lınş hayvana baliğ' oldu~unu yazmıŞ- ltnlyaya 8,437.010 liralık, Ameri - korosu. 19,30 Ajans haberleri, ~9.~.i.l 
rinin şimali Afrikada gösterdikleri Fransa ile anlatma yapılacağı ümid rnttın kurhıl-nrak harabeznra: me- tık. Bu istatistiğe göre. bölgemize en kaya 8,365, 158 liralık. Romanyaya "'es ve t l birliği koro:mnun gençlık '.

0 faaliyet herkesin nazarı dikkatini edildiği bir aırada hazırlanmı,tı. Fa- zm'.istana çevıildi; yakıldı. \lklldı. çok döviz girme~ini temin eden baş- 3,954.093 liralık, İngilU?reye rürüyüş şarkıları, 20 muzik, Ra<b. 
çekmistir. Binguc'nin cenubuna ka - kat beklenilen netice elde edileme - dıl oldu. .. . lıca ihı ncat mah ullerimizin başın - ~.888,087 lirnlık. Almanyaya caz 01·ke:tr:ısı, 20.15 Radyo gazete::.•• 
dar bu""tün Sirenaik kıtaa1n1 i,gal et· yı'nce Almanya da tekrar Afr:kada Anadolu 4 yıl suren uzun bır har- dn l 1 ı-;ı17 '>1'8 Jı"ı"'t kı,·metı'11de tu"'tu"ıı 2 1"7 917 Jı"ı·alık Yunan·st"nn 20,4ı; nıı".raplı .sıızlaı· t.,kınıı, 21 ko .. n•.::.·. 
mi•• olan lngilizlerı' 1bura•ını tahliye yerle•mek ı·çı'n bir harp lüzumu na- t bin foc-antrnı: btitiin sef::ılf'tiyle kbeı a- ' ,..,. ,_.., • · ' - ' ' ' 

1 
<• ma "(m• 1

1

1.ıleket p. 0"'.tacı
0

). 9_1,1-0 Mu.zı" · ,. • ,. 1 .. .. t 1 ,,0 bulunmaktadır. 1.434,5 5 lil'ahk. :.\tacaristana ., ., • 
1 d 'kk t lınmag~a ba--landı. 1 >er gormuş; va an parça an ara. . r B o etmeğe mecbur eden Alman kıta arı. zarı ı a e a ... . trl ~ t C"' 1 tzm· 5,5!)7,708 lira kıymetinde ztıytin- 1,33~.5::1 liralık, Fran::;aya 1.314,43!) bir halk tiirküFlil öğreniyoruz: ı<;,,;. 

dır. Mısır hududundaki lngil~z mev - B rada harp çıktı Bir kaç ay \'l'r ıs 1 u ara ugramış ı. ,uze · ı- yağı. 4.928,05!) lira kıymetindP ii - liralık. Çekoslov:ıkyaya 504,722 )j -
zileri önünde de en hüyük faaliyeti Afri~:· ordusundan bahsedil~edi. \ ı-iı.~iz .eh• .i~gal :edilerek tam cıvl e\"İ - ıiim, ;~,541,9:~4 lira kıymetinde pa - ı-alık, Arjantine 4~2,870 liralık. I:ico ııerdeu {feliuoız? 
gene Alman kuvvetleri gösteriyor. Fakat Fransa mağlüp olunca Hıtler nıızden \Urulmuf;t~.. .. . nıuk, 1,101,9a;~ lira kıymetifül" pa - Ul'ugu\"aya 289.501 liralık, Brezily-a_ lla1"ıııcııılıkfıııı a.,aıjı. 

Afrikanın çöllerinde, yakıcı sıcak Af 'k d mevki aldırmağa karar ver- Hnı·pten cok bı~kın cıkan Turkt> lamııt hülfısn ı, 7!l6,34:~ lira kıyme - ra 282.586 lil'alık. Finlaııdiyaya l)al/rı Bico, daltaw bico, 
altında harp etmek güç bir İştir. Bu· d' r~; ·~ ordusunun yer:~ esaslara herkcı; düşmandı. Bizimle harhcd.eıı tinde palamut, 634,197 lira kıyme- :.>92707 liralık, 1sveçe 401,682 lira- Sen ele bicu, ben rlc bico, /ırl{! 
nun için evvelden hazırlanmak , ta - t ı. f'k rı ~aha geniş bir ;urette teş- clt!vletleı düşman: p-adişah Ye halıfe tinde lJuğdny. J:l2G08 linı kıymetin- Jık, lsvi~·eyc 459,689, Mısıra 193~56 Riconıın elle?·ind<'. 

dd k~vl 
1d~ln esm· e ba•ladı dü,.maıı: hiikumet cHişman; karn ~ f"imPydim gi;/fc1'i11dc, lim görmek lazımdır. Uzun mü et- ı e ı m ,. . k t 

1
.. "k w~nıan ele halı, 2745ül lira kınnetiııde fa- Venezoi Jaya 188303 liralık muh'i:c -

ten beri Afrika ile hic bir alakuı ol- Bu işlerde çok tecrübesi olan mi· ·~ı\:V<' < uşmnn.: yeı• go · ' ~ ·' · sulye. 2GG.500 lira kı);metinde su - lif mahsul· ihraç olunmuştur. lstat;s- (J:.:cıkarat) 
mlyan Almanlar bu muharebeye na- ralay Fon Tachirrenin tavsiyer.' üze- ~3 t'7: 1 he,rkcs eı:.ır f'tmek; yoketmek sam, 172,189 Jh·a kı'"·metinde zımpa- tikten de anlaşılacagrı iizeı·e cenuhAı Bfr çift gilı'ercitı ol.cwnı. 

· 1- ı l\'orc u J Biromm X·ollarrncla. sıl hazırlanmışlardır? lsviçrede çı - rine bu orduya girecekler evve a sı- ·~ · , .. .. .. . .. rn m-adeni. 162501 lira kıymetin ele Amerika memleketleri, ::;on yıJl.arda 
knn journal de Gcneve buna dair bir cağa mukavemet bakımından muaye. Kahra~~ıa~. fur~un, koca T:ırk~:1· deri. 115.723 lira kıvmetincle kendir muhtelif ihrarat mah~ullerim:z için ı•-....:(.;.~.;.;rr~ıka.;.;·;.;r.;.a;,,;.t~)----------; 
makale nesretmiştir. Bu makalede leden geçirildiler. Bundan sonra ar~lar ... ;'t~;~un e~ıı:11°~~rn~ı mt~~~~n ilyafı l>elli başlı rairnmlnrı te~kil İ) i pazarlar haline gelmi~tir. 21,2:> Konu~ma (Hoşbeş), 21.45de\'1~! 
deniHvor ki: ::öl de ve 11cakta muharebe usullerine ~ıuyc u. · unyJl mı : e~ıne. a n . ' ızaGıl)ı kon eı wıtuvarı, 22,30 Ajnıuı haberle,.; 

Al~anya ,:ık 'Zamanlarda mHstem- ~hstırıldılar. Bu askerler haftalarca uııderlıkd eden ~u '1)11
k mıl/etıı~~e;ız KADINA SARKINTILIK EDEN iNZiBAT KOMiSYONU BU- 22,45 cıızband (Pi.), 23.25 ynrın" 

fek~ iflerine alaka göstermiyordu. ·satılmış büyük limonluklarda talim ma~ a:;.ın a mı yon. u ecr . e ır: program W' kapanış. ---
Hitlerin kitabında dıı müstemleke - gördüler. Bu suretle sun'i hattı üstü- e nret 1•·aınm·ud~uçt'~~·~:-~ T~e!ışe~~z MAHKU. M OLDU LUNMIYAN MEKTEPLERDE [ 
den bahis yoktu. Fakat Hitler işba- va iklimine alı,tırıldılar. Bu e~nada ,.e ):~~~şemez .. ;·.. u~1 .. u d ~ı .c < ı~.' · Banalı Macarlar işga 
şına ıeçtikt~n sonra mÜ§avirlcri ken. doktorlar sıkı kontrol yaptılar. As - ma .0 urerek 0 ur: lll ?gar. mu~: Glizelyalıd:ı ~edime Si naya • ar - 1nzibat komisyonu bulunmıy·an bir 
dirı'ni müstemleke meııclesine mey. kerler Malaryaya Sarı Hümmaya, tak1ıI yııRar. R

1
u onmı <'Ze

1
1! v~ ~beclı kıntılık eden :\Iurad Sofyalı \'e arka. veya iki öğretmenli ilk okullarda etmemiş 

!ettirdiler. Bunun neticesi olarnk 29 Dı'zanteriye ve diğer bir çok huta - ".11 • ı~şt:ı Jl:ll'O :l"'I; en ma um ııııs~·p - d:ışı Jlii!;eyinin şehrimiz a&'ırceza «İYİ» clcreceden aşağı notların tek Berlin, ı 8 (A.A.) _ Sırp _ Bıınnt 
haziran 1934 de bi· müstemleke si· lıklara karfı atıla'ftdılar. Kendilerine lıfı~lır. . ~ mahkcmes•nde muhakemeleri !;QfüL öğretmenli okullarda öğretmen ve mıntakasının Mac~rla!' tarafındall1• yaaeti ofisi kuruldu, bu ofisin başı - hususi yemekler verildi, susuzluğa J<..\·et: l~ızc 0 z:rnıanl:ır herke.~.'.luş. 2ı·m is, TJliseyin bernet etmiş. ,\Juıad iki iiğretnıcııli okullarda iiğretmenl-er işg-a1 edildiği hakkındaki hııberlr. 
na da genP-ral Fon Epo get:rildi, müs- ba

1 
ztı pladst

1
illrerle mukavemet etmeğe !~~;~1;: }~~!~~z d~~~~~ 0~/~~~!.~: 1 -~~;~ l>ir ny hapse mahklım eclilm_istir. tarafmdan müştereken kararlaştml- asıl ız telakki edilmektedir. Bu hl~ 

temleke cereyanına kuvvet verilme- a ış ırı ı a . .. k /ı-------------· ması l\la-arif \'ekfıletince uygun gö - .su.st{I yalnız Almanya ktuar ,·errce ' 
sin çalıııldı ve «Hitlerci genelik,, Bunlar bittikten sonra sıra çöl ma- ıtır·... .. , . .. .. ... ' riilAmliiAştY(ir8. EYINOE FAKIR ÇO- Lir. 
teşkilatı gibi bir de cAlman müatem· nevralnrına geldi. Bunun için şııı.rki Atnturk .. : 22 ~:ıı onc; bu~un ~.nm- Rüveyde Harfuş K j 1 
lek-- gençrği .. teşkilatı yapılmasına Pruayada Meme) civarındaki geniş ~undan Tt~rk clu~~ya~ına hır gune~ Bulgar ra ı, mec is re· 
b:\slandı. tepeleri ve çöle ben7ı'yen yerler var- olarn.k ~og~-~ı. T.ur.kun karn J::ıhtı~ı Enver Baki oğlu CUKLAR SONNET EDiLECEK İs,erile görüştü 

Hamburg v Tübingendeki sıcak dır. Burada çöl harekata için talim ,·endı. J.ır 1urkun.ıste~~e.ve.eırer .. clı. 1 
memleketler enııtitiileri çalışmaların- '?Ördüler. Bütün motörize kıta<\t, mo- ler:o;~ neler yrq~abı.lecegını hı7.!' go - NiŞANLANMIŞLARDIR C. 11 · P. Alay bey ocağı idare he - Sof) .ı. 18 (A.A.) - Bulgar kr~~~ 
da teıJvik edildi, Witzt'nhııusen müs- toaikletliler, )<üçük ve büyük tanklar, terdı. Cum.hu!·ıyetı .kurdu; gene le.:'C yeti, nrnhaHedeki oksüz ve fakır ço- Boı-i . istifa etmis olan mecJic: ı;ır· 
temleke mektebi ~eni~lt'tildi. Münih- tayyarder müşterek manevralar yap- 11 • kı.'.metlı h.ır vedıa ola~:ık te,.,Jım 18 .ll<JYIS J[I U lzıııir cukuırın sünnet cemiyetlerinin, parti Lııgane~of ile yeni meclis r<'İ~İ }{ll 

de, müıtakhel müstemleke r'dare me- tılar. Efrad kum üzerinde hiicumu, "ttı. ( umhmıyet gcnçl?rı ;. c~nımı~ himaye inde 1 haziran H4l pazar teftı kabul etmiştir. ---
murlarını yetiştirmek iizere bir mek- bir ml'vzii zaptetmeği, dikenli tel pahas~·rn ol-:ııı cumhurır~tıın:zııı ne •--------------- gunu abahleyin yapılma ma karar •• 11 h P açıldı. Bütün bu hareketler hiç dikmeği öğrendi. Motörize kıtaat flcdı.ıkurlıkllı~rlılı k~ırluldtdıguhııu. ~ttımk- vermiştir. Ayni zamanda sünnet otaıı Ger çlik bayramı bugU 
b'r müstemlekesi olmıyan bir memle- yalnı:z sarnıçla kamyonlarla değil, 1~rıyet n~~. 1 0 a.n sız er, a a •Yl a - DEVLETÇE YAPTIRILACAK çocukıar şercl"ine 0 geı..:c bir. <le eğ- 1 k l l ak 
kette yapılıyordu. Geçen harbin bü- t ar"I l d 1 1 o du dıl' Pcler,oıını:r.. Sızlel" onun en \"Cfalı iŞLER TAKSIM EDiL· lence tertııı edilmiştır. tezahürat a ut u anaC 

