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S bib. Nqri7at 

Amiri ve Bat 
Muharriri 

SlRRl SANLI 
Senelik 7,5 Lira 

6 Aylık 4 ,, 
SAYISI (100) PARA 

(Her gOn çtkar lyast gazete) tALKlN SE::>l MA 1 liAA~lNOA bASILMIŞ1'lR --------ilimi ____________________ __ 
esaret • • 

zencırı: Borç Sellumciv rın- Girit üzerinde 

Amuika bahriye nazırı 

Albay Knokı 

Nevyork (a.ı) - Amerika 
bahriye nazırı albay .Nkos 
bugiln beyanatta bulunarak 
ezciimle demiştir ki: 

"Son 24 saat zarfındaki 
hidiselerin en mühimi Viıi 
bOkümetinin Atmanyaya tev· 
cib etmesidir. Şimdi Vişi 
hükumeti Almanların pençe· 
sindedir. Hıtler Viıi hOku
metini avıcı içine almııtır ... --.. --

KIBRISA 
Atılan bombalardan ha

sar çok azdır 
Londra (a •)-Girit adHı 

üzerinde büyük bir bava 
muharebesi olmuştur. Alman 
tayyareleri Molima ve Kao-
dlyayı bombardıman etmiı· 
lerdir. 

~~~.- dal logiliı 8 Alman tay-
... 

•. 

Amerika milleti inanmıyor .. 
Fransız Afrika müstemleke

lerinin onların Atlantik 

sahillerinin teslim edilmesi 
Akdeniz ıulbunu ve emni· 
yetini tehdit eder esas 
siyaseti bllrriyetia iıtiklilin 

ve halkçı müe11e1elerin ta
mamile tahribi olan bir 

askeri devletle ittifakı ta~ 
zammun edecek olan ıözde 

iş birliğine ait her hu gi bir 
anlaşm yı Fransız millfltioin 
glSnllt rlzaıile kabul edece
iini akıl almaz. Birleıik 

Amerikanın Fransa bükii-

metile olan münasebetlerin-

1 detd ıiyaseti Fransız-Alman 
mütareke şartl rıua ve bu 
mütareke ile Frarsa bükii · 

metine konulan bazı tahdi

d ta istinat ediyordu. Bun· 

dau ayrıca da Almanya ile 

mütarekenin icaplara- hari
cinde hiç bir it birliğinin 

kabul edilmiyeceiine dair 

-kuvv tleri yaresi tahrip 
ilerliyorlar edildi 

--o---
Kabhe - Loudra radyosu 

S. 8,15 resmi tebliğ: 

Britaoya kuvvetleri Sellum 
civarında düşmanı püskürte-

rek bir miktar ilerlemiştir. 

kuvvetlerimiz sahil ovasına 

bikim bazı mevkileri de ıapt 
etmiılerdir. 

Harekat esnasında Britan
ya tayyareleri büyük bir rol 

oynamışhr. Ayni zamanda 
düımanın mühimmat, benzin 
depoJariyle motörlü kuvvet· 

leriae karıı hücum yapılmıı 

ve büyük yangıdar çıkarıl· 
mııtır. 

Bingazi limanı ile Beaiaa 

tayyare meyd~nı da bombar· 
dıman edilmiştir. 

Kahire ( a a ) - Libyade 

plin mucibince harekit de

vam etmektedir. 

--.. --
Avustralya 
Başvekilinin 

Beyanatı 
--o--

Sidney - Londra radyoıu 
S. 8, 15 Avustralya başvekili 

beyanatta bulunarak ezcümle 
demiıtir ki: 

HTobruk civarında ve Sel· 
lum mıntıkasında hücuma 

ıeçebilecek vaziyetteyiz. Bri· 
tanya ordusunun makaııize 

kuyvetler gittikçe kuvvet
lenmektedir. Mısırın müda

faası çok aağlamdır.11 

--o---
Kubire (Londra radyo S. 

8.15)-Resmi tebliğ : 
Hava kuvvetlerimiz Yu

uınistanda Alman tayyare 
meydanları na taarruz ede· 
rek tonlarca bomba atmıı· 
lardır. 

Girit adası üzerinde ya
pılan büyük bir bava mu .. 
barebesinde 8 Alman tay· 
yaresi tahrip edilmittir. 

Büt&n harekit esna11nda 
yalnız iki İngiliz tayyareıi 

ü11üne dönmemiıtir. ---
Harp Ameri
kaya yakın· 

)aşıyor 
- .. --

Okganosun iki sahllln
dakl Fransız mostım. 
lekeleri ne olacak ? 

VaıiagtoD (a.a) - Royter 
bildiriyor : 

Her bakımdan birleıik 
Amerika ile Franıa ara11n-

da siyasi münasebetleri •o· 
na ermiştir. Bunun için ya-

kında elçinin de geri ç•i· 
rılmHı bekleniyor. 

Şimdi Fransanın, okyanu
sun iki sahilindeki mtlltem
lekeleıi bilhassa Gine ve 

Dakar ne olacaktır. Viıiain 

son battı hareketi Ameri· 

kada tesir yapmıı ve har· 
bın Amerikaya ne kadar 

yakın olduğunu ıöıtermiı· 
tir. 

