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~i .. Şef 1919 senesinin 
•lap ve medeniyet 

19 mayısında dünyaya karanlıkları boğan, • 
ın 

nurunu saçan bir güneş gibi doğmuştu 

19 M AY 1 S 
~~ --~~-S:: 'da bir kızıllık: O giin giineı doğmuıtu 
~'b ll11eı baıtan baıa yardu nura boğmuıhı. 
~~~ ~ •• ,, birdenbire korkak düımaalar ribi 
~iaı~ttea, inldiptan ürken insanlar gibi 

~·-~, ı.,, .kaçııtılar, yokoldular bir ind a 
'- ~rl~tıu büylik tarih baılamııtı cihanda. 
r-.d, le T&rk kendini ve Şefini bulmaıtu 
() n,1111~1d•a düımanlarlı cehalet kovalmuıtu. 
t> n .. 1'8tler kamaıtırdı istikliiin glneşi 
~ n, :~llçlik ıayılmıth iıHkbilia güaeıi. 
t) t•, ••den parlamıth Türkiyeoin talihi 
~ ... ~)tıai bir clevr açb, dünyaya Türk tarihi 
. ._..alla deb11ile yaratılan o rünü 

~ ... ))• 
ıraı ylkaeltiyor arkadaıı laön8. 

'"' ~ SIRRI SANLI 

~ Zetanda 134 Mihver 
.. \t~kilinin Tayyaresi 
~t•nah Düşürüldü 

'-ı ·.\) - Yeni 
~ "'' '•lcili Kablrede 

1 
,, '~ ~'"illerini ka
~ '-t..:•ıaatta bulu
~-,,1 1• demiıtir ki: 
,, 1 ,, •• y iz 'ti en e· 

\. 'ttl-... ~ lut'alarıaı 

Londra ( a.a ) - Geçen 
bafta mihverciler 134 tay
yare kaybetmiıler. Buna mu· 
kabil kaybımız 37 d1r. 

Ka bire ( a .a ) - Sollam 
civarında iki Alman tayya
resi d&ıürilmüf. Tobruk ile 
Bardiya araıiada 20 nakliye 
vaııtası yakalmıtbr. 
D&ımaaın Siiveı lıanabaa 

yaptığı lıilcamda hiç haHr 
olmamıtbr. 

1 't''-• '- kuvvetle
L ,.._ ·~•celrleriaden 
t ''l\' t•yıaı Yeni 
l' ~ .. ••te1nelrle he
~ ~ li bir teca· 

" :;:: bulunmalı- Sovyet Elçisi 
' rda ilzam Berlia - S•oyetler birli· 

"'i1nlıl f etla ilaln Almanya elçi•I Berliae 
tllamlftlr. 

Bugün sabahtan itibaren 
19 may11 gençlik bayramı 
miinaıebetiyle ~ehrimizdeki 
binalar battan baıa süsleo
miştir. 

Öğleden ıonra saat 14 de 
beden terbiyesi mükeflefje. 
riyle ortaokul, liae, enstitü 
ve sanat okulu talebeleri 
Cumhuriyet meydeoındaki 
Atatürk heykeli önüade 
toplanmışlardır. Evveli Ata
türkün heykeline merasimle 
çeleolrJer konmuı ve müte
akiben askeri muzıka önde 
olduğu halde Atatürk hey
kehnin önünde bir geçit 
resmi yapılmıştır. 

Geçit resminden ıonra 
blitün mükelleflerle talebe· 
ler Alsancak ıtadyomuna 
gitmişlerdir. 

Saat 15 te vali muıtaka 
beden terbiyesi batkaaı B. 
Fuad Toksal mükellef ve 
talebeleri teftit etmiıtir. 
Bundan ıonra bando istiklll 
martını çalmıı ve merasim 
direğine bayrak çekilmiıtir. 

Valimizin irad ettiği be
caofı nutuk çok alkıılaamıı· 
tır. 

·. 

' 

Irak hakkmda General Doeolj ISPANY A 
alınan en son taraftarları HOkOmat azalarr arı-

1 A t Vişi, (a.a) - General Dö· 
1 ma uma sıol tarafdarJarına •ğır ceza-

inglllzler Iraklılardan =~ ::ri~;~~~•y3d:0!~~~~:d 
400 klll ısir aldılar l ~~d~~e mabküm edilmiı-