A
ayyb le er et e. ~vazım. adıy r · lıirı>r krı;•unıculnrı:'ını:z. O .si2l 0 re cif' O tarihe kadar bu mahaJletleki E ) 

tün galipleri ( halya ve japonya da ra a arın amırı ve saıre e sey - el" l . · ( BAS TARAFI 1 NCİ SAHiFE~ ı"t' 
d h ·1 Al k' .. l k t · h l t · ı · ı cı: MlV ECEK öksüz \'e fakir çocukların niifuq cüz- 1 t b 1 ?.1ı11" a ı ) manyaya es ı muatem e e. yar amır ane er vası asıy e temın e- L"' •1... k 1... h t"" 1 ıh 1 1 1 • • <'eşme il<, ~met paşa u V:ll'l, • b ıl· 
lerir: .. n verilmesinin aleyhinde idi. dildi. ' CI' .. ~ ur . &t_'n.ç ıgı: eı: ur '1 '. - 1 an arıyJc birlıkte Karşı.}"aka llalke- Kemaleddin ve Atatürk cadde ve dln• 

H 'tl 'lk k . d ~. t' 1 t b ti Al 1 k 1• \'al \ "l' ·ernıt ıçınde da hı vnzıfen Bazı re~ml d-nirelercc toptan ya - vindc A l:ıybcy ocnğınn müracnat et- \'nrl"l"'Jııı 1.akı''·-n Ctımhtırı')•et ..... e_,. " 
ı er, ı no taı nazarını egı.ı ı- t e u aure e man ar aıca ı - Tü k . t"kl r .. T"' k h . ti . . .1 . .. k·ı meleri lazımdır. " ut: u• 

rerek eski Alman müstemlekelerinin monluklarda ve kumsalda bir müs • .
1 

]r b 18 1 ahıı~' ur cu~ ufrıye nı pılma 1 ve~ a ifa ettırı m · 1 mum t n nına ineceklerdir. 
iadesine taraftar olduğundan yeni temlek kolordusu yetiştirmeğe mu- 1 c ket.et ~mI uhta az:ıJd \'~ mtkıd-ad aa et - olan mübny'ea ve hizmetlerin parça - L,AJJJ J ADA İzmir ci\'nrından tıımkrlc Bn~llf1l~l" 
yeni ntüstemleke politıkası hazirla - vaffak oldular. Bu sene Afrika ya ç•· me 

1 
•l'. • luk. aç .0 kugun u ret dn - larn nynlmakta olduğu \"e bu xo!da- .. - . _ - . _. -- :ı; _ hane isin yon una gelecek mükclle t 

mağa baıladı. Almanya, müatemle- kınca ·ne meçhul ara~:, ne alışılma- ~ar nnnc a ·ı a ıl ·anda meycud - ki kmu
11
amel

1
elern

1
"n k1~nunen 1

vergki" ile Bıçak bulundu: / ele Bıı--mahan~. Tilkilik, Keçecil~r. 'ci 
kecı devletler arasında tekrar mevki mıt bir iklim ile kar,ılaştılar. 200 ur. " mü c ef 0 ma arı azım ge en ım - • " 1 Kemer~1lLı caddelel'İni takiben bırıJl 
aldığı zaman her 'eyin hazır olması- bin kişilik müstemleke ordusundan .scv~ili Atatürk: ? sene önce lıu - ·eleriıı nılikellefiyctlel"inden kur'ı:ul- Gaıdeııbarcla, .\fehmed oglu .leh_ k ·do dnn geçecek ve At:1tül'k ht>'ı;e-

.. l k ı k k 'k d" d" tt .. .. •ıA hl h 1 • 1 gu:ı 1 tı nıayı~ gençlık lrnyı·amıııı li~ • mal-arıııı temin eden. kanunl:.ıra ay- med Oguzun il zerinde bir bıçak Lıu- 1.
01 11

1 kl 1. • 
nı, mustem e e erın te nı , ı tısa ı, or e uru sı a arı cep ane erı e· , ıııe <te •ce eı·c ır 

k b k ..... • ~I ' hır ta<lında ~ızler gibi :;eyrederken km düşen ve alfikadarlarm nıesuli - lunarak alınmıştır. 1 O":. ,.. k 1 A.l kt k' Halk . :1-
as eri a undan idaresinin temin e- vazımı rle tayın edı en •yerlere vasıl t 16 . .,0 d l T" k" . k 1 Tabanca atmı•.· çuncu o, anca a ı ı.a.\ 
dilmeair,· istiyordu. O zamanlar Hit- oldular. Tank ve tayyarelerin ekse-1~aa 1 "°'.A ka ıen1 ıen url ıyekııınd·-a - )!·etini iralıeUireıı ~atlll~rd1en olduğu, , amazgr.hta A,.. zı"z og· ltı Ahnıecl. h:ısmdrı top. lı.ına.cak. Dr. Mus.tafıı ~e' 
ler Afrikada fütuhat düşünmüyordu. ı 'si şimdi harbe i,tirak etmektedir. llH en, n ·arat aıı ayrı ara · ;. a - rnndan böyle resmı aıre er tarafın- K •.. K l\ bulvarı 'c ıkıncı kordonu takıben rrı 

marıarımıza yayılarak: Ateş, :man; dan vaııılan ınüb:l'·,eaların, V•'rilen a~ ı e, aramnıı sokagıncl-an geçer- 1 1 _A,·t· 
1936 Londra konferansında Alman- J J k" •lı · 1 k t b h c ann ge el.'t:J( ı r. 1 ı· Yanın mu .. stemlek-ye malak olmak --- - ırade olarak doltışmai'ra başıanııs,tır. i.-ı.lerin hakiki biı· ihtiuaç ve znrurt>te en sc epsız o ara a ancas1111 a- k il 1 ı·se e ~ .,. J ,~ • ••• t t - t t 1 t Sant on dlirtte orta o u ara ı d' 
hakkı e•a• itibariyle kabul edildi. KOIOyn. Şl.ddetle ıçımizdc yaıııp ttnuşan bır ate~ vaı·: \'e k~ınuııa mibtenit olnrndıkc;a paı·- '·•.>.E'vı .• ·• eşt· e mtış ve u u muş ur. ,. "~ ~nstitii ve sanat okulu talebe:i c 

Hız Lıazen buna uşk, iman, iracte tle- çalanmııması , :\laarif \'ekaletinden ne a, a mıt· k J11e • 
Hatti. Afrikanın Almanya lehine 1•1., kı, ,·ıslı At."tt·ı·ı·ktt'ıı·. 1 . t 1 h .. 1 k 1.k 1 A.,1·.. l ('"l · k _ <l Al 1meyuafüfa toplanmış bulunaca , ,, 
t k • • d b"I b h d"td" ,, .• m· aınim e şe rımı2c e ·i ıı a :ıc nr- '· zıyeı c .r u ızar :;o ·agın a ı- . l At t"' k h ·k r çelenk ,.o-
a ~·:-amn aennlar•Aelmaanseyad'a ık.u"çu'"k bı'r ı bombalandı ruı·k tarı hının her yaprağı zafei· lnrn bildirilmiştir. nıcd k-arısı 40 yaşınc•a J:l"'atma. Alı_ ı ı-asınkıte ,a1 .. ~ı~· ·k be) e sınke - muziJ<ıı 

ı t" 1 d 1 cı 1 · k 1 k :n 1 F t . I naca ıı·. ·' tııA:a ı en a erı . 1 müstemleke ordusu tetkili dü,ünülü- l es .ııııarıy e 0 u ur. ;ız 1 ur ·ıer ---ooo--- n~~l t ızık, yatşınJ< ~:_ a ~~anın .~':'1!11e vnde olduğu halde Atatürk heykeli~~\ 
yordu. Bu ordu daha ziyade poliı Baıtarafı 1 nci Sahifede Dutun t.-uın boyunca hurnyet Ye ıs.. DERS YILI BAŞI NE L ." a ~a. sure ıy e wcavuz ettıgı ıc -ıc:inilnde geçit reısmi yapılacak, bütııt 
yazifesini cörecekti. Bunun iç.ı'n sıcak Fr.ııı,.,ız :;ahili üzerindeki sise rağ _ tıktnıe tınısal oımuş bir mıııetız. duTı edılmı~ ve yakalanmıştır. miikellcflerle talebeler birinci kordon

1
.-

iklime mukavemet edebilecek azim- men bombaların ve hava dafi batar- lier mıııetın evladından daha faı·k ZAMANDIR l>~k~m1 • ek ıle ıyaral1•DUft: h 
1 

elan geçerek Alsancak stadyomuna g-
ka·r ı"nsanlara ı'htı'yaç vardı. Bunl•rın 1 lı" 1 • • • r·ıAkl .. h lı Ye elana kuvvetıı bır enerJıye mal- ı · ı ı azasının sme paşa m-a a - d kle cl"r ~ yrı arı o u erııırn ın ı a ·arı muı;ıa e- k Der:- nl• bası tabirinin hangi t:ıri- 1 d u ec~ r ı · ·· t 1 k t • • 1 i d"J . . t .1. '"kt. 1 . ıı · oJaıı J'urk gcnçJıg' ı eg-er ısterse, ' • esın e .n.amazan og· lu Bayram Ok -ı S t b t ilk 11 f t !ebeler, «mus eme e cenç .. gı,, mensup arı ı e e ı mıştır. ngı ız pl'OJO • or erı şu- ı1 h . ' 1 he muzııf olduğu nakkmda Maarif . ~ aa on eş e m ·e e ve a 
arasından aeçilmeıine karar verildi. 'ı·ad:ı burada )1aıışı a1..·dınlatmakta idi. kunyda ~adrı ının geyrını < egıştıı ır, aş: V k ı '· d h · · d k' ı · k şayaı~ııı. ay~~ mahalleden .Recep og- st:ıdvomda tefti e hazır bulunacaklıtt' 

M'" t 1 k · rk k • h" ır· kl k · · K 1 . ·ını ur urur; ışte en \'akm mı ah e ·a eLın en şe rımı.z .e 1 a a ·adar lu Kamıl dortkardeş tarafından bıı d J 

~- ~· e~k~'l e;ı ~c~d~ç H ";sk~rı ıç 't u~~;mu;~.:ı. et 1 ıne~ ·e~ıı~ı Jt"'· k ~ ~nııı, Atatürk ve onun j~kılfıp arkadaşı ~!ra bir tamim gelmışrır. Bu mevzu alac-ak _me~l.eginden t~k~e ıle ya; l ır\ nli \C mrnt.ıka l>e<len terbiyesi bae· 

l ır Le_•e .. u Aefa:•k ıd. u~fal.ak ı ch~nb~ - ' leş ·ı edt ıglı .?aknı ma ita} ı.~· al·~ .'ıra-, Mııli ~ef Jnönü.. 1 ~~.takım yanlışlıklara sebebiyet ver- r·•laııdıgı şıka ret edılm ~ YC suçlu I '""le.-
er .... r 1run rı a a çı t ı sa ı ı , < a :sıra a Jun ·erge le nıcum <11 ~apı Atat. k" 

1 
_ .. t ~ ·1..ı· :\l'll" clıgınden ders yılı başının: • • !ş ' · kanı H. Fuad Tuk;;al, mükellef \'C ..... 

ticaret memuru, müfettif, idare me - ılığı mtisahedc oluıımuştur. $"'f 11'10.u,
1
r
1
. udn l l!n ~b\ .ıp .. gı. gtı 1• • 1 1 ı ı - Talebe için derı:lerin bnşlı- tutulmuştur. 1 beyi teftiş ederek bayramı knUulıyD : 

f t . 1 h' d k . 1 l l l '"f t. '" ı e eıı-er uguıı ıs er;;e enı- . • ,- ""- k 'k . t"klAl nı nt1. muru •• a ıy e ızmet e ece lerın - .l 11ıırıı ıiicıwı otı hafı !JC') ı rnıde ve tek . t" d b.· · 1• vacağı gün, f ' ca ·, ·oııra muzı ·a ısı a marşı .\("", 
den teşekkül, azasını müstemleke ha Loııdr:ı, 18 (A.A.) - Hava ve da- her ~hıı 'rı"ı. ·kıŞ'<Lr~llın1 . e .. ıTr .. v.~. >era: ı · 2 - öıtrdtmenler için d t!rsleJiin D • t b "b • 'iti /.~*- 1 lacıık ve meydandaki merasim dır€ 

t h 1 k • ' k 1 '·ı· · l 1 · · t bl·~· · ' 1 mı e ını uı ~ •tenı.;- •1 1 • · t lŞ a l l ır.ıuza ıer nrı'ııe b.~ıvı·ak çekı·ıecekiı'r. Mu'"teakıI:>e111 ya ına azar ama açın uru muıtu. rıı ı ernıııye nezaret erının e ıgı • Jıi,.ini Z'l\"'ıllılaş· ·•u ', , h.... t ):iŞ ıyacagı gtinc en bir hafta evveli- .,. J • 