Pire, Deveyi ezebilir mi? 
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[ TOrl tarihine bir nazarı 

T0RKLERIN IRK 
KARDEŞLERi 
KiMLERDiR? 

--o--
-3-

Bana harfiyen yapın bablD, memeaını 
J8Yrasaaan ağzına ıokmuı, Oguz b&yük 
·, iıtala ile memeye sarılmış, ıapur ıupur 

... m•ie baılamıı. 
f; O ıamaaın göreneğin• nazl':ran mogullar 
ı :-pcaklarıaa ad koymazlar, bir yııına girin· 

ce dliln ve ziyafet yapılar, o memleketin 
ı •• ilatiyarının kucağına verilir, ad konur-
1 ..... 

Karahan da bu adet üzerine büyük bir 
ziyafet tertip eduek her köıeden Tibk 
alalarını davet etmiı. Yemekler yenildik
tea, ıerbetler içildikten ıonra Karahan 
otla Og&ıa kucağına almış, davetlilerinin 
,.aıaa getirmiı. 

B&t&a buıuraa yavranua gBzelliğiae hay
ran olmuılar, ulusun en ihtiy•rı ortaya çık
mıf, çocuk eaua kucajına verilmiı, fakat 
Om ilatiyenn kucağından batırarak şu 
clmleyi ı6ylemiı: 

.. Benim adım Oruıdur." 
Herkeı ba harikaya ı•ımıf, blUün halk 

uuıada Karabaaa hitaben: 
.. Bu çocuk Terklerin peygamberi ola

cakbr ... 
Siı& d6nmeğe bıılamııtır. 
Oraıaa T6rk peygamberi olduğuna dair 

lbraai kitaplanada ve Te\ ratta (Tllrg) 
diye aaıldıiı kaydı da vardır. 

Oruz Miliddaa 4000 ıeae evvel gelmiı
tır. 

Çin seddinin ilk 
bekçileri 

Çia ıeddini yapan Çialiler burayı Türk
lerdea bekçi koymuılardır. Buraya onkut 
,aai sedci derler. 

Aaadoluda Milidde iiç bin yıl önce ya
t•J•• ve Trabıun sahillerine kadar uıa
••• Komanlar vardı. Hükumet merkezleri 
lrayıeriaia cenubunda bugla yıkıkları elin 
daran koman ıebri idi. 

Bu devlet AıurilerJe pek ço~ harp ettik-
leriadıa zayıf düımüıler, ıonları Kafka1-
1aya, ceaubi Rusyaya, Romanya ve Bulıa
rlltaaa ve Rumeliye hicret etmiılerdir. 

Biıaaılılar Komanlardan çok istifade 
etmiıler ve bunlardan teıkil tttikleri ordu
lula dlımaalarını her yerde periıan et
mlılcrdir. 

Komanlar Priıtine, ManHtir ve Kosova-
J• kadar yayılmıılardsr. Oradaki halk bun
ların ibfadı ve hliı TOrktürler. Komanova 
ıeluini de onlar biaa etmiılerdir. O halde 
Arnavutların çoğu TUrktür. 
Komaaovanın aılı Koman - ova, Mora

YaaıD da aıh Mor - ovadır. 
Komaalarla ~Bizaaılılar son zamanlarda 

aynlmıılar ve çekilip Macaristaaa geçmiı
lerdir, orada hrıatiyan olaıuılar ve yerleı
miılerdir. 

Macarların dua kitapları bile Türkçe 1yar 
11lmııtır. HalA bu kitaplardan biri Peıh, 
6teki de Venedik kütüpban~ıinde bulun
maktadu. Yazıları Mıbi hat iledir. 

(llXOON s!slJ 

...-Şehir Haberleri 

19 MAYIS SPOR VE 
GENÇLiK BAYRAMI 

~---.... ----
Pazartesi günü cumhuriyet 
meydanın_da vel lsancak stad
yomunda tezahürat yapılacak 

----111111111111----

19 Mayıs ıpor ve gençlik 
bayramı miinasebetile resmi 
daire ve müesseseler kapılı 
bulunacaktır. 

Spor ve ge!lç1ik bayramı 

proğramı tesbit edilmiş ve 
alikadarlara dağıhlmıştar. 

Bu proğrama göre: 
1-0ıta tedrisat okullart 

talebesi ile Türkkuşu tale· 
besi ve beden .terbiyesi iz. 
mir bölgesinin sporcuları 

Pazartesi gflnü saıt 14 te 
Cumhuriyet alanında: topla
nacaklar ve Atatürk hey
keline çelenkler koyacak
lardır. 

2-Buradan talebe ve 
ıporcular bando ile Atıtiirk 
caddesini takip ile saat IS 
te stadyomdaki yerlerini 
alacaklardır. 

3-T6rende talebe ıpor· 
cular yanlarındaki komutan. 
C. H. Partiıi ve b~lkevi ve 
belediye reiıleri, maarif mii
diirü olduğu halde vali ta
rafından seliaılıaacaklar· 
dır. 

4-Bütün talebe ve ıpor
cular bando ile birlikte Iı
tiklil martı söyleyecekler, 
bayrak çekildikten sonra 
vali, beden terbiyesi mlikel-
lefferiaden bir genç ve bir 
de talebe tarafından nutuk
lar ıöy)euecektir. 