~~~--~~~~~~ 

Loadra, ( a.a) - Royter iıabet vaki olmuıtur. Bana 
bildiriyor: Irakta vaziyet lngilizlerin elinde olduğun-
memnuniyet b hiıtir. Baı· dan Irakta benzin ııkıntısı 
raya takviye kıtal11rıınn var· baılamıı ve Irak tayyarele· 
ması iyi tesir bırakmııtır. riaia faaliyeti durmuştur. 
Bağdaddaki vaziyet karan· Basrada . sükunet devam 
hkbr. ·Muhaberat yoktur. ettiği gibi bayat normaldir. 
Baid•dd~ki Jariliz •içilik Iraklılar iıyan eder etmez 
m.,muru 1&hbattadır. lngiliz eu ben.tleriııi açarak her ta

rafı su altında bırakmıılmr-
tayyareleri Bıidadda yakın eh r. 
bir bava me1daaını •ık •ık Iraklılardan 400 eıir ahn-
bombardıman etmekte ve mıı tank ve mrlıh arabalar 
bir pebol depo111aa tam ithaam edilmiıtir. 

ı sındı dıöllikllk 
Madrid (a.a) - Hü\! fımet 

azalan araıında deiitikllk 
y•p,lacaktır. Bu kabilder 
ziraat nazın maliyeye · $ 
tirlecektir. Muharipler ' 
de iı nazırı olacakbr. --- • Hollanda ıın-
distanı ıarbe 

haz· 
Londra, (a.a' ffollaacla 

Hindiatanı b .aa maru 
lralırıa lıarb ek içi• U• 

L 1 ar. 11r 111a aamı 



c .. 

IAlllFI 2 

(TURK T RIHINE 
IR NAZAR] 

-o--

-4-
Bir gün laanıa kızı Güney ıuyun üstünde 

bir ak köpük görmüş, eliyle doku muş, 

köpük patlamış, diğer kızlar da suyun yü • 
zünde helirmiı olan köpükleri p rm kları 

J ile dokunmıqlar hemerı hepsi gebe kalmış
ı lar. 

Bundan şüphelenen ve hiddet eden ban, 
1 kendi kızı ile berber otuz tiokuz kızı da 

ı · dığa sllrdürmüı oralarda ç,' susuz öldür-
mek iıtemiıtir. 

1 Kızlar dağda bir mağara holmuşl r, ot-
; r ları toplıyarak kendilerine yatak yapmış-
• , lar, bir çok geyik yavrularım iolerioden 

· almıılar, beslemişler, büy6tmüşler, sütlerile 

1 ; ve etleriyle geçinmişler, birçok neb t top-

1 hyarak ekmek yerine yemiıleT. 
t -Sonra vakıtlın tamam olmuş, doğurmuş-

! lar; yansı kız, yarııı da oğl n doğurmuş, 
1 nesileri türemiı, bualardar Kırgız Oruku 

meydana gelmiı. Şu halde Karkızl r d 
1 

Kauk siililesiQdendir. 
1 * ~. 1 1 
' Hun kelimesi Oıhun nebı ine izefeten 

1 
ıöylenmiıt•r. Hunlar da büyiik bir Türk 
orduıuyla Anapaya akınlar yapmışl rdır. 

Meıhur Atilla bunların en kadt etli ha
kaalarıcdaadır. Buna Atalay da derler. 
Athhandan bozmadır. 

Hititler de Türk orukfarınd aadar. Bunlar 
' Hati ve balet de derler. Bualunn Topalka
I yıa, Sarokino adındaki bakanları çok kuv-

l 1 vetli ordulariyle Aıyayı bir vakıtlar titret
miılerdir. 