G 1 1 . .. 1 k d 1 (' . ·ı .. . 1 ,.. ., ' ' clll u n.}ayıı a~ıe - LJu-snu"" Levent ı· b' t k . el d k '·ede1 
.enç er cece erı mustem e e er• e- .ece ıngı tere uzerınce < uşmanııı te bırak·ıcak har'kal· , . ·k 1 bT. ne, 17. ı va ı ıı· nu u ıra e ece· ve u 

rı.ne devam ederek Afrika yerlileri- hav:ı foali)eti çok kUçiik miky<ıstu ol- g 1·., h~ııı:m·· 'b.
1
.-.' .• ıbr<L ~eb\ .~c e-~.1111 ~ ~ - Baş öğretmenler İ"İll dersle Hastalarını Müatakil olarak terbiye~i mükellcflerinıfon bir gene te 

S h I' l' d "~ • 1 Ş k" . "it d 'k' k'n • ,.,. '" iZ il iZ' era eıız. <.Hl l . U 1 - y ti k kt nın ua e ı ısananı a 01rremyor ar- muştur. ar ı ıngı ere e ı ·ı no w•) u sefimizin emrinde b'. "b' . 1'111 aş ıyacagı günden 15 gliu ev_ B' B 1 k nu rnnu o uyaca ır. le 
dl b b t 1 h . t }· a"' .,.. ır er gı ı emıe ı· f ld ırinci e,'"' er so ak (8) numara- ' Bt111dı'ı1 sonra halk, mu""kellef "e '" · om :ı ıı ı mış asar ve zayıa pe \ • ,. amadeyz En dn .. k"l ı ve ınc• muza o uğu bildirilmiştir '' • • "" 

Hafta sonunda gençler kırlara çı· olmuştuı" Yrılnız bir ı,·erde zayiat faz- -arda dah' d'" • r v~llrntulş .u zamlhan-ı 000 • da her glin kabul edeıı. lbeler (dağ başım duman almış) JT1Hr~ıt 
karak Afrikadaki cibi çadırlar kuru. lacadır • ' • ' 

1 
unya mı e erme 1 am BASRA YO 1 1 1 J . Ak v. ~ , nı bir ağızdan söyliyeceklerdir. pıi1 

yor, ağaçlara tırmanıyor, jimnastı'll Cem;p nhillerincle ı\\~Cılarıı:ıız biı· ;:;~n:ı~~ı ?~~n .ka.hram~n T~rk, ben= LU LE GET RT • zmır şam n.lZ ,.,an at (izerinde bir geçit resmi ·yapılacak ta: 
hareketleri yapıyor, sıcak iklimlerin cliism·ııı nvcı ını dUşürmüslerdir .} ) enı mucızeleı•ı her za LEN MAJtlfAJURALAR k [ • • • lebe'sahaclan ayrılacak, beden terbiYCSt~ ., ·, · ,. .~ man yaratabilir. 0 U UnUn SeralSl kC · 
yafama şartlarına alı,maia çalıJı - 119ıltcrı <le 'l\,ısanda. oll nlcr Vaıma. l ,· . . _ . . . • . . . '5 mükellefleri, miişterek beden hare 
yorlardı. Gençlerden bir kaç bini müa Londra, 18 (A.A.) - Nisan ayıııcln ola . k · k~);' dogı U.} a koşmakta Irak hadıselerınden evvel Basra İzmir akşam kız sanat okulunda leri yapacaklardır. Geçit resmini, JcB~ 

._ak bel polis te,kilatına alındı. Bun· iııgilterede h:l\'a bombardımanları ne- deı:~~· 3ra .. ~ı kadar ~afası.nı; ve bl~ ı yolnıı~~a~ memleketmizc idhal edi - ders kesimi miina:-ıel>eti,rle tertip edilen utlamalaı'J, halat çekme, bomba atı~p 
lar askerlik ya--ına eeldikle~.: zaman tice..;ind~ ölenleriıı sn'"·ısı altı bindir. 'r1 

.. ke .. mu lbemmel ale :>aklaştı-, ıcıı muhım miktarda manifatura \'C ser•ri diiıı ı:ıaat 17 de okul ~alontı11cl,·1 ve Ealkan"ba~Tak müsabakaları takı 
,.. • J !'an Ul' un c >tt k' 1 t 'h' t! d"~ · b J diğer askerlere karıttırılmadılar, ay., Bunlardan 2418 i kadın, 680 i c;ocuk- • ma· ·s· 

1 
c ~ e .1 ~an 1 ar~ 1

•
11

• 1 ıger_, ıdhalfıt cş~·ası lstanhula gel • kalabalık bir davetli önünde törenle a- edecektir. Kız ve erkek talebeden nr -
rı bir Afrika ordu!una verildiler. hır. Ayni miiddet zarfında yaralanan- ~~ J' z~ ıne ot d~gu gıbı hal ve ı~tık-1 ınek uzerecliı. Demiryollariyle Lıu eŞ- çılmıştır. rılacak iki grup da atletizm mLisabtL -

Bu plan sulh zamanında, eski müs- lal'ııı say ı :-ı re<li biııılir. a ı1'r 1 e gıp ~ ıle bakılacaktır. . . y:ıııın siiratle nnkli için tedbirler alın Merasimden soma davetlilel', sergi kalıırı ynpbktan !-lonrn törene so~ ,·e· * .,, ş e ıer gelıp geçen bu geııçlık 1 mıştır. Bu iclhnlfıt cşy-nsının miihim s:ıloıılarıııı gezmiş. genç kız ye kadın- rilecektir. 
bayra~ıları; 19 mayıslar; bize ol -1 biı· kısmı fııgiliz miistemlekelerin - l:ırımızın pek muv,'ffak oldukları bu l1olcyl>ol .~nJnpiyoııluk miisa~a~·as11 , ' E L H A M R A sı·nemasında gunlugumuzu ve üslünlüğümiizii hn, den, bir kısmı el" An1eı•ı"kada11 rre) - • ı t h' ı:ıe )t; 
t 1 t k ı .. b • giizel sergi< e eş ır edilen ince el iş- J !) mayıs gençlik l>ayl'amı münn. d' 

BUGÜN 
ır a an en· ut u bir gündü!'.. mcktedi!', Bu suretle ~ehrimizcle m ·ı !erini takdil'le seyretmişlerdir. lirle bugün Al: ancak :;tadyomun .'~ 
Yaşa~m. şanlı Türk milleti ve onun nifatura çeşidi ve stokları artacakt;r- Genç kızlaı·ımızı \'e kendilerini .vetis .vapılan cten"lik liauramında tzrrıı• 

matinel<'rdeıı ililıaren giizclliğine doyu1ma.z iki muazzam film birden 
-1-

vüce Mıllı Şef' t .. ·· Al · • ., ._.. J 1 ıı 
J lk· • ! nonu... . . .maııyndan da mühim miktar<la de tiren kıymetli öğretnı:!nleriııi ve mii- mektepleri \'Ol<:>ybol şampiyonu ? ıı1 ıncı h~~ beden ~erbıyeaı mır idhali için tcşchlıüsleıde bulu - diir Bn. Mm:aff{'r Erbi tnkrlir ve teb- fzmir lkincl erkek lisesine mera!'lıJll e 

0&~.t0~nı nulmuş ve mi.isbet cevap alınmıştır. rik edel'iz. · şnnı1liyon)uk kuı>nsı veril<>c<'ktir. 

Mukaddes vazife 
FHAXSIZC A SÖZLÜ 

.Yaratnnlar: LEW - AYERS - LiONEL BARRYMORE 
-2-

000 
DOMUZ ZANNETMiŞ 

Zeytind-ağ nahiyesinin Camii ke
Lıir mahallesinden Ömer oğlu Hakkı 
Korkmaz, zeyti.ndağımn yıkık Sa -

K · G pan köyü mevkiinde bulunan arpa ocam Özeller Pecinde \'e bakla tarla. ını domuzlardan ko -
Y rumak için gece pusuda beklediği 

INGİL1.Z('E SÖZLÜ Lıir sırada; evinde bulunan öküzleri-
Yarataıılar: ANN SOTHERN _ FRANCHOT TONE ııin yanına gitmekte olan Hiiseyin 

FOKS Jt:RNALDA en son ve en mühim haberler oğlu Osman Çalışkanı domuz zan -
netmiş v.e çifte tüfeği ile üzerine ateş 

Seanslar Mukadde~ \'azife: 2 5 8 de; Kocam Güzeller Peşinde ederek ağ ayağından yaralamıştır. 
3,30, 6,30, 9,ırn da .. Cumarte i ve Pa~ar 11 ve 12,30 da başlar ooo 
DiKKAT - Haftanın her gününde ilk seanslar UCUZ HALK MA- B. HÜSNÜ MENCi 

TINELERl dir. Manisa mebusu Bay Hüsnü Menci, 
Fiatleri - Birinci 20-Balknn 26 - Kolt k 30 kur ur. ı dün K-adeş vapuruyla fstanbula git

.................. llliııiiı .. iiiiiiiiiııililiiiiliiiillll....... m~t~. 

______________ ............................ ~ 

AVRUPA CAZBANT KRALI 
RAY VENTURA ve arkad·aşlnrının yarattığı 
Zengin musikili, şen, şuh (Fransızca Sözlü) 

1 - Paris Delilikleri 
P. Delilikleri: 4,30 - 7 - 9,45 

RU HAFTA 

FRANSIZCA SÖZLÜ 

2 - Tayyareci Casusl 
Oynıyan: J A C K HOLT 

:\fatineler: T. Casusları 3,30 - 6 - 8,45 

Cumartesi 2, Pazar 1 de ilave seanslar 
~-- -.- ..... - .... ____________________________ ,,.., 

---------------~~--~-~--~-~--~----------------~~~~~~~~~~~~---~~-------------~· 



19 MAYIS l 941 Pazarteıi 

Ambaalagi düşüyor 

• 

Amerikan donanmasına 
verilen emir ( BAŞTARAFI l NCI SAHIFEDL) 

tedir~ 
Tmblus ı:c l'umoıistcw ii.ze-ri11dcki Baıtaraf ı 1 nci Sah ifede 

Juwa fcıaliyeti soyleniyordu. 
'-' d O t k · Hullun beyanatı: nahir.e 18 (Ra yo) - r !l Nnr ın- , . (A A ) Arner·kn 

giliz hava kuvvetleri umumi knrargfı-. \ a~ınglorı, 18 · · - , • 
1 

• 
hı b k kit bı·-· lınrıcıye nazırı Kordcl Hull, fıan -

- tANADOLU) 

Deniz Levazım satın alma ko
. misyonundan: 

1 - 56 tonluk vıe 400 beygir ku\'\'etiııde makine;::;i olan bir romor
kör 21-:>-~41 çarşanba günü s~rnt 14 de pazarlıkla . ahn alımı. 
caktır. . 