S - Talebe ve sporcular 
''Dağ baııaı duman almıf., 
martını söyliyeceklerdir. 

6 - Beden terbiyesi mli· 
kellefleri ve okullardan ıe-
çilecek .. kırmızı ·beyaz" ta
raflar arasında atl~ttk mü· 
sabakalar yapılacaktır. 

7 - Spor ve gençlik bay· 
ramı müauebetile bütlin 

bayraklar ve hem de parti 
bayraklarile ıüılenmiı ola
cak ve gece de mümkün 
olduğu kadar ışıklı donatı
lacaktır. 

8 - Hasta bulunan eski 
sporcular şöhretli muallimler 
bir heyet tarafından yerle
rinde ziyaret edileceklerdir. 

* . .. 
19 Mayıs merasimine bil-

fiil iştirak edecek talebe 
ıtadyoma giriş kartlannı 

mekteplerinden alacaklardır. ---·---
Yağmur 

Evvelki gece lzmire az 
miktarda fakat kazalara bol· 
ca yağmur yağmııtır. Yai
mur çif çilerimizi ve bilha11a 
tllUia mlistahsilleriai aevin
dirmiıtir. 

Emini yet 
Müdürümüz 

Emniyet müdürümüz bay 
Sait Özgür dü gece yarı· 
sından sonra şehir daı.hilia

deld bazı polis merkez ve 
karakol arını teftiı ederek 
gözden geçirwiılcrdir. 

Belediye 
Encümeni 

Belediye daimi eacilmeni 
dfln öğleden ıonra doktor 
Behçet uzun riyasetinde top
Janmııtır. 

Yamanlar 
kampı 

Verem mücadele cemiyeti 
tarıfıadan her sene Yamın• 
larda açılan k&mp baıırhk-

resmi ve huauıi binalar hem lan ilerlemiştir. 

f ELHAMRA Sinemasındasugoa i 
:Matinelerden itibaren güzelliğine doyulmaz 2muaızam filim: 

i 1- Mukaddes v zife Fr5:;~:c• i 
ı Yaratanlar: Levv - Ayreı - Lioncl Bar,yoıore ı 

f 2- Kocam Güzeller Peşin def 
:lngiliıce ıözlü-Y arata ular: Ana Sothern - Francbot Toaeı 
ı foks Jurnalda en son ve en mühim haberler 2 
:seanslar Mukaddes vaz f : 2 5 8d ; Koc•m g&zeller Peşindeı 
:3,30 6,30 9,30da. curnamarteai, pazar 11 de 12,30da başlar ı 
ı Fiy tlar: Birinci 20, Balkon 25, koltuk 30 kuruştur. ı 

K T•• kJ • h k BU HAFTA ırgız ur eI'I a - ı T s· d TELEFON:: 

k d 1 • d ı ayyare ınemasın a 3646 : 
10 8 eJ8D Avrupa cazbant kralı Ray Ventura ve arkadatlarının ya- ı 

Kırrıı Tlrkleri - Kırgız kelımesi ıröy- ı rattıkları zeaıin musikili, ıco, ıub "Fr~nsızca Sözlii., ~ 

ıeadiiiae göre kırıızdau kinayedir. Vak- f l _ Parİs Delilikleri FllmllB i 

Gençlik Eğitme 
kursu açılıy 

-o--
Beden terbiyesi Genel Direkt3rl 

yet. kaza ve müesseseler gençli 
rinde beden terbiyeai mükellefle 
terbiyesi 11izamnameıi esaslan 
çahıtırm ık vaıifesi11i vermek Ilı 
ıuna (gençlik eğitmenleri) almağ• 
miıtir. 

Verilen malumata göre, talip 
otlan ıartlar. şunlardır: 

Tlirk olmak3Sy•ıınııı mamıı bulu 
liğini yapmıı olmak, en ız orta 
tahıil ğ6rmü bulunmak (lise ve • 
okulunu bitirıniı olaolar:tercih e 
dir). Ankara da açılacak ve S
devam edecek olan beden terbi 
iıtirik ederek kurs nihayetinde 

imtihandı muaffak olmak, ııbıt 
her türlü ikli ude çalışabilecek v 
beden lerbiye .i fıaliyetleıile f jim 
ve ıporlarla) iıtigal edebilecek 
olmak, beden terbiyesi kanunu 
talimdı ile iç. diıiplia ve talim v 
tamamile riayet edeceğine ve k 
nında mavaff .-k oldaktan ıonr• 
törlilkce verilecek vazifeyi kab 

dair taıhhlltname vermek 
Kursu bitirip vazıfeye tayia • 

rem kanunu hllkBımleri dalreıi 
140 liraya katlar llcret verile 
caat tarihinin ıonu olarak 31 
edilmiı ve faıla malümat da be 
ıi b51ıe baıkıalabldarına ıand 

FAYDALI BiLGiLERi: 

Mücver nasıl 
MOmver veya mücver deailo 

le yapılır. 
Yarım kilo kıyma, bir çeyr 

mek, sekiz yumurta, maydoao 
arzu edilirae llzllm, fıstık. 

Eti iki defa makineden çekt 
ra ıadeyağında bafifce kııart 
dilim, dilim ıuda kardıktan • 
ıuyunu çıkarmah ve ete karıtt 
otu, mıydonoz ince, ince dojr 
li. 

Tuz, üzam' fıstık ekmekli 