Merkezleri (Karkamış) dar. Bani r Mısıra 
. akınlar yaparak Fravunlardan ikinci Ram-

1 seıi çarpmışmıılar ve bir muahıde yap· 
mıılardır. 

Tobal • tepal demektir. Kayın kelimesi 
de demirci mana ıua g"lir. Kaan kelımesi· 
Dİll muhavvefidir. 

Tobalkayın - Adındaki bu Türk hakanı 
demiri keşfetmiş ve ondan bir çuk letler 
yapmııtır. 

O vakit düuyada demir bilinmediği için 
bununla yabancı memleketlerden c riye ve 

ıair ıeyler aabn alırlar, memleketlerine 
getirirlermiş. 

Oguz ıülilesi en saf Tüı k oronudur. 

~ Oguz ihfadından Kanıklılardı: n (Keykanıklı) 
ı ıilaesi Oımanlı imparatorluğuı: u kurmuştur. 

Key Oguz ıülileıindtn K ya orgunun 
mensuptur. 

(HALkiN sisi) 

ehir Habe 

igi doreceden aşağı Ço 
hak ı notlar nasıl verilecek ? 
ik am·y le i 
Çok cocuklu hakimlerden 

şimdiye k d r yardım tev
ziatınd n istifade edememiı 
bulun n bikimler h kkıud 
adliye vekiletindeo cümbu
riyet m6ddeiumumiliklerine 
bir tamim gelmiştir. 

Bu tamimde her yıl h • 
zir nia ilk günü beyanname 
vermemi veya ayni gün 
t sdik ettirememiş olenhıırın 
bu y rdım ve ikr miyeler
den i tifade ed~medilderi 

zikrolunmakt veya y rdım
lard n istiyea he imlerin 1 
b zir n tarihi ile yardım 

paralarının tevzii tarihi ol n 
23 Nhı n r sı nda beyanna
me verdikleri ani şıldığı tak· 

dirde y rdım ve ikr miye
lerden istifade edebilecek
leri bildirilmektedir. 

---o---
Sarkıntılık eden oanç 

mahkOm oldu 
Güzelyalıda bfr kıza ıor- t 

kıntıhk suçu ile ağır cez ' 
mahkemesinde duruşması ya· 

pılan Murat Sufpeli bir y 
hapse mahkôm edilmi~, arka
daşı Hüseyin h kkında da 
ber et kar r 'er ilmıştir. 

ı : 
ı ı 
ı Enternasyonal Fuarı : 
ı Yurdun ekonomi lıının- ı 
: d attığı büyük ve ener- ı 
ı jik dımları en çık ka· ı 
ı rakteristik bir şekilde her ı 
; yıl gösteren fuar bu sene : 
ı de büyük iJiivelcrle 20 ı 
ı Ağu tosta eçılıp 20 Eylül- t 
ı de k p ıı caktır. ı 
: H zırlal unz ı 

Dr. 
lzmlr Memleket baat neal 

Rontken müteha aı ı 
Rontken ve Ele lrlk ted virt 
Japıhr. ikinci Beyicr Soka 

'H N... 1 • lll\I l~ 'I 

lnzib t komisyonu bulun
mayan bir veya iki öğret· 

menli ilk okullard 11iyi,, 
dereceden şağı notların tek 

öğretmenli okullarda öğret
men ve iki ögrctmenli okul-

larda d öğretlllealer t ra
fından müıtere en kararlaş-

hnlm sı M rif vek letince 
muv fık göıülmüıtnr. 

.----c--.... 
ers Yı ı 

D~rs yılı b tşı tabirinin 
hangi t rihe muzaf olduğu 

b kkında Maarif 'vekaletin
den şehrimizdeki a!Alıad r-

lara bir t mim gelmiştir. Ta
mimde d rs ydı ba~ının: 

T lcbe için derslerin baı

h yac ğ1 güne, öğretmenler 

için de derslerin başhyecağı 

günden on beş gün evveline 

muzaf olduğu bildirilmiıtir. 