2 - İı-;teklilerin belli gün \"e !ffi:dte Kasım paşacl:ı bulunan komis-
yona müracaatları Han olunur. :1856-1806 

nın u a şam e ıgı: 1 1 aske ~ ma 
<'uma günkü harekat esnasında 22 sı~ - A mun ~m aşnrn.~ının rı :..-

Alnıaı1 tayyar~giniıı dUşürüldüğii tes- hıyette o]<iuguııu te~.ıd ed:_cck ~alu-
bit <l'l · t• . mat al<lıgını gazctecıler.c ~ aptıgı be-

e ı mıs ır. it b ·ı r · lem iştir ki· 

JLi?y~da: Ağır bon~baJ'dı!?1r~!1 tılırya- ya~ p,a ·ırlıeş<ı. ık~n~ı;vJ·~~l~r~ gelen ;·e:; -
re eı-Jmız cum:ırtesı gunu 1 lll - ' . r· · · 
ıaziye hUcum ederek büyük hasar ika mi rapoı·}ar, Ruz~~liın \ ışı.~~n. kara-
~tmişler ve \·angınlar çıkarmı~lardır. :·ını taklııh etmesını hnk~1 go:-;ternz;~: l>erne Jimanİnın ceııubunclaki binalar tedir. Gelen haberler, ma.~ - . ı.şı 
:ırasıııda şiddetli bir infilak vuku bul - anlnşma~ınm garp. m 1!. . kur~sınde 
tnuştur. Şehrin diğer yerlerinde de in- tehlike t~şkil edebılecegmı teyıd ey-
~iluklar müşahede edilmiştir. Gazale lemekte<lır.. . l · 
•niş meydam bombardıman edilmiştir. · Dakarın ışgala muh)teme · 1 ... Avcı tayyarelerimiz Sollum civa - ~ Londra. 18 (A:A·

1 
-:-- nı\ ıııng 

tında jki Me ser Şmit tan·aresi düşür- Slaııdard gazetesı. \ aşın_gton muhn
tnüşlerdi; Tobruk yolu~dn iaşe mad _ birinden ::ıldığı şu h::ıberı yazrn::ıkta-
de ·i taşıyan yilkl~ düşman kamyonla- clır: . A • •• • • 

rı ya.kalanmış \'C 20 d<.'n fazlası tahrip A merıka r<'-:nu mahf_ı ı leı ı •. şımdı 
edilmiştir Bir kısmı da hasarn uğralı! Da karın Amerıkan kll\'\ etlcrı ~aı.:1. -
tnıştır. Bir petrol deposu de berhava Jınd-::ın işgali, Güynn \'e Martınıgın 
~di!m'şt'. · F'rnnflızlnrm elinde kal~aması ıçın 
· IJii~~ı~ Süveyşc hücum etmişse de t~~lhir :ılınması .~.cscl~l.erı_Yle ~H~sgul
askeri tesisatla hasar \'e inısanca zayi- durlcr. Bunun ıçııı hcı ç.ı;c •c icd -
at voktur ikisi dafi lıatarynlarıınız bire başvurulmuştur. Aynı zamnııclu 
tar~fındaı; olmak üzer~ Uç Alman ta~ Ameriknclaki 75 ~1ilyo~1 Fransız ala-
)'ıtresi düşürülmüştür. cnfo.nın ~lokc edı.Imesı me,elesl dC' 

Yunanistanda: Evvelki gece ve dün trtkık.e;.;d;,;ı;;ln;,,;.1;,,;;c.;,;k~te,;;.d;,,ı.;.r.-._...., _ ___ 11 
işgal altında Y u n n n arazisin - - b "" 
<!<!bulunan hava mevc1a111arıııa taarruz Kulak, burun ve ogaz 
edilmiştir. Argo· v~ .ıolay hava mey- hastalıkları ınütehassısı 

JıOKTOR OPERATÖR 

Dahi Öke 
ikinci Beyler aokaiı No. (80) 

daft}amula şiddetli infilflklar olmu,. 
j angınlar çıkmıştır. Molnyda pi;-;tin .şL 
tnalinde infilak vukubulmuş ve bir hmı 
gar yakılmış, yeı·deki tayyareler ara -
11ınc1a bombalar patlamıştır. Hfümni, 
ı\rgos, l\1olay m€ydan1armda tayyare
ler de yakılmıstır. Hn:mnide Yunker:s 
tipiııde 22 tayyare yakalmmuş ve b~ıı Haatalarını her aün öileden IODr• 

h~ra müteaddid i:=;nbetkı· kaydedilmı~- llaina.I .. e tedavi eder. 
tı;: Argo:-;ta iki t.an·nre yakılmış v -------------ıtl 
dıg~rleri de hasara uğratılmıştır. Mo-
laycıa H~rdc serpili bulunnn Alman tn~ - -- Kirahktır ----ı 
~ areleri iyi bir h(!def teşkil etmiştir. 

Giriclde: Dü~man Giride hücum et- lzmirin saf ve temi~ hnvasiyl~ 
llli~tir. Avc!larımı~ 3 Messcr $mit ~Hi- 1 meşhur Göztepe semit11in Nev~~t 
.. lirmoşlerdır. ])afı toplarla da 4 dtl,, . .. .. .. k 
ınan ta~-r:ıre i tahrip edilmiştir. Ke-:if bey sokağm~l.lı kız en~tıtusu.purı ·~r 
uçu,.undnn dönmekte olan bir aYcı tay 1 şısında FeY;r,ı Paşa cadde.::ıyle bır
Y~remiz, rastgeldiği Oir düşman hav;ı !esen kj)ı:ıcb-ası11da körfe7..\! ve etrafa 
fılos d b" ı· k d .. ·· .. o; 1»' ~ 
J·- ·u a~a~ın a ır _un ·<:rş u~urmu~I fevkalıide ııeznreti ol;ııı 37-6 ve 

' 1Sierlerını ha. ara ugratmıştır . ~ , ~ . 
liabe,.istanda; Hür Fransız )lanı' :31-.ı numaralı bır e\'lll alt ve ilst 

ku\'\•ctleri Gon<larcJa <liıı-man kıtaatı -
1 katları ayrı :lFI gayet ehvıtn 

ııa tnrı·uı etmHcrdir, Rodezya ve et•- f . 
ııuLi Afrika birliği t.anarelüri diğer ıatlarla kiraya verilecektir. 

~_ıntt•k1tdaki hare.katla kıtalara miizn 1 Her kayııı kapısı a} rıdır, elektri)(. ve 
·~rette hulunmuşlar<lır, · ~ · .. k 

/)' A ust.mwı td:lif i ı kumpan) a suları vardır. Evı gorme 
Kahire, JS (A,A.) - R~smeıı Lil _ ı j ... tiycnler her gün öğleden sonra 