ğrulmah. Yumurtaları, bir k• 
p&rtmeli ve azar azar atarak 

Tavaya 11ideyaj'ını koymal 
kit kaşıkla bu ıuluca mabl6tl 
içenine atmıh. 

iki tarafı nar gibi kızardı 
i• çek meli ve 11cak1 11cak 
malı, 

- Çayır mtlcberi: Yetil ı 
maydoaozu iace, ince doğr•ID 
Dirini rendelemeli, ıuda kaba 

çıkmış ekmeğe katmalı. D6r 
mış yumurta iliv~ ederek k• 

Kızgın yağda ayni ıurette 

_,,-o----

Kaşları 

ken ne 
Kaıları11111 cımbızla alıu• 

veya glisel!n silrünüz, kıllar 

ken acı binetme11iaiz. Zate• 

larınıza ıekil verirken çekile 

ıonra•lar ı cımluzla alınan kllÇ 
dar bisudilmez 

utlak• 
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r Buhrandı O .. 
•• k Yazan: ORHAN. DOGANE.R 
tie ' 'Preıi, yolcula. : C•hide cevap vermdcn 
lbe1a~~lt1alerinden sal- etrafına bakıyor. O sırada 
~., ' ftpka ve bi- o taraflarda dolaıın garao~ 

~.Çik"•. •eıleri ara- aa iıardlc : 
~ fı1111a11 baca- - Bayanın 4 numaralı 

d-...':ıartq ve kara komputımanuıdaki .v~lizler_i· 
tid· ı., çıkararak ni 1 numaraya getırın dı-

~ ,'Yordu. Dııarda 
" •r. P yor. 
ıOJt..ı. tnçereleri Ayıele dönerek : 
hltllt r, i kendilerini - Artık diyeceğin kal-
h,1 

1
' kaybettikten madı diyor. Beraberce Ca· 

-..,:'ııai bir a'l'kadaı bidenin kompartımanına gi 
d, p. 'Y•n, denizin diyorlar. içeri girdikt~D son 
l)~rl '11tılarlı yanıtı· ra ka payı kapatan Cabide 
'tı~ı''· Urıktan ada- baydi bakalım Lüçük hanım 

l.; •ıı .. 1 s d . ~tall h ıorünOyor. soyuua ım. onra aşarı çı-
''tdu: tabii güzel- kar da huta oluruz diye 
''' li Dııarlarını ilave ediyor. 

L.~Or\:, "• .r?t&riiyor. Bütün işler bittikten son· 
-.q)Or .. l•bı kıçın· ıa yıı ı.yua oturuyo · lar. 

' •ıi llrk&t&yor JNektepte geve~elicle tanı 
,... nan Cahide güıel fıkralarile ·Q' ll11td' "tl,..... 1 Yerlerine Ayseli güldürmeğe uğraşi-
ti '•• 8 

1hı 11k sık yor. Ayıel: 
~~-11 

Rece tren - Cıhide abtilnn ve tı-
~fttlt ide. Kalaba· biatın itibariyle biç dci'iı· 
"- ta_ •&rt&11erek re· memiııin. Şimdi birçok se-

' ..''' tatlı bir ne evvellerdeki şen ıakrak 
' ~"'P •: Batıılıyın hooppı bebrği adeta kar· 
,,111 '•ranek için ıımda göıllyorum. Doğruıu 
\ "ı~1•el .. rıııa bu bareketltrine de gıpta 
~: •e dikkatle etmiyor dt>ğilim ama ne ya· 
' S. palım ki nııin gibi ulamı-

ltı "-~ llalıha Cabide yorum. '°'· &t';llllltıin diye Cabide aöylüyor: 
~Ot~t. ~blri11e 1arıhp - Bilsen Aysel bayatı 't: n.,1 hide : olduğu gibi kabul ctmeğe, 

>f ' teııd&f. Ben bu çetin dedikleri yolda yü· 
~d,Qa.1 1•çireceiimi rürkeu bütllo gllçlllkleri ne-
li t, ) ' Ayıel yerim ıe ile karıılamayı o kadar 
\._)dl ~•rııctı klmae ahıtım ki şimdi beni hiç bir 

•t, ~ •l11a yanıma ıey dDıDndiirmüyor. Herıe-
i 1a.:••li11 cevap yi iyi ve güzel gör&yorum. 
' ~~e1 rııeaen onun Hiç kimseye kırılmıyorum. 

&a. lair,, )or, Ayıel Yo. Y •nhı söyledim. Haya-
'"la ~hkerek: tımda yalnız bir defa aana 
ııt&... ~•ki .x... kmldım, beni unuttutuaa. 
'"'"' '•uıDu ve 1 bır lr Ama doiru söyle haklı de-

\ ~ttle • lllamııııa ğilmiyim. ıeninle her kes-
'11•~ ile bilmem ten dabı ıamimi idik. Bira-

\l''a''d r1111 diier birimizi bir gece görmesek 
\. ...._ ~ ~ dtarııyor.On· ertesi 11bıb hemen aanhr ' ... 

öpüıürdük. 
Fakat bir gün seni mek· 

tepte görmedim. Bütün kız
lar araiar111da fıskos ediyor
lardı. 

-Sonu 

9EY
LüL 

Baha
rat 

deposu 

var-

Her cins baharat. Tuva· 
let eşyası, kumaş ve mobil~ 
ya boyalara, Karpit, Kara 
boyı, Zaçyağı, FILIT ve 
diğer asitler fiatler normal 
kalıte elutradır. 

(HALKJN SESi) 

MA1oUAT 
H ülasal· rı 
"Ulus,. -

Yarı müdahaleden tam 
muharipliğe doğru 

Falih Rıfkı ATAY 
logilterenin karıısında yal

nız iki muharip devlet mev· 
cut değildir: Avrupa kıtası· 
ııın istifade edil bilecek 
bütün harp faaliyeti keynak· 
ları Almanya tarafından 
tensik, sevk ve idare olun· 
maktadır. Amerikanın bu 
günkil yardımının tesirleri 
asla küçülemez;" fakat bu 
devlet harbin ol nca mcau 
liyetioi üzerine aldığı vakit, 
~ogiltere çok geniş bir neft:s 
al .. caktır, Oıta şark hup 
cephelerine n kledilecek 
Amerikan zırhlı tümenlerinin 
terazi kefesini sDratle nasıl 
meylettireceği kolayca ta
savvur olunabilir. 

Adalarında mukavemet 
edeceği geçen Sonbaharda 
henüz şüpheli olan, Belçika 
harp hatları üzerinde hemen 
biç tayyaresi göriUmiyea 
logiltere, Fransız mağlubi · 

1 

yetinden bugüne kadar hay
ret verici bir mesafe almış· 
tır. Avrupalı nnfus olarak 
yalnız Almanyanın yanıı 
kadar olan bu memleket 
halkına, hemen bemea Al· 
manya ve ltalyanıo mllıterek 
nüfaslarıoa muadil Yeni 
düaya balkının, varı yoğu, 

maddesi ve manası ile ka· 
tılması mu"ııam bir ıiklet 
arzedecektir. 

Bunun içindir ki Ruzveltin 
yeni nutku o kadar merakla 
bekleniyor. 

--o---
VATAN: 

Hadiselere 
A 

umumı 

bir bakış 
Ahmet Emin YALMAN 

Geçen buptc de sulh· 
yolu, harp meydanlarınd•ki 
zafer ve hezimetler netice· 
sinde değil, iki tar•ftın bi
rinin nihai zafer hakkında 
ıliphe ve teu.<ldüde düşme· 
ıi neticesinde açllmışh. Her 
memle~ette siyui taassup 
yüzünden gözleri bığlanmı
yın ve ittikbalin sakladığı 
ibtimalle: i içık gözle gör
mek kudretini muhafaza 
eden vatanperver unsurlar 
bulunabileceğini farzetmek 
caizdir. 

---o---
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a do n- Ha iciye veki
ması da bata leti teşkilatı 

ve kalan· 
gemiler 
-- --

Harp başlarken Yunanis· 
tanın elinde şu gemiler 
v rdı: 

1 zırhtı kruvu:ör, 1 hafif 
kruvazör, 2 yeni muhrip, 4 
muhrip, 4 eski muhı ip, 13 
torpidobot, 6 denizaltı ge· 
misi, 4 hücumbotu, bir kaç 
tane mayın dökücü ve tara
yıcı gemi. 1 mekh p gemisi. 

Daha Yunanistan ltalyanın 
taarruıuna uğramadan, Yu
nan donruıması ilk kuı barn 
verdi. Bir yortu günü Helli 
küçük kruvazörü bir ltclyan 
denizaltısının bücucnun uğ

rıyzrak bath. Böylece Yu· 
nauistao ilk bncc donanma· 
ıından bir gemi kaybetmek 
ıuretile bu harbe girmiş 
bulunuyordu. 

KALAN GEMiLER 
Böylece şimdi Yunınista· 

nnı elinde 1 zırhlı kruvaıör, 
7 muhrip, 5 deniıalh gemisi, 

4 hücumbotu kalmış olmak 
icabediyor. 

-----
Gelenler 

Urfa mebusu B. Salih Soyer 
ve Biiynk Millet Meclisi 
idare müdürü B. Rüştü Ayar 

Denizliden, Bingöl viliyeti 
mektupçusu B. Nedim Şerif 

Sezer Aydından şehirmize 

gelmiılerdir. ----
Zirat müdürü 

Vilayet ziraat müdürü B. 
Refet Diker_ dün Kemalpa
şa kazasına gitmiıtir. Ora· 
daki bağlarda hastalık va
yiyetioi tetkik edecektir. 

an unu 
--1111-

Hariciye vekaleti te,kilat 
kPouauna ek yeni bir kanan 
ı · yihacı hazırlanmıştır. Liyi· 
hanın esbabı mucibe kıımıa· 
d da işaret edildiği vecbi
le "Hariciye V ekileti teıki
Jitınd memuriyetlerin teı
kilata t simi ıtibarile diğer 
vek letlerde mevcut kadro 
usulünün t tbik edilmemekle 
bulunmam, merkez ve hariç 

.'memuriyetlerinin siyasi lu
ıüınl r, ccoebi memleketler· 
le ol n mü ·asebet ve muay· 
yen meselelerin zaman za
man tetkike muhtaç bale gel· 
dikten sonra ort dan kalk
ması gibi., amiller dolayıile 
Vekaletin teşkilat kanuna ~k 
olarak bu yeni liyibanao hı· 
zır1anm aırıa lfııum görtll 
müştür. 

Yeni llyihaya göre haiz 
bulunduğu derece ve unva-
nı muhafaza eylemek ve 
bulunacağı mahalle 16re 
m aş ve temsil tahsisatı ve· 