~·1ildiğinc gore, Diı)> l>'Austa, Amha Mim.ır Kemaleddin cadde.sinde lz. 
~~~~~ mmt. im ·ınduki fü!IP_n km·:· t • zet Göldeli magazasma müracaat 
liı·'tıın t<-~lım olmıı.-ını teklıf <.>tmı!'; - ve' ahut 28H9 numara) a telefon et -

• 1 •• 

Adda alındı .,ın ler. ı Q f 6 19 2Q 
kahire. 18 (A.A.) - Orta şark in- -

xııız umumi karargahının tebliği: bir harptir. Blt~ tık l<ııkrln Jim·w·tl~ri-
ffabcşi tımr.la: Adclayı i::,;g:ıl c>tt ik. miziıı mHcucliyeti dfümıaıı için nnlıcı~ 

1 
' Burncta ricnt halinde bulunan düsman oir ihtar olmu,tur. 

takip edilmektedir. !).uwetlerimiz ~i- Amba Alagi Ptrafınıl:ıki ınuhart.'Ul'-
.rnaıe doğru ilerlemı'kü,dir. l(lr fıısılnsız lıir surette dcvnm etın~kte 

l G ma'\ 1stıı dil ·manın Girid iiz.eriııe VC' il:ılya ııln r gitt ikı.:~ mütikiil lı'. ı· \'az i
Y:ıpt4fo hftcumda düşmana ait iki ta~·- \'l'h.: gll'llwkt<>dirler~ 
hrenin daha diişiiriildiiğii mılıışılnwı- Hunıchı mevcut oıı lıeş biıı kadar ital-
tır. \'an ku\'\ ~ tiniıı fıkrheti bilku\"\'l! h:ıJJ.:. 

/tn.lwınlarnı itirafı • dilmiş sa) ılnlıilir. Cüııkii lıunlar tama-
Ku.cfü ... , 18 (Radyo) -. Bugüıık'i ın:;·IC' çe\-rilmiştirit>r. Bunclaıı soııra 

hlıly:m tebliğinde Habesı t:ın cephe - Condnr n.• Cima ilc·ı·i hıvv_tleri ile Ci. 
Kfnclrn şQyle bah. <lilmektedir~ . ma y.ıkınlııpıı~l:ıl-i j{ıt:ı:ıt gurubu ka-

«Amha Alngide hayatta kalan mu .- iacaktır. Fakat Amba Alaginin suku
<lafiler, inşe kıtlığı, ka) ıplar w tahlı- lu ile Adis - Ababa _ ~s~~ara yolu açı
\'enfn imkaıısızhğıncian heı" ~a:ıt :wtnn l::ıcak ve bu sur •tle hütun memlekete 
1l'lij'l1k0l4t içinde met..'ln<'tle müci:lfaa - hfıkim <~ımak m~rtl~iin ola~n~tır. Am-
h d~ am etmektedirler.~ b~ Alngı ~~ıwetlı pır m vz.dır. te-pelN' 

Harp ı·aziycti içın her gun :"lu~urebe olmaktadır. 
Kahire, f8 (A.A.) - Salahiyettc.ır C-enupta !ngHız ileri yürü~·iişii l'ağ-

ıı. keıi m::ı'h"fjlleı·de beyan olunduğun:ı ınurlnra _ragmen muntnzaman de\·anı 
l{Ôl'e, batı çöl!iıı{ie nrntıarebeler tnıchıd- ;?tmektedır. , 
rt.a teJ<b{lf etmekteıiir: Filhakika hu - Kahire. 18 ~ ·~·A.) - !iollumuıı :ırnı~-
dudun ).\Juur tL1rafmdıı bir kat• Aimıp1 111 Alm:ın mot~lr:z~ ve ~ırhlı l~~ı\'\'7.t len- 1· kurubu daha knlmışıı.a qa e~ac:. mu1)a- nin faıln taprıuı :mretıyle mumku!1 ol
ı·~belel' hurtu tin J{.aput.ıo 1tı•w.;ın(ia c ,_ muştur. K::ıput;:o \'O Sollum har?katın
teynn ~tmektedir. Elet~ eiillcıı Alımın da <.''-=İl' alınan fiOO Almım ve ıt~ıl.~ tt1ı 
(' irlerinin ekacriyeti, dUşnııııı mııkfıı<: aı-ıkn i, Ahnmılaı ın 7.11 hlı Y~ motöı1lt\ 
li ph·ad .. sine menı:ıupt\ır. ı biı•likl<>ı·lne ınen~tılJ ı>truclel...:rdlr. Bun. 

Sollumcla ~ apılnn harekat büyük bir lunn zırhlı Vf' ınotl.irUt v.n8ıtalnrı . tnh· 
taarruz d ğil, hedefi cüşmaıııı insanca 1 ip edilmiş olduğu için bır yere gıder
\'e malzemece zayiat \'erdirmek ohm k •n kendileri esir alınmıştır. 

inhisarlar lzmjr başmüdür,Q2Qn
den: 
Hnlkapmar bira f<tbrikamızda id:ırcl'e imal {'dilecek l.ıuzuıı mu:ıy -

~·en bir müddet için Miış hakkı lıir miiteahhiclt• verilecektir. 
Taliplerin şartıınnıc.ri baş mücliirlüğiimiizdt>ıı alarak tekliflerin~ 

.24-5-941 nk~amıııa kadar tahriren haşmüdiil'liiğümüze. hildirmckr1 

ıl~n olunur. 1818 

KAŞELERİ . . 
ROMA TIZMA, BAŞ, DIŞ, SiNi~, 

• 
ağrıları Ye GRiP, NEZLE, SOCUK 
AL INLIKLARI, DERMA N kate· 

leriyle derhal geçer. icabında ıün

de 1·3 KAŞE almır. 

HER ECZAHANEDE BULUNUR 

lzmir Fukaraperver cemiyetinin 
\ 

ana nizamnamesidir 
Mtıdclc l) Cemiyetin ::ıclı clZMİR 

DfR. 
FUKARA PERVER CEMİYETİ-

> 

> 

» 

-

2) Cehıi~·ctiıı merkezi lzmirde Giizelyurd mahallesinde Azizler 
sokağıi-ıda 42 numaralı binadır. Cemiyetin şubeleri yoktur. 

?. ) Cemiyetin mevzuu ve gayesi. Fukaraların muavenetine şitap 
ile dilenciliği mümkün mer le be tahfif ve izale etmektir. Bu 
maksada vu~uı için ic::ıhındn hiikumete mliracant edilecektir. 

4) Cemiyete girmek için: 
a) 18 .wışıııı doldurmak, 
h) .;\lechmi haklara l'ahip olmak, 
c) iyi nhlak sahibi bulunnuık lftwndır. 

Azaların re<l \'e kabulilne idare heyeti karar \'erir. Reci ha
linde e:-:b:ıbı mucibe ıikrine mecburiyet yoktur. 

5) C't•miyelin nizamnamesine muga~·iı· hareket edenler idare he. 
yeti karariyle cemiyetten ihraç edilebilir. 

6) 3 ny e_vvel ihb:n·da bulunmak ve bütiin aidnt boı•çlnrıııı ~:-vi
ye etmiş 6lmak şartiyle sebep gö terıneğe mecöur olmaksızın 
her aza cemiyetten çıkabilir, 

7) Cemiyet kendisine şifahen veyn tıahrlren müracaat edecek 
fukarayp, büdcesinin tahammUlü nisbetincle Ye müracaat e
denleı·in ihtiyaç ve zaruratf derecesinde haftalık bir muaYene
ti nnkdire tııhsi~ ve bunlfır<lan ihtiym· olup, muini b~hınmıyan 
lanı imkı1n diresincle barııı:ıcak y~r ve yemek temin eder. 

8) Her müracaat idare heyeti azasınılırn li\nkııl biı•inin icra ecle
c~ği tahkikat netke:1iııe göre kımmı lıağlnmr ve mudbince mu 
~ıınele e<lilir, 

!I) Cemiyet çnlı~acak \'~ i. ~'ftpac41k kuvvet \'c lkthl:lrı haiz ·(ilan 
fukıırnyn idnrr. heyt'ti knrnrirle ve ~ir defııya mahsus oın'rnk 
ıizere nakdi munvenet dnhi ynpabillr. Bu şekilde yapılacak nıu
aY~1et ON lirayı teonviiz er!emeı, 

to) Cemi~·etin gelirleri: 

> 

a) Senevi altmış liı'11Y! t-eçııv\iı etmemek Uzere, eıeıniycle <lalı il 
;ıznmn vereceği aiclattaıl. 

b} f-lnrır sııhipleri tprnfınrlıııı )'il!Hlııcnk teberrüatt 111, 

c) I~skiclenberi cemiyetin ta nrrufu tıltında bulunan emlak \0 c> 

ııknnıı ldr:ıljlJ'!ll(l{l!l, ((', k{Ultıllllllllll kırkıııcı nrnriclesi nn 
f1kra~1) 1 

d) r:~mi.retin menfaatine sı•ıwılc iki defa tertip edil<>cek müsa~ 
pıere veya eş~'<ı pi} angosu veya tenez.z.iih \'11ımiı·e ha. ılntııı
dırn. 

c) T:ılep iizerine c\'lerc veı·ilel'ek kumhıırıtlıırıı ntı!ınnk ,.:uretiy. 
le ypaı intak tebcrriiat ta 11, 

f) llibe \e ya:.:iyctler(len
1 

terekkiip tıck.:: 
11) Cemi) etin umum\ heyeti ikı senede bır, tıı~n kl\llUU ~~·mda idare 

_!ıe,\"eti~ıin1 jthakamı kaııurıi.w• dairc:-;inde rapucağı davet iizeri
!ıe toplnnır. Umumi heyetin ruzııam si nşağıdal\i m~ddelel'i ihi
tirn eder: 

!tJ lcını·~ }1e)etinin faaliyetiuiıı rnpoııuı\tıll t~ıscliki, 
lı> .\Hirnkıp raporunun okunma~ı \'c hesaplnnn tetkik \'C ta::;-

rliki1 
l') llüdccniıı ta:srliki. 

el) \<lare heyeti {tıalarıııııı '\·~ bir ıntiı;akıbııı \ııtihalıı. 
lılaıc heyeti lpzııııı görclüğii :mir hususntl da nızırnmcye ithal 
c·delıilir. ldal'e heytiııin <l:l\'eti (izel'iııc, uınumi heyet fovkalfü.le 
ol~ırak ta toplıınır. Unıumı he~·et toplantı ında; mevcut azalar111 
•n az yirmide biri tarafıııdaıı mOzakere istenecek mevat ruz
ııume~:(~ ithal erlilehilir~ 

l·2) Acli ye fevk:ıl~cle u!Uumi heset topl~nHhırnıdR en ar. kırk aza
mn huzuru şaıt:tır. q inci içtimn(\n nisa:p hasıl olmadığı takdir. 
de umumi h'eyet. ıdare heyetiııiıı ~ısulen yapacağı davet üzerine 
~klnd defa toplaııır. lkiııci tOlllnnt ıda nıc,·cut aza ·ayı:-ı ne olur
~n olsun müzakereta geçilir ye \\arar \'Crilir. Kar:ırlur içtimada 
bıılunaıı nzaııın ck~eri~·et ı e~·iyle ittihaz olunur. Ana nizam na -
menin tadiline dair k\lnırlar, toplant ıda nievcut arnnın liçte iki 
reşle ittiha~ erlilehiliı'. 

l;q t:nıumi heyetçe ittihaz olunan k:mıl'lıır yıızılı oku'{lk c.emiyet 
hina 111111 müna~ip ve göze görföıür hir \'e1·i;..e hir hafta talik ' . . 
eılilmek :suretiyle cemiyet aza:-ıııa ve umuma tefhim olunur. 

l 4) Uizli reyle umumi heyetQe intihap olunacak idare heyeti üok-uı 
azadım mürekkeptir .. füı dokuz aza, kezalik gizi\ rerle kendi • 
aralarında Lir reis, bir rei:s vekili, lıir S<:kreter, bir veznedar, 
iki mürakıp, bir evrak memuru '<C iki• Jl]üşnvir hıtih·ıtı 
ederler, 

\5~ l<hrre heyeti aıalşn ayda hiı· d('fa olmak Üt.()rt:. !üz.um gi;r
tHıkçe içtima t•der. İdare heyeti kar:ıı:lat'ı. ek;:erıyetlc ittihaz 

ve celS<!de mevcut aza tarnfın~l\m l01za olunur 
16) ldare heyeti aza~mdau 1.ıiı:i. meşnı ve makul lıir mazerete 

i~tin:ıt etmek~lziıı ardı 1Jrdınu beş içtima:ı ~elmediği takdir
li<' mü, tafft <.ırldolunaruk yerine

1 idırı:~ bc~·eti azalığına ~"ct
lerılerd~n ~oma en fazla rey ::\in"~ ol{~n ıniik<>mmil i<lare hQ-
~·eti ~zalığıııı iktis:ıJl ede>\\ 

l'i') 1 dıı re h .. yeti c·emiyetler klH\U ll\I n un 4bük\hnleri dahilinde ve 
umu~ni tıcyetin ·al~bi~·~tfori ç.llmle, ind:rn olan hu usut mlls
te..ııı:ı olmnk üz,\'~, çenüyetin mnl<..:<ı(lı d~hilinde olan işleri 

\.Hl ka11ıına tt!\·fit ellQrf~ i:(a ~det\ 

~ı) lctilr' he~·eti eemiy{>tlcr knnununun altıncı madde. inde 
~ :ızılı uza ıl .. fleri. knrıır defteı·i, gelen gicleıı enak clefteı leri 
\'nridııt Ye :-ıarfiyat defterlerini \'e pi lilnço ,.e he:-alıı kati~ i 
mcıkCır nıachle hükümlerine tevfikan tutar \ 'C tanzim eder. 
b) ldıır.'.' hey.eti kendi me:.uliy~ti ~ltmd~ muhtelif \'alifelerin 
iflı.~1111 temi~e~ı komi~yonlar ta~·in edebilir. 

ı R' Re!-!ml muamelatta c(.'miy~ti ı'eiş temstl eder. Para işlerinde 
reis \'eya rei.s vekili ile ,·e~neda1· cnıiyet namına müııtereken 
fm~arn sııll\hi \"cltımlı rlar. Muhaberah rei:ı veya rei.s vekili . . . 
ile aekrcteı· birli}\te imza ederler. 

19). Cemiyetin fcsh \·eyn ilgası halinde, umumi ~eyet, fesh ve 
ilga karari~·le beraber cemiyetin menkul ve gay'ri menkul em
valini lzmirde mevcut hayri \•e içtimai yardım müessese
lerden hangisine terk ve tahsis edeceğini ve tasfiyenin ~kil 
ve şartlarını kararlaştırılır. 

20) Cen1iyete fevkalade hizmet ve muaYenetleri sebketmiş olan-
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zmir Le-..azım Amirliği Satın Alma Komiayonundan ı 
Ci.n"i Miktarı l\fuhammen bedC'l Knt'i tenıinnt 

Biiyük çinko su kovası 400 720 ı 08 
Bez su kovası 200 400 60 
1 - Birlikler ihtiyacı için yuknnda cins miktar muhammen bedel 

ve kat'i temiııatlaıı yazılan iki kalem eşyn pazarlıkla 2~-5.!lill 
cuma giiııii s:ınt 15 de satın alınacaktır. 

2 - 1steklileı-in mezkur gün Ye santta teminatlariyle birlikte n:ına
miç askeri satırı nlm:ı komiı:ıyonuna mlirncaatları. 1798 · 

D. D. Yolları umum müdürlü-
ğünden: 

• 

Devlet Demir yolları Birinci işletme ihtiyac:ıo için cins miktar muhnm
meıı bedel ve ihzar mnhallerinin kilometreleri aşağıda yazılı bal::ı ·t kıı-

1ınlı zarf usuliyle ayrı ayrı eksiltmeye çıkarılmıştır. 
Eksiltme Hayclarırnşa Gar binası dahilinde Birinci işletme komisyo

:rnndn !10.5.941 tarihine tesadüf eden Cumu günü ant 11 den itibaren 
sıra ile ynpılacaktır Ek!'liltmeye girecekler 2190 No. lu kanunun aradığı 
t>\'ı-afı haiz olacak \·.e teminatlarında ihtiva eden teklif zarflarını nihayet 
~:rnt 10 ıı kadnr komisyona ,·ermiş buluncaklar<lır. Eki·ıiltme .şartııamesiy
';; mukavele projeleri hletme kalemimleıı parasız olarak alınabilir. 

r 

Ocak Kim. 
M3. 

,;\fuhammen bedel Tutarı 
Lira 

1\htvakkat teminatı 
:M3. K. 

54.000 6000 145 8700 G52.50 
148.000 6000 180 )O 00 • 810 
256.<>00 ~000 19;) 15600 1170 
4:}5.000 000 190 - 15200 ll40 

1 !) l9 2:1 27 (1733) 

l Z M / R • 
PAMU K MENSUCAT 

Türk A nonim Şirketi 
Şirketin merkez ve fabrikaaı: iz mirde Halkapınardadır. 
Yerli pamuğundan at, tayyare, köpekbaı, değirmen, geyik ve leylek 
markalarını havi her nevi kabot bezi imal eylemekte olup malları 

Avrupanın ayni tip menaucatına faiktir ••.. 

Telefon No. 2211 ve~ 3097 
Telgraf adresi : Bayrak lzmir 

I 

O tel - Gazino - Lokanta ve Pastahanesi 

Eae bölgesinin en mubtaıaı biricik ıoasasasidi 
MODERN KONFOR. TEMiZLiK VE SÜRATLI SERViS 

lzmir Yün Mensucatı 
T. A. şirketinin Halkapınar kumaş fabrikası 
Tarafından mevsim dolayıaiyle yeni çıkardığı kumqlar 

SAÖLAM ZARİF 
VE UCUZ DUR 

Ye"': yaptıracai'nız elbiseler için bu mamulitı tercih edin 

SATIŞ YERİ 
' Birinci kordonda 186 Numarada 

ŞARK HALI T. A. ş. 
---------- ------ -------

!arın namım yncletmek uzere. cemiyet her 8ene müna;;ip gö
receği zamanda bir ayin tertip etmekle mükelleftir. 

» !! ı) Bu cemiyeti hnziran 1340 tarihinde teşkil ve tesis etmiş olaıı 

zeYat şunlardır: 
A<lı ,.e. oy~ulı )1eslek veya sanalı lkamctgi,hı Tabiiyeti 

Hile! Palaçi 
ı~nk Levi 
J ak Albağlı 
A vrnm Fnröi 
Bohor .Mf'lam •d 

Sigortncı 

Hazır elbiseci 
Hırdavatçı 

Bnnkn memuru 
?ılüeZ?..in 

1 nönii <·arldPsi 
A \·rupnda • 
1nonu c:ıdflE,.:i 

> 

.Moiz Rozaııes çuyal tüccnrı > 

J>a\'id Sason Knzmirci 

... 

, 
'filrk 

> 
» 

> 

> 
> 

H:ılen c<'ıniyeti iclarc erlen zevat unlıınlıı. (C, Lınıımınuıı 5 inci 
nrndde) 

Aftı \'e soyaılı 

Bohor Yu:;ef Gonıel 
Ym:cf Zakuto 

hınk Birkan 
Jak Malki 
Davicl Alkulunıbre 
Mnrko Kıımpeas 
Yako Bencuya 

Avram Farhı 
Albert Saban 

:\le.-.lck ve ~anntı 

l\luhasıp 

.. 
Signrtdeı 

Tnciı· 

C'nm tliccarı 
}{azmirei 

Silıhi lenızımrıt 

tiicc::ırı 

Banka memuru 
Hazır elbiseci 

1 ı,uınctgalı ı 

-- -
l nömi caclclc.-i 490 
1 noııü cadcle:-;i 147 
Şehit N. uret ~ . 107 
Karataş 

İnönü caddegi 577 
lnönü cadde~i 412 
t nünü cadde~i 512 
İnönü caddesi 513 

t nönü cadde i 3fl6 

Fevzi Çakmak BI. Zer:. 
bek Ap. 4 

Tebiiyeti 

T. c. 
'f. c. 
T. c. 

T. r. 
T. c. 
T. r. 
T. c. 
T. c. 

T. C~ 
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Aziz El'Mısrinin Norveç kralının Hess mühim ma 
ihaneti niilletine mes~jı lumat vermiş 

Telgraf, Telefon ve Ajans Haberleri 

Eski Mısır gen~l kurnıay "Hür N orveçte şanlı lngiliz Dahiliye Nazırı 
başkanı kaçtı ınilli marşımızı din- ·Hess için "gangster,, Milli Küme Maçları 

Knhil'c. 18 (A.A.) - Mısır hUku- liyeceğiz,, diyor • d F · b h 
m-Oti, eski Mısır g<>ncl knl'mny bnşlrnnı ~ ' . l ,... . . Beşıktaş Altınor uyu ener a -Aziz r~l')h~riniıı nerede bulunduğun\.! Londrn, ıs (A.;\) - Nory~ kra ı . .ı..ondr~, l.., . ~~·A·.~ .-. Dahılı.1 e na- ' 

Amerika gıda 
maddeleri 
hazırlıyor 

b .1d. b. . T r mUl·fıf·lt \'n Hakon Nor\'eç mtllı b:wı·amı mü na. e-

1 

zıı ı ~Iorısoıı, sö) lC'dıgı bır nutukta ele- • Y d•ı 
ı ıroen.e. ın ıngı iZ IJ'U'lı ' • • - betiyle' ann Yatanda Ye"' deniz nşırı mi.~tir ki: çe Demırsporu en 1 er . .. . 

<le\~1~!~1: devletleri tar:.ıftarı snyı memlek~:ı~rd~ -bulun~n . • "'~n·e~lilcre ~ H~. s denilen bu gaıı?:;ter, ingilJz fngıltere ve muttefıkle• 
1 A .. ıro . t .k. hsır J>ilotu- gönrlerdıgı bır me aJcla ezcumle ele - leı ın elınde knlncaktır. llıtlere: hazın • • •ht• 1 tcmı·n 
nn zız, v nıa~ ıs n ı ı • . k' b. de\' -e<1 • 'I' .11 t· 0• •1 1 T G l t rının ı ıyaç arı nuıı idaresindeki bir tnyynı-e ile Alma. mistır ·ı: .• . . - . . ır • ı c .ıng-ı.!~ mı e ıne. ır ~gen- Altay - lstanbulspor - ' a a asarag .. . 

zara hava me\·dmundnn hnreket etmiş - Re:.lcdıgın_ız saKlakıkn .. ımand' e. a- cc mcl<>b2.~ıl~1 ~crdıl{ınclen dola~ ı mınnct.. G l ~· z ·.,. O O b b k ld / edılecek 
ise de hn\':l kÖnfrol memurlarının dik- zinicleı~ dolayı ;:.ıze tC'~: ·uı· e erım. lnr o~ ı ırız. . . . . . . . enç eroır ıgı - era ere a ı ar . . ) 

. . . d t .,·nre knrn\•a indiril- Jlür :'\on·eçtc şıuıh mıllı m:ırşımızı ı re~s ele emellerıııı, etendı:-.ı gıbı .. • . .. .. . .. " .· . . t 
1 1

, :\l 1'e\'york, 18 ( A.A.)-Unn.}ted ı .r;e-
k~tı a~: ı~ e :L t 1 f • · t 11 • çocukların mesud sesinden dinliye - modern zamanların en bilyUk ııiynsi l:;tanb~ıl. 18 ( l ektonla) - Bnglln cu ve <lordlın~u goll 1111~ ~ap .ı :1 · ·.aç sin bildirdiğine göre, lngiltereye gorı# 
mı ' fa~n~~n~~ -~~de~1gf~ndei/ ü~rı~i: ccğimiz gtinün: bir 17 mayıs günü cinayetlerinden bir kaçını irtikap et- milli kUme kar . .ılaşmalnrına de\'am e_ da <ı - ı Deşıktaşın gnhblyetı ıle bıt - clerilccek olan 90 milyon dolar kıyınc-
~~~nı~ı tır.ş ugu ı niin geleceğine ben ele kaniim. . mek surctiyfo kirletmiştir: . clildi. }Ik m:ıcı Besiktaş AHınorılıı yap- ti. tirıdc zirn~t. m?hsuıa Amerika limnn· 