rilmek keydiyle kadro da
hilindeki bir memur, Veki • 
letçe lüzum .görül~n. her 
hangi bir vazıfede ıstahdam 
olunabilecektir· 

Bu surette istbtam edilen
lere vekalet mıaıı ve ika· 

mc.t yevmiy.eıi verilmiyecektir ---.. --
Hafta tatili 
Hafta tatili rubsatiyeaia· 

den iıtifade ederek pazar 
. güuleri dükkia ve maiıza· 
larını açık tutanlario rubıa
tiye müddetleri 1 haziranda 
nihayet bulmaktadır. • 

Ba müddetten sonra ye•ı 
ruhsatiye almıyan dükkia 
aahipleri yapılacak teftiıte 
dükkiolorı •çık iÖr&liirae 
mahkemeye verileceklerdir· 

iLAN 
Vilayet encümeninden: .. 

37b0 lira muhammen kira bedeli "Balçova Agamemnua 
ve Mil,, lhcalarının arazi ve eşcırı hariç olmak üzere . ~er 
iki ılıca ile müştemllitından olan binalar 1161941. t•rıhıa
den 31110/941 tarihine kadar b .. ş ıy müddetle karaya ve• 
rilmek üzere 1515/941 tarihinden itibaren 15 gila .. müddet· 
le açık arttarmaya çıkarılmışbr. Kira şartlarını _ oj'~eame~ 
istiyenlerin her giln Muhasebei Hususiye müdilruyetı varı· 
dat kalemine ve kirasına talip olup. ~ey sllrme~ lateyenle: 
rin de ihale tarihi olan 2/6/941 tarıhıne müsadıf paı~rteıı 

- ü aat 11 de mu va kat teminat bedeli olan 281 hra. 2~ 
~::u,: havi depozito makbuzları ile birlikte Viliyet Daımı 
Encümenine müracaatları ilin olunur. 

17 20 23 (1805) 

ızmir 
Beledl-

YENı SABAH: • -

Tayyare harbi g~sl KB 
Höst yin Cehit Yalçın dlfB ki 

.,,..__ 

4 lnıaolar ~og~ li~ t~:yaıe- IBSlk ır 
~ . 
Dr. Fahn Işık 

dl rir fo kedı gıbı go ~dnk- • 
lerhıi söyliiyorlar. Hay1r, on- Gazı
lar da alelide iuunlar gibi 

lamlr Memlekel butaaeıl 
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·RADYO 
GAZ E TESINO EN 
BirJeşik Amerikada bu 
\er çok elim akislar yap

' ıtır. Cumhurreisi 8. Ruz-
it Fransanın bu kararının 

· aalığından bahsetmiş, fa· 
: ıt FranHnın ingiltere ile 
ı •9lfmek iıtemiyeceğ;nc 
ı ıin olduğunu da illve et· 

ıtir. Ayni zamanda Ame
l ıca hükümeti, Amerika 
' aanlarında bulunan hüsün 
1 anııı vapurlarına haciz 
' :»ymuıtur. 

ı Taparlar arasında meş

ı 11 ve en büyük tranaatlan
ı derinden Normandiye de 

ll'dır. 
J V•ıinia bu karatı harbı 
1 lkanlardan ıonra yakın 
1 rka da uzatma11 ihtimali 

rdar. Seriye şimdiye kadar 

J ırpten hariç kalmıştı. Ge-
•• 1ene lngiltere Suriyeye 

artı hareket etmiyeceğini 
Jdirmiııe de timdi lngil-

renin Suriyeye karıı hı
kete ıeçmeıi beklenir. 

Viıinin tuttugu yol, Fraa
yı laıiltere ile harbe ın-

kliyecektir. Vişinin bu ha
keti hllr Franıızları da tah· 
' etmiıtir. Bunlar neırtt· · 
deri bayannamede Peten 
, dahil olmak illere bütün 

·anııı 11mamdaranını tel'in 
miılerdir. 

Hes bidiaeıi kaydedilme
ittir. Berlin bu meseleyi 
bk kapanmış gibi telikki 

len bir li1an kullanmakta-
r. 

B. HES MESELESi 

Heı bidiıeai yeni ve mu
m bir inkişaf k•ydedilme· 

iıtir. Berlin bu meseleyi 
tık kıpımıı gibi telikki 

len bir lisan kullanmak-
.dır. 

1 Berliae göre pek yakında 
rle aıkeri hareketler yapı· 
caktır ki Hes bidisesi 

malhile unutulup gidecek-c 
' r. logilizlere göre de Hu 
1 

eaelesi unutulmak şöyle 
' 11rıua bu sırada baıka biç 
r 

ı ıeyle meşgnl olmıya-
aklardır. 

~ Lord Hamilton Hes ile iki 
afa görOımüıtür. zi 

lı 

avı 

cel 

-

k okul talebelerinin 
ahllk notları 

---o---
inzibat komisyorıu bulun
ıyan bir veya iki öğret · 

enli ilkokullarda "iyi,, de
ceden aıağı ahlik notla
Hn tek öğretmenli okul-

rda ba tek öğretmen, iki 
•retmenli okullarda öğret-

ıaler tarafından müıtere· 
ıa karar altına ahnma11 

ıarif veklletiace munfık 
rllm&ıt&r. 

[fiXlktA sesıı (17 May11 19.fl_J/ 

~~~~~~~~~~~~~~~: / MATBUA1 

RADYO • TELG F HABERL RI HÜL~~~A~ 
miiiiiiiiiiiiiiiiiiimr.m~ımmiİİIİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİililiiiiiiiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİİİll j _ Ba,toio/ı 3 ncü •ahil• ı.ıı· 

1 k 35 •ı ı• j dıman tayyarelerini bal•~ Mahkô lar amına ge ece mı yon ıra- mek imkinıaa malik b 

•• d • k kt J k dah•IA nuyorlar. te· Ve ı[OD eri ece me Up Ve 1 ı I Eğer bu keşifleri dab• ol" 
her tÜ IÜ lalÜrSİ ,at hakkında İstikraz ~~mmül ederse AIOJ:,. ... 

1 ıçın gece bombardunaol ~· 
A k H · h t 'l 1 k k t o-- veda etmek Jizım gel•':ı. n ara - apıı ane ve re çı er e onuşmanın on - Ankara -Demiryollarımı- d Ed• ..... 

tevkifhanelerin sureti idare· rolsilz bırakılmaıı bir takım zın Irak ve İran hudutlar1- tir. Belki bu saye e S rli' 
si hakkındaki kanunun ikin· gizli muhıberatın mahzurlu ve Lord Hali faksın • 8,. na kadar uzatılması için 35 üzerine göndermeyi dili 1, 
ci maddesinin tadiline mü· neticeler tevlit edebileceği milyon liralık bir dahili iı· 

1 11 
O" 

tedair aaun layihasını bü- nazarı dikkate alınarak ha· tikraz yıpılmau muvafık gö· dükleri istifi ardu ırça.~• 
k6met MecJi9e g&ndermiş pıahanelerin emniyeti bakı- hacet kalmıyacakttr. ,,. 
tir, Mucip sc bekler mazba- mından mabkümluın ken- rülmno, bu hususta bir ka- Almanların, kahire t•11,At 
ta11nda şöyle d enilmektedir. dilerini ziyarete gelenlerle nun layihası hazırlanarak hücumlarına muka9eaı•t 

Hapishanelere mabkümlar konuşmaları kontrole imkin Büyük Millet Meclisi umumi bilmeleri imkinıızdır. 
heyetine ıevkedilmiştir. Li-

namına hariçten gelen melt· verec · k bir şekle raptedil· 
tup ve her nevi mllrsilele· mesi ve gerekli göıüldüğil yiba yakında Mecliste mü· 
rin ve mahkümlann harice gibi gelen ve gerek harice zakere edilecektir. 
gönderecekleri bu gibi mu- gönderecekleri mektup ve 

habere vasıtalarının tetkik sair her nevi muhabere va· 
edilmemesi ve mündercca- sıl larınında bir kontrole 
tının idarece meçhul kalma· tibi tutulması zaruri buluıı-
ıı ve hapısbanelerde ziya· muıtur. 

----~~~~---~--------~ 

INGILIZ TAY. Hes lngiltere-
YARELERI 

Suriuede üç tauuaro 
meudanını bumbar. 

dıman ettiler 
-.--o--

Kahire (a.a) - Reımi teb· 
liğ: 

lngiliz hava kuvvetleri Al· 

man tayyarelerine Suriyede 

üç tayyue meydanına taar

ruz etmiılerdir. Bunların hep

sine dün taarruz edilmiştir. 

Tudmurda 3 Vüaker1 diğer 

iki Alman tayyaresi ve bir 

Kaproti mitralyöz ateşine tu

tulmuş ve ed az üç tayyare 

ciddi h sara uğratılmışlar. 

• ye ne ıçın 
eelmiş 
---o--

Lflndra, (e;a) - Diploma
tik mahfillerden alınan c:min 
haberler Rudolf He11ia 
lo~iltereye Atmanya ve in· 
giltere arasında bir uzlaşma 
sabit fikrile gelmiş olduğun· 

dan teıbitini mümkün kıl· 
maktadır. Sözlerinden çıka· 

rılan bazı m naların aksioe 
olarak Rudolf Hu Nasyonal 

Sosyalist rejimine ve Hitle
rin vesaitine asla isyan et· 

memiş, sırf logiltere ve 
Almanya arasında sulhun 

yeniden tesisine ç hşmak 
· maksadile hareket eden 

. ---o--
Fransız 
Kabinesi 
Vişi (a.a)-Fransız kabi

nesi dün öğleden ıonra a
miral Darlanın riyaaeti altın-

da bir top' aatı yapmııtır. 
Bu kabine toplantııı hak· 

kında hiç bir tebliğ neıre
dilmemiştir, 

_ _._g __ _ 

lngiltere 
üzerin gapılan hOcum 

Londra (a.ı) - lngiltere 
üzerinde dün 5 düıman av
cı tayyaresi düşOrülmü~tllr. 

Bir ioıiliz tayyaresi düşmiiı· 
ıe de pilote kurtulmuştur. 