B ç l ş K· hire,·e W'ler"k gizlen _ nu münasebetle Londrndn kralın ı~- Londra, 18 (A.A.) - lvnnmg Stan. t tlltay. lstmı1ııdspor !arına getırılmış im\unmaktadır. Bt.nı.. 
dikl~ıı~~ ~~~~n<.>d.~liyor. BI~ g~çiril<.>~ ba- t 'rnkiyle ynpıl~n bir toplantıdn Çör - dard ):~zıyor: . . ı. O"·umın iJk dnkikalnrındn :A.llrnordu İkinci maçı Alta\· - lstanbulspor ynp lnr, ödünç verme k.nnunu hUkü_mler~n~ 
nıllardaki kfiğıtlnr, fotoğraflar, Aziz çilin hir me.dsaJı.lnokt,ı~~lt~ştur. Bu mc-ı H:l ~ ~ıı Al]nılany:ınıln. vazıf·.<:t.ıne l~e lula~· c.nnlı \'C muvaffakıyetli oynn~lı - tı Takımlar arası;ıdaki kuvvet rnilva- tu.~·gun olEirak lngıltereyc verılecek 

k d 1 1 k t .. t' ..:·ıjcla şö\·]<' enı ler.~< ır: na?,ı el'!n ıı an arınn < ııır v~ruıgı ma u- k'k f d 1 .. . 1 S . t ., · • • 
1 

b r- . d ır 
,.e ar a ~~c: arını.~ meme e emı~ı~ ~ ı- ' cNon·°Cçtc zalim nnzi tahnkkümii al- mat üzerine ynzılan raporlar büyük bir lar 6 da 1 ·azar ın n lu<;e.yıı.ı e aıt - zene i ebelıly c u ?~·~n < ıgerı~ en Nevyork, 18 (A.A.) - Stnr gaze· 
11~ muh~~ı~ !a~~ı~ e~e d ,buluı;duk!n~ 1111 tında bulunan yurddaşlarınız iciıı bu do ya te kil etmektedir. muhakkak gol fırsatından ıstıfade ede- d~ha hey~~ımh .~·c Ze\k!ı oldu .. 1~ .dn: tesinin Yaşington muhnlıiri bildiri -
şuph~. gotuı mı.} ece •. · c~~c~ ': geı.:> :r~ .. eıwki milli bayram hazin olmnkln h€- Çörçjl bunları kamilen okumuştur. m<:dilcr. 10 unc~ı ~akikaclan ~c;onra Be - kık~lar çetın rı:uc.a~lelc ıle ~~tı .. / ın~ı )'or: , 
mı~tn. "Bunla.rın .te\ kıfle~ı. ıçın bü~ tik rııbor. mmıe\~irntln.rınm sarsılmnmış H.u malumatın h:ıiz olduğu mahiyeti ş!ktaş oyuna ~akım oldu. !• u_kat Be • dRkıkndn Alta~ lıl.n: 9 ve 12 ıııc~ dakı- Amerika çiftçileri, progrrunlnrı~dn 
gn~ retl r snı fedılmektedıı. olduğunu biliyorum. Onlar, lngilten• iıılmi:,: ols:ı, Hitleriıı bnzı plfınlarını şıktaşlılar da ıırsatlardnn ı:::tıfncfo ede kahırda da lstaıı.~ubpoı:lula~!ır at kn- biiyük tcbeddnl yapmadan Amerıkn. 

- --000-- u Amedknnm hürriyet kanununun ıleği1'tiınıeğ<! mecbur knlacaV-ı tahmin miyorl:rr~lı: Altınorclunun ".ol ?Mı ~lak 1 çırdılar. Altay .\lr~!ncı <lnkıkada. tı. - İngiltere \'C mihver de\'lctlerine. karsı 

Th d asun he• ölme:ıine mii:nade c>tmemek huRu~tın- c<lilehilir. kıyı çok ı~·ı tntu.~·ordu. ~2 ıncı dakık.a- yasü~ıı ge_len pa~ı '.) ı ku~lanan Saı~ı.ın durnnların ziraat mnhsulleri ihtiyscını u er d:1ki azmini paylnşmaktndırlar. Hitlerin eski Lir ~ır :ırkadaşı olan dn ~ref !lk golu ynptı. 36. n.ıcı _dakı.: ayağıyle ~lk !ohı frnptı. 3? ıncı dakı - karsılıyabileceklerdir. ~en h:ırPtı.; 

1 h•t b • ooo Ilcrman Ronı;ııing bfr maknl<>.;;incle di- kada Reşık.taş penaltıılnn ıkıııcı golu- k:ul~ MO~~r~.\;m, s~nbu~~porun beı:- Amel'ikahlnl'ln parolası şu idi: Harbı 
Yecan 1 1 a esı ~ l ·ı· .. yor ki: llii kaydettı. berlık golum~ nt~ı. \ e dC\r(' 1 - 1 hem- \·iveook maddeleri kazanacaktır. Bu • 

r ransız - ngı lZ muna- Hcs:-'iıı hnrp ortcı;-;ında düşman mem İkinci den·ede Beı.iktaş daha canlı bere bitti. İk.ıncı de~·rc ço~ sert oynan.. glİnlirı parolası <la ~ynidir. 
. sebatı gerginleşti Jcketine kaçma. ı. Bitler için kcıy·hedil- Altınordu da dnha gü1.el oy.narlı. Miisa: <h. faknt netıce degı~nıedı. . Ruzveltin emriyle İngilizlerin w: ~n 

"Diktatörlerle birlikte . . . · mi~ bir muharebeden daha mühimdir. bakanın bu kı mı çok serı \'C ze\'kh Atıkaradakı maçlm , ~dliz ordusunun iaşesini tanzim i~ın 
, - Battara~ı 1 ın.cı ~hıfede -. Bu Ilitlcı· için Liiyiik bir darbe olmuş- geçti. .A.lt~nordulular znmnıı zaman .A.nk~ra, 18 (Telefonlu}. - J, u?U'.1 Lond!'nyn giden iki Amcriknlı müt<' # 

hain/er de ezilecektir,, hansızlara bır dah.ı hucum ctmış hu-. Almmı milleti ~in bu hadise <lni- tchlikeh ımşler yaptılar. mıllı klınıe mnçla:ına. dernm . edıldı. hnssıs \'aşingtonn dönmüştilr. 
• \e Fran~ız kanı :ıkıt~ışlı~ıdır. m:ı korktuğu-müthiş bir hakikatin Solaçık Hamdi, seri oyunu ile Fenerbahçe Eskışehıı- Demırspo~·u 

000 
__ _ 

bil~i~~~~·~:: l8 (A.A.) - Ege nJnU"!I lngilizl<.>r, Surıye u1:ermden uçan r'lle\'dnnn çıkmasıdır Bu hnkiknt te dikkati çekiyordu. Son clakik<daTa doğ 4 • O yendi. GalaUısRra}' Geneler P.ır-
Yuı{nn baŞ\·ekili Emanoel Thude· \ e te. adüfi olarak S~rıy.e m:y.da~.la- ..\.l~aııyanın uçııru~un kenarını.la oı: ru İbrahim \'e Hakkı Be~iktaşın liçiin- liğ'i O - O h<?rnbere kaldılar. 

ro, Girid milletine hitaben irndey - ı 1 .~-a ıne1?~!'- 1 !11a~ .tan·aıele~~~ı P~ • duğudur. 191.., de 8 nğusto~ta Alman • moo----- -
b. t kt u kurtm<.>clıgımız ıc.;ı~ .b~tnll . P.~lgını :ı:,ıkeı·iniıı h:ıı·bc gitmek istem"mcsı· ilt~ R d . lrak v.ral naı·bı"nı"n !ediği heyeca11lı ır nu l1 n eze m- ·ı . .. k k l hnl·lı ,, >;t "' o manya a ı ~ şe ı.or- .n..ı 

k ı crı urere · ·P.ıH ı ını ~. Jı.ı er- Hes hadisesi Yekdiğ."rinin a\·nidir 
le demi::tir ·i: mek i,tiyor. Hrılbuki hiç hır şey bu · ..., • · l kl • 

mesaıı 

Alman -Fransız 
dostluğu artıyor 

- Bugün kil mli~kül şartlnrı km· .ı- l<'Cnviizii hnklı göst<:'remez. :\fare al Ruzveıtı•n nutku u arı artıyor 
rnmıık hu. uRuncla güst;(lrdiği kalırn • Peteııiıı mütaı•eke şa.ı·tlnrına uygurı . Hükrcş, 18 (A.A.) - Sidarn gaze-
manlık, tarihte Girid halkınııı gös - ı1 arcknt etmedig~ri doi:•TU deg·rilclir. ~!ii- 'J'T / b , te. ,·n<le ia.::.e nczaretı·ııı·ıı bı·r tebliği 

l ·~ k h ı kl ı ' " ".1 ıota ı"ter taarruz u··n-
J\udüs, ıs <Radyo) - knk kral Müşterek bir beganna-

naibi Abdulillfıh, hariçteki Irak d"/ k • terc ıgi ·a rnman ı · ar arn~mc n en tareke şnrtl:ırına tam olarak riny<et inti~nr etmiştir. Hu t.ebliğe göre. bun.. 
~refli yeri ·ıtlacnklır. Siz, her zn • edilmekte vı.~ biltiiıı bunl'flr o rnzi - gemizi tehdit ediyor,, dan böyle şeker, tın, ekmek ve et 

mlinıe. sillerine şu mesajı göııd<.>rmiCj- me neşre l ece mlŞ 
man için boyun eğdiren sulh nimec- , etten doğmaktadır. Hakikat lmduı·. Bükre:ı \'C civarında da \'esikıl\'I\ tabi ti.· : Berliıı, 18 ( A. A.) - Almanyn ' 