-----
Altın fiyatı 
lstanbul, (Hususi) - Bu 

gün bir altın fiati 27 lira 
elli kuruştur. __ .. __ 

BORSA HABERLERi 
---o---

sımimi bir Nazi olduğunu 
bildirmiştir. Yeni Bulgar 

m üca~ Mebusan meclisi reisi Veremle 
Sofya (a.a) - Eski hari

ciye nazırlarından Krııtolat
ko meslisi mebusan reisliiine 
seçilmiştir. 

15-35 kuruş ara11oda 194 
çuval üzüm, 10, 75 kuruştan 
10 ton nohut, 10,25 kuruş · 

tın 35 ton kumdarı, 32,SO 
kuruştan 10 ton ıiaam, 6,75 
kuruştan 3 ton pamuk çe

kirdeği, 25·31 kuruştan 

41589 kilo mazi satılmıştır. 

---o---
MahlOt hububat 

Buğday, pamuk, mısır gibi 
memletimizin en mühim zirai 

mahsullerini teşkil etmekte 

dele cemiyeti 
Veremle mücadele !=emi· 

miyetinin yıilık fevkalide 
umumi heyeti toplantısı önü· 
müzdeki sah günü saat 17 
de cemiy~tin birinci beyler 
sokağıadoki binasında akte· 
dilecektir. Toplantıda ni · 
zamname üzerinde garüşme· 
lerde bulunulacak ve -cemi
yetler kanununa uyularak 

• 
Veremle mücadele cemiye-
tinin müessisleri tesblt olu
nup vilayete bildirilect.ktir. 

olan maddelerin Toprak Mah- ~ Fırsatı Kaçırmauınız ~ 
sülleri Of isinin iıgıl mevzu· ! 1 · E t ı f ı . • zmır n ernaıyona u· 
lara araşına alınmasından ı arının yarattığı zengin bir ı 
sonra mahlut hububatın da ı ne,e içinde ynzbinlerce ı 
Ofisin işgal meyzuları meya- ı müşteriye mallarınızı ta- ı 
auia ithali icra vekilleri bey· ı nıtmak, firmanız için en ı 
etiace kabul edilmiştir. ~ büyük rcklimı yapmıı ol- ı 

Bu hususa dir kararname ı mak fıraatını kaçırmayı- ı 
dünden itibaren meriyete ı nız. ı 

ı 20 Ağuıtoı 20 Eyini ı srirmiştir .. 

Namus dellilı· 
nın cezası 

Gnzelyalda Sadık kızı bu· 
ruobUZ Makbule, menfaat 
mukabiliude Sara ve Drah-

şau isimlerinde iki gene ka
dını satmak surotile f ubıa 
vasıtalık yaptığı için tutul· 
muş ve adliyeye verilmiştir. 

Evvelce de fubıa teşvik ve 
menfaat mukabilinde geaç 

kadınları erkeklere satmak 
suçundan mahkemeye veri-

len burunıuz makbule [hak
kında birinci asliye ceza 

mahkemesince verilen yedi 
aylık hapı~ cezası temyiz 

mahkemui tarafından lHtik 
edilerek iade edilmiıtir, 

----
"TAN" ~ 

Fansız - Al1119 

Anlaşması ve Akd••~· 
de geni vazıu~~ 

Zekea iya SE~ ol.,. 
Pek yakında, ıidl c'İ' 

ve neticelerini öğre•' ,.; 
miz Fransız-Alman aıl•: "" 
Akdeniz bar binde yeC8,~•· 
aafba açacaktır. t•~I' 
Fransayı hpanya~ıll 80 I~ 
etmesi muhtemeldır. ~· 

b b•' devlet mihverle er~ ,_._4~ 
reket edince garbı t•j'~ 
nizde de Almanlar ıt!• ,,,. 
büyük avantajlar teOJl~~41' 
ceklerdir. Herhalde ,.,ı; 

d k. b• ... .t1 
nizde öo6milz e 1 d .,, ... , 
içinde mühim ~~ i 1 

1it' 
intizar lizım geldıi 
ıı!maktadır. ~ 

-- . ~~ 

"ZAii"if~ı ................... 
Yangıo M' 

olı".ff 
Kemerde nizaaı ~oı• 

da Recep kızı R•b:d0~1~ 
Mümtazın ota ,ıff 

•• .ıll 
evde yangın çıkaı•I ,.,,. 
. . ti' ç•11' ıycnın gayre ı 

yangın bastırılınııtıt· ,_,,I, 
Y angıeda 57 lir• yı~, 

tinde eıya yan~ıtll'· • .,~ 
lan tahkikata gore 1 çır 
atılan bir ıigaradıD , 
anlatılmıştır, ------Zehir I en ille 

Alaimi 1,~ 
Çorakkapıdı f~"'I 

kumpanyası 6oüode ,,._,~ 
kızı Sabiha bir 1ıe" i t•-.. 'd' 

· almış olduğu ge''~!, -~ 
ten sonra kendi•• ı•d• ~ 
Jeame . ala imi b•f d"-' 
ıöylemesİ Ozerİlle JcıJlf 
hastaneye kaldır• ur· 
tıbkikata başlaoııı•f f _.,,,,,,, ~ --- ,,,. 

üzerinde e~ 
bulundutıJJ ~r 

"pd• ~J' 
AZiıler ıokaiı1 ~;:., d ... 

man otla Cıbi 1 

k ... 
esrar bulunara 