\ 'i ·i arasındaki i~birliği siyaset! hııle 
kında müşterek bir Alman - Fransıı 
beyanatı yapılma ına intizar edil • 
m{lktcdir. 

lerini, harp fehlikele. iyle değ-i ... mc- ı:unlar, İngiliz hükümetinin ithamla. \·a.~ington, 18 (A.A.) - Rıızvelt. tutulacaktır. 
miş:.inizdir. Siz, h iç bir zaman diğer rı, iftirn • ve caniyane İ<:'cnvlizll için ticıır~t haff:ı,.;ı miina~eheth·le sövledi- --------·-------
bazı insanlar gibi, hiiuisclcı·in fahnk- uydurulan bahanelerdir. Sizlel', hun. ği ufr nutukta, totaliteriz~1in tnhnk - /b • d l ·ı 
kümiine girmek ist.emediniz ve girmL Ja.•n karşı . ükiln ve v.eknrla m~ıknbe- kiimü altıııda beynelmilel ticaretin an- . nlSSUU , ngı tereye 

(o:Hariçte bulunan Irak miime"oİl· 

leri, !!İmdilik Bnğdaddaki asilerle 
temas k~nnntinde olnbiJiııler.- Du hu
susta .karar alınmasınm mümessillere ,·orsunuz. Rövle bir dü ünc<:>yi içi - le cdccc.k. iniz. Ru hadiseler. Fronı::ıız- cak hir tnnrruz silfihı olncağını söyle- mu··zaheret e Jecek 

• · 1 1
• ~d • eo·z l'errıkl'sı'ıı ı·u ı·ı t d · • k' uı t.-ı·kı· )ı":zımnelir.:"' {le, buıılıır birer n ızc <' uog unuz . ..:>l • • ı. - lıır, Suriyeliler ve Ulbnırnlılnr nrn - l ı' ı:n · onra, cmıştır ·ı: " • c. .-.ç 

hunu tn~ıdığınızı her znman i.sb:ıt <.>t~ -.ındnki bağlılığı.nrttıracnktır. - Birleşik Amerika büyiik kı::>mı ( BAŞTARAFI 1 NCI SAHiFEDE ) vntanpeı'\'eı' Rıfa1iylc . Bnğdnddan 
tiniz. Pcrnklis: Snrıdctin hürriyetten, l\fareş~l Petcnclcn, :uriye \'e LOb- itib:ıriyle hırs, wbeh~i7. korku yliziln- luııan petrol \'c ynğ depolarını yak _ alacakları tnlimnta kar::;ı lhtirıı.zla 
hilrriyetin de ce~nretteıı geldiği.ni ııaıı :ırazi~ini mlidnf:ıa vazifesiui al .. <1..:!ıı keşmcke.~ içine giren diiny:ı ti<':ı- ınışlnr<lır. hareket ctmcljdirler. Irak hakkmda
s~yHiyo.r. Sizi hükmü a.ı:~n~ al~a~ ıs- dım. Bu \'flzifeyi ynpncağım ve Su- ı·etiııi ancak bu suret](! korurnbilir. Almmıların llabbatıiyeyc yaptıkla- ki 1talvan kannntleri malUmdur. Ira_ 
tıycn kımselc>r: be le~ıgını.z h:u·ı::~·et ı riye. il~ Liid~aııı .sarsılma~. olan l\Hithi · bir dünya buhranı ka~şısrncla rı ha\'n hücumlarında dizi zayiat ol _ kı. lt:\ly-an veya Alman kontrolüne 
aşkından . ll!humuzdnk1

• km' ııt- azmınıızlc mtidafna edeceJ(ım. lıulumıyonız. Totaliter t.1anuz. yalnız muştur. o km.ağı icabe~tircn bir talimat, m~-
V(' kudrett"f!n bıhaber, gnfıl dem<'k - • uri\'C ve Lühn:ın halkından sakin dış ticaretimizi değil, demokrııtik .ra - /bııissuııd hıft ilfcl'(:-yr ıı ıii:::cı lı fr ıne~s.ı llere Bn~dad ıara fıf!dnn \'l'rı-
tir.. olmalarını ve bundan emin buhmmn- şnmn tarzımızın hizznt hOn~·e ini t<>h· Kahire 18 (.A.A.) _ H.öytcr Ajnn- lebılıı•. Böyl<.' hır talimatı dıkkntle tet 

Knrn katil dik1.ntörlerd n diinya la-'lnı isth·orum. rlicl e mektcdir. sına göre: Suudi Arabistan kralı Irak- kik etmek lazımdır. Yeni hükumet 

\'işi, 18 (A.A.) - Ofi: 
Frnnsız hlikumeti, Daıolnıı • llitıer 

mülftkntındn, Daknrın A lmanlar W • 
rnfıııdan işgnlinin hnhi~ nıe\'ZU'I edil· 
<liği hakkında Sevyork Tnymis gazc· 
te~iııiıı Yerdiği haber kat'i ·u rettc yıı· 
l:mlnnm1ıktadır. 

Londra, 18 (A.A.) - Vişiden alı· 
nnn haberlere göre. Fransız kabin<'' 
si, en-Pice lıildirilenin hilafına oııı· 
rak rl in nkşam oplanmamıştır. 

---000---nefret ediyor. lstipcl:ıdı tem~iJ eden- Sltl·k oı:du, u kuvvete kıı,•vetle mu- Bitaraf devlet teb ıa sı- malive nazırı N:ıcivi kabul eder<'k ken teşkii P.dilince mümessilleri irşad i~in 
ı<>r. bir mcmıekeu işgal edince c:na- kabeıeve h-azı;dır. .• disine şunıarı,söyiemiştir = reni talimat verilecektir. .. · Japonlar püskOrtllda 
yetlerlc m.e .ıru: ~!urlaı. Bunu ~e:·ta- lngiİizler , iddet taraftarı : nın meşgul F ransadan - Rnşid Ali ile takip ettiği siyaset 000--- u 
r~f ~.tmelıyız. Duşmanımız adıdır . Londra, 18 (A.A.r- Deyli ~leyi hakkındn. hemfikir olsaydım, şimdiye Ar1"antin vapurlarının 
b\l· gun kaçacaktır. Fııkat b:ızı z·-..yıf gazete:;i, \ 'isi ile müıın~cbetlerde ayrılması yas:ık kadar onıı yardım etmiş bulunurdum. 
k-arakterli, diişmana boyun ~~en tutulac-ak yol YC t~kip edilecek hattı l Arap milletinin t:ı.kip etme:;i lfizım ge- satılması menedildi 
korkaklar 111.?vcudc~ur. En acı zııı('t, ı har eket hakkıncl:ı. tamamen fııgiliz Ne\'york, 18 (A.A.) -A ıırnn mn- len yegane yol, lngiltcreye mlizaharct 
korkudan mutev<.>llıd olandır. ('fk1trı umumh·c. ine terciiman ola - llımatn göre, bitaraf memlekı;tlcr etmektir. Buones-Ayrefl, 18 (A.A.) - Ar. 

S. ı · d r· h · tebaa:'ının Paristen ve işgal altındaki · t' hUk·'\ t' d · t' t' · h. ız er, aynı zaman a ere i er l ı ık clh'or ki: • Sovyct _ Irak müııa.<:cbatı J:ın ın ume ı, enız ıcare mı ı-
şe •. yclen .üstün tutan insalnlar:;ımz. c v·i"iyc karşı harekatımız, artık Fran~anın diğer schirlcrinden ayrıl- )lo kova, 18 (A.A.) - D. N. B. ma~·c için A!ljnntin bayrağı taşıyan 
ı b f h maları y-n,..ak .edi l miştir. Bu tedbir I A · t• t d 1 \. ımsc sızc u ena ru u a"ı ıyamıyn- nezaket dairesinde idame edilPmez. Resmi k.:ı.j·nakt:rn te'·lig" "clı'lclı·g~ı·ııe \•aırnr arının l'J!lll ııı \'a an aşa -

k G. · ı k h ık k ~ bilha,~a Amerikan tebna~ını :ılakn- u " d b k t ı ca rt.ıı. ırıc. ·a rnman ı • ·-:ıvnagı ııiddeLli clm:ı'bnmahvız. <lnr etm<.'ktediı•. göre, <lUn Anknrnda SoYyet Lüyük el- nn a~ aş asına t;a ı masın~ I!1enc -
olarak .~alacak. \'e ı:;iz ce. arc.tiılizc Derıi Ekspresin · dipl,~matik mu_ çisi Vinogrnd<.>f ile Ira kın Ankara el- den hır kararname neşretmıştır. 
zaaf gosteren ı ıısanlnr:ı asılıyncak - harriri de .,.unları yazıyor: Fransız Fasında g·ene- çisi Kamil Geylani, iki memleket ara- ooo , 
sınız. cPari" ve J.'r:msanın d iğer me,gul sında cliplomatik \'e ticari münasebet- Dük dö Polotta Hırva-

Bu ·efcr de muznffer olar-ağız. \erleri, Vişi hükumeti Almam·a ile raller içtimaı terle koıısoıo~tuk müna ebetlcri hakkın • • • • 
Zaferden emin olnrnk dÖ\'iİŞmeli.\iz. L-:ımamiylc işbirliği yapnı·sa. bo

0

mbnr- Ibbat, 18 ( A.A.) - Frnnsı~ ha - dn ııotalnl' ten ti etmişlercl!r. tıstan Kralı ılan edıldı 
Zafere knvuşacnğız. ~Hicndele lehi- tlıman tehlikesine maruzdur. Ru h~1- y> • • ı· Af 'k k Hayd<ıral>ad niza •111nı1ı bc'ymııırımesi -BAŞ TARAFI 

1 
NCI SAHiFEDE-• ' 1 kt' Jr d• · d · va na~ırı >erjel'P., ıma ı rı :ı U· • mıze netıce en ece ır. '-en mı iış - lli ·el erden 1ngiliz ııazırları ne kndnr Haydara '·acl, ıs (A.A.) - I ftıvclnr-

1 d l ·ı L t' ı 'b mandam gener nl Oh mit, general u ,, 
mnna \'eren er e, < ı {~ı ör er gı ; e- mütee::ısirseler ; kararla , havacln ,·e nlıad niznmı bı·r b••j·nııııame ne:-.·red" • Popolo di Roma.gazetesinin haber ·ı kt' ~oges, ham kumandanı Layi ile gö- .... " 1 zı ece ır. denizde lıizım gelen da!'bcyi iııılir - riişmelerdc lıulunmuştur. Konferans_ rck H indisfan ıniisliinrn ııl.mııı Raşid verdiğine göre, taly'3ıı - Hırvat hu-

Cirid, Yunnni tnnın ölmez ruhu - mek i"iıı o kadnr nzimlidirlcr. , Alinin hnreketı'nı· •·ıklJ.·· ıı 1• ... in keııcıı·., 1·ne dud anlasması da ög· ıc üzeri imzalan_ 
k B ' la ha\'a kuvvetleri arn~ınd-aki i~hir- "' "' u ~ nu taşının ·tadır. u ruhun verdiği Suriyed e ki hava harbi: ~ iltihaka cla\·et "t.mı'stit·. mıstın Bu husustaki. mUzakereJer 

h 1 ·ı d k ~ ligi ile ticari havncılığm inkişafı tet - ..,, • · 
nm e 1 e üşmam yı ·-acngız. Vi .. ide nesrolunnn bir bc>v11ntdn k k Malıpı •."lıt1· veı·bc."l lnra'·ıldı Lobli\.·anad a Pavliç - Ci\.·ano arnsın-v b k' • · J i edilmiştir. Ua\'a nazırı :\I ekne<:e "' ,, ~ rı. .r J ı unan aşve ıli, milli teı:ınnüd ~öre, İngiliz tnyyarcleri Şam lizerin- hareket etmiştir. ~ah ire, ıs (A.A. ) - llnğdnddan (iğ da başlamış ve. Pavliç, Hırvatistan -

zihniyetine işaretle özlerini Röyle de göııfinünce Fransız n\·cıları der - F d ) . r~nılcliğine göre Bağdad hnpislıaııesin- da hanedanın ıhya ı, saltanatı tncı-
bitirmistir. lınJ havnlmımı. lardır. Bundan • oııra ransa a ame e yevmi· <le bulunan mahkumlar, tamamen tah- nııı Savoya hanedanından bir ki~ -

«-Her kfüıe<len gelen kahramnn- nc. olduğu i1' a· edilmemektedir. in. yesi düşu""yo UŞ lire cdilmişlercliı'. Bunlar arasında es- . eye verilmesi arzusunu izhnr ctmış-
Jnrla burada Arkadyn müdaiıın ını lliliz tayyareleri Elknnta mevkiinden · rm ki Irak bnşvckillerinden Hikmet Sü • lir. 

Çinliler, Mayıs taarru"' 
zunu durdurdular 

Çung-King, 18 (A.A .) - Deyli ~i· 
ruz adlı Çin gazetesine gi5te, jnpoıı
kmn or'ta Çindeki giriştik lüri hüyil ı. 
mayıs tnurruzu, Şansi vilayeti mUs
tesnn olmak ilzere bUtiin cephelerd.c. 
akim kalmış ve Japonlara ağır zayı# 
ata mnlolmııştur. • • 

japonlar elde ettikleri bir çok 
aYanbı.jlan terketmcğe mecbur klll
mışlnrdır. 

Çin avcı tııy:rarele~i cuma günii 
63 japon tayyar~i tarafından Çun.ır
Kingc yapılan tnnrruz esnasuıdıt 
'$-ehrin mlidnfonsına iştirak etmiş l eı-# 
<lir. japon tayyareleri 200 kadar 
bombn atmışlal'dır. ı 00 ev yılcıJmış
tır. 

Tokyo, 18 (A.A.) - Çinde Hopci
nin şimalinde bulunan Savaynng kn· 
lesi jnpon kuwetlc>ri tarafından iş -
~'31 edilmiştir. 

000 hazırlıyoruz.,, Filistine girmişlerdir. İngilizler Sn- Vi~i, 18 CA.A.) - Trıss Ajan. ı lıil- leyman da vardır. Eski başwkil Hik -
iyede> Pnlmir hava meydanını bom- ıliriyor: met. Sfüeyman, .reni lı'nk hlikl\metinin 

lrnı·clımaıı etmişl<'r, Hnlep iizerindc I..a Fruııs Travoy gazetesi, Fransa- )losko\'a elçiliğine tayin edilıııiştir. 
Ye ni kral Zai r epte taç. giy~ek : Yeni Zelanda bacvekili 
Roma, 18 (A.A. - Dilk do Po -ı Y Vasington zırhllsı 

17 inci Amerikan zır h .. 
lısı hizmete g irdi 

\'nşington, 18 (A.A.) - Amerika 
<lonMması şimdi l 7 bilyük zırhlıya ma 
liktir. Runlnrın en son hizmete gireni 
40 nntimlik 9 topla mücehhez ~5 bin 
tonluk Vaşington zırhlısıdır. Bu zırhlı 
tahmin edilen miiddetten altı ay e\'ı:el 
tnmnmlanınış ve hizm<rte alııımı~tır. 

Bu hileli. e, Amerikn deniz tezgfLh -
larıııın ne kadnr büyük bir ilratlc ça
lıştığı hu mi aldeıı anlaşılmaktadır. 
Vaşingtonun eşi olan Xort Karoliııa. 
bir knç ay ewel donanmaya iltihak eL 
mişti. 

---000---
Sovyet hükumetinin d ip.

lomatla r hakkındaki 

de uçmuşlardır. dn• amele yevm{ye..'iinin mütemauiyi!n Blımıbl'l'gin oı/lu 
Almanların gayesi: dliştüğl\nü, buna mukabil esham :ıalıip Bai{<lad, 18 (A.A.) - D. N. B. 
Lon<lı-a, 18 (A.A.) - ııe~mi mııh- l!'rinin stir:ıtli' zcngiıı•olduklarını yaz- Maktul dilşen mareşal Bhımbcrgin 

fillerde beyan edildiğine göl'e Alman maktadır. oğlu, cuma gUnü Raşid Alinin de işti-
ların Suri.redeki vaziyetleri misafiı- _ -- - rnk eylediği ceııaıc H.iı-<-!ııincl~n sonı·n 
ilk değil , bu bnht!rdn lıir r.ok hnre- mütareke komisyonu azası yerine dr.fne<lilmiştir. 
hltı 'tnm~ımlamnk icin hir hedeftir. Almanları koymnfanı muhtemeldir. lıcık tebliği 
Bu hedefle!' <le Şam ve Mısırdır. Bn "imdiclen b ir takım Almanların . iya- Be.nul, (A.A.) - 17 mayıs tarihli 
1'tıl'ctle Almanlar, ~I ıs ı r!l karşı bir• si p-asupoı•tıarln Suriycye g-elmeleri I rak ~ıskeri teLJiği: 
kHknç teminini arzu .etmektedirler. endişeyi arttırmaktadır. ltalyan mü- Garı> cephesinde hiicum kıtnlarımız 
F.ı kat l\lısıı· C<'phesindcki rnziyet , tareke komisyonu azaııının yakında d~şman kıtaları ile knrşıhışınışlnr ve 
A!nınıı plfuıına maııi olabilir. Nite - Suriyeden a~·ntacakları ve- yerlerine ugır zayiat \'ütdiı~rek bunları firaı-n 
kim Sollumun Jngiliz ku\'\'etleri ta. Almanlnrm g<'çccekleri öğııenilmiş - mecbur etnıişlerdir. 
rafından zaptedilme::i bunun delili- tir. Habbnniye mıntakasrndn 14 mayıs 
tlir. I:tı hfüli~enin chemmh·eti bli\'iik İki dütman Surı0yede boy gaJı gilnli bir düşman tayyaresinin talı 
tli ı-. Tolınıktaki kuvvelf~r ele 'veni ölçütmeğe hazırlanıyo• ı rip edildiği teeyyüt etmiştir. 
tnnrruz hnrckctleri yapmışlarclıı.'ı~uıı Londra, 18 ( A.A.) - Rödcrin Scnnclc.!nbbaııe iiZ<?ı·iııc tayyareleri-
dan <>onra Bardiyn cin bnşka hir Tob diplomatik muharriri bildirb:oı:: mizin son günlerde ynphi:rı bir hücum 
ruk olacaktır. Diğer tar~ftan 1ııgiliz 1ki diişman, şimdi"Suı·iyede bor esııasınd:ı 3 düşman tayyar€. i rlüşiil'ül 
tııyyarelcriııin Suriyedcki Şnnı. Rn- ölçiişmcğe hnzırlnnmaktndır. Fakat miişlür. Bunlardan ikisi Lnl me\•kii il-
sak Ye Tüclmür havn meydanlarını Suriyedcki Frnnsız ku\'vetlePi pek zerine düşüriilmüs. üçünclisli de alev-
bombnr<lıman etmeleri ,.e ornlnnda azdı r. Fran~a. tc. lim olmadnn cln lcr içerisinılc bir ırm,ığn yuvnrlnıımı • 

letto, Hm·atistan krah olar.ak taç Ka hirede 
gh·mek Uzere \'nkrnda Zağrebe gı- . 
decektir. )ln:ım-afih kendisi şimui _ı K:ı.hiı·e, 18 (A.A.f -- Yeni Z~lon ıı: 
den Hırv:ıtistnn kralı olarak telakki dn başvekili Freyzcr, orta şarktnk1 

edilmektcdiw. Hırvat devletinin hü - Yeni Zelnndah kıtalnnnı tef ti., et # 
kiimckırı vasfın ı b ugCin K irinal sarn- mck ilzere buraya gelmiştir. Yeni Ze
yındaki merasimin sonunda ilk teza- landa uaşveJcili, İngi liz elçisi ilt> be# 
hürünU \'ermiştir. Saray erkanı taç ··aber Mısır baş,·ekilini ziyaret et -
giyme alonunu terkcderkeıı İtalyan mişlir. 
kralını müteakip yeni Hır\'at kralı _____________ .,. 

cıkmış \'e İtnlyan Veliahdı hunu mll- A N A D Q L LJ 
teakip alonu terk~ıylemiştir. 

Alman - Hırvııt komiayonu : 
Be.ı.lin, ıs (A.A.) - Vi.rnnadn 

lJir Alman - Hırvat - ltnlyan komi
te. i teşkil edildiği hakkında.ki haber
ler re men tekzip olunmaktadır. Ha. 
ki katle yalnız bir A lmnn Hırvat 
koıni~yonu teşkil edilmiştir.- İtalya
nın hariç bırakılmış olması #manidar 
gödilmrktedir. 

... ............. . 
Sahibi \•e Bnşmuhnrrfri 

HAYDAR R0ŞT0 ÖKTEll .. --.. --
Umu mi Neşriyat MildUrU 

HAMDI NÜZHET ÇANÇAR .. --.. --
Abo e • Yıllıi1 1400 Kr. 

uulıınan Alman tnyynrclel'ini hnı-nrn Surivcdeki Frnıı. ız orduları k.Ui tır. 
uğratmaları büyük bir muvnff"lkıyet. kU\·~·et \'e cephmıeye malik bulunmı- Bundan başka y<!rde Luluııan 5 tay- Yugoılavyanİn proleıte1au : Yabancı memleketlere 27 lira 
lir ve İngiliz nzmini gö. tcrir. Fakat \'Ot'iardı. Cenernl Veygflndın burada yarenin de tnhrip edildiği bildirilmek- Londı·n, 18 ( A.A.) - Yugooılavya _: :--

D • 6 Ayhiı 800 

kararı 
)lo:skova. 18 ( A.A.) - 1'. ~. B. A-

j. ~ı bildiri.ror: 
· ovyet Hnl'ici.re Halk komiserliği 

ecnebi miimessillere, eccııbi, siyasi ve 
konsolosluk mukavelelerine ait hiikiim 
~ri' tebliğ elmi tir. Bu gibi miim~ .sil
ler, 8 \yCtler birliği memleketlerinde 
buluncl• kları veya gidecekleri yerleri. 
Hariciye, Harbiye ve Bahri.re komi er 
likleriııe bildireceklerdir. 

Sevahat cclilebilccek mıntakalarla 
ediJe;Jıiyecck mmtaknlar dn haber \·e-
rilmiştir. _ • . _ 

1.rn kadıı.ı·ı kfıfi değildi!', bıı l uııdurdnğu kuvye1J-0r, hic bir za- kdil'. Tiir İrak tnyy:ırcRi h<:.tlarımızın elçi:-<i, llıı·vatlardan nıU'leşckkil bir ldRrehane : ikinci Be yle r Sokak 
Ye-"· kuvve t gelmif: j ınan 60,000 den fazla değildi. Ge - ge!'İsinc mecburi bir iniş yapmıştır. Bu krallığın Yugo.~ layynlla kurulmasını 
Kahire, 18 (A.A.) - Son iki gün neral Dentzin bulundurduğu kuv\'c>t. tn.}yareııin mürettebatı kurtarılmıştır. protesto etmiştir. Elçilik tarnfmdan 

zaı fıııda Suriycclt•ld tayv:ıre meydan- ler ise muhnklrnk !'ıllifctte 30,000 den Rutba civarında bomhardımnn ta\ - rnpılan protestonun bir sureti de ln _ 
l:ı ~ma ba ka Almnn tnyyarclerinin fnln değildir. İngiliz bombardımnn ya~elerimiz rliişman zırhlı otomobil'rı- vTz hükumetine verilmiştir. Bundu 
~eJdiği lınlıcr alııımı tır. Son znmnn- üwrnrelerinin Suriı:-c mcvclanlarına rine hilcum ederek oldukça ehcmmiyc.t Hırvat krallığı teşıcıti har~kctinin 

GÜNDELiK T AKVIM 
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-
lı rda Suriyedeıı pl'k nz mallıınat yaptıklnrı foarnızların. ·ne..,redilen li zayiata scbt.11;iyet Yermişlerdir nıe rıu olmadığı Ye Yugo<>ltıvya b~i- EVKAT 
gel

1
me

1
kteclir. t~lıliğlerde bir kc:ıvüz telakki cdilmi - Ke~if trıyyarelerimiz ··eııneldnLbane ~iıdı~ nykırı bulunduği.1 hildirilm - s. D. s. D. 

ta yanların yer ine Almanlar: yeceğinin bildirilme.si, her halde Al - iizerrndc uçmuşlnTdır. Düşman hava ,e ır. k 2 J 
Londrn 18 (A.A.) - :\riistakil manlarrn neUccyi gö:mıelerinden v~ kuvvetleri pa.}taht üzerindeki keşif u- ------------- Sabah : 4,39 A şam 19, 

l"ı·ansız a.innı:ıının Kudii muhabfri Fransızlnm bu şekilde bir hnttı hare- çuşlarıııa devam et:mişlf~rdiı-. 'Bunlar yete hiıkim olup düşman kı tnlnrının Ôile :12,10 Yatlı 2! ,15 
bildiriyor: ket takip etmelerini 1:wsiyede bulun. hir ço'k bomba atmışlr.rsa d:ı hastır ~ıralarıncla. irtihal tes:sini istihdaf e- ikindi ;16,07 imsak 2,3~ 

Almanların, Suriyedcki ttalyan mus olmnlarındnn ileri g;elmcktedir. olmamıştır. Polis km•\·etlerimiz vnzi - den hareketlerine mani oJmnktauırlar. --------------•••• 
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