-- 4--
Matbuat nmum mo
dOrlOöO muavinliği 

M tbuat umum müd&rlüğü 

mu vialiğioe iktisat veka

leti müfettişlerinden 8. iz· 
ıettin Tuğrul tayin olunmuş 

ve yeni v ıifesine baıl mıı

tır. Hariciye ve lktasat 

vekaletlerindeki mesai~inde 

temayüz eden sayın arkada

şımıza muvaff akıyctler di
le, ız. __ .. __ 

Hı sızlık 
Kadriye m•hallcsinde Ha

san oğlu Haydar ve Ali oğ· 

lu Y şar; lbro\ıim kızı Za

bidenin evde bulunmadığı 
sır da eşy 1 rıuı çaldıkl rın

da n yakal ıımışl rdır. 

ı Bu kabileyi (Kayıhan) adındaki bakan ı 
...... L_. ........ ~a.:!!o..11. ... -.u.Bugün ı 

' t idare ediyordu. Şu h ld = nle.şıhyot itib ren güzelliğine doyulmaz 2ı;ıuazz m filim: 
r ki Oımanh hanedanı (Keyhan) oğullarıdır. k •f Froosızca ı 

" e V ZI Sözlü : 
k .... 

K k : Y r tanl r: Levv - Ayrett - Lionel B r'ymore ı f aza - S6rüden ayıılan in sına ge-

zı 1 lir. Kezamıık mı tarmd u gc.:lmedir. Bun- f 2- Koc Güze e eşind i 
lı ' lar kendi orukr nad n ayrılar.ık Kıpçıklara :logilizce sözlü-Yar t nl r: Arın Sotbern • Francbot Toneı 
le ltic• cttikierinden bu am v..ırilmiştir. ı foks Jarn lda en son ve en mühim b"lb rler 1 
dı Buıün bütüa Ke:ıaklar b !is Tüak nes- ıse nslar Mukadde v zife: 2 5 8dc; Koc m güzeller Peşindeı 
bı lb d y 1 :3,30 6,30 9,30d . cumam rtesi, p.ınr 11 de 12,30da başlar ı 

m 
A 

,. 
Bu c 

avı 

cel r 

1 _, 

- Sona 

en ir. a oız bunların çoğu hırstiyan ı Fiyatlar: Birinci 20, Balkon 25, ·oltu . 30 kuruştur. ı 
Y•lmııtır. --

BU HAFTA ------• 

19Mayı• 

kşam kız san'at o~~ 
lu sergisi dün parl~ 

bir surette açıld1,,. 
e • Akıam Kız Sanat okulunun ~eo kt•-

mü11 sebetile tertip ettiği sergi du0 • 0,dl 
saat 17 de seçkin bir d vetli buı:ıJJ' 
merasimle açı lmııbr. . ,ease~~ 

Genç kız ve kadınlarımızın bır phY'
çalışmeları neticelerini bir araya to ok 
bu güzel ıergi Türk kadınlığ'ınıD lrrfl' 

, kabiliyetini gözler önünde caolıD 1 

kifi gelecek kudrettedir. . . ~e 
Genç kızlarımızın kendi elbiıeler•~1 1'9 

dilcri dikmek, ş pkalarını kendilefll•"'' 
m Is, iç çamaşırlarıoı kendil ri ha~ır 0c1 
yemek ve paıta yapmak gibi bir aıl~aos•ı 
için çok eh emmiyctli olan JJJ• 

1
6 

bihakkın teçhiz edilmiş oldukl ' 1 

mektcdir. 
12 

~e 
Muvaffak oiaıuı bir eseri bazırhY'de~' 

kıılanmızı, , y rının annelerini, rd"''ff 
öğretmenlerini ve direktör Bayan 
Erişi tebrik etmek lazımdır. 

- .. -o--
Basra yoluy ·e bi~Ç 
ithalit şyası g,eb! 

Basra yolile memleketimiz - yakılldilb 
him miktarda m•nifutura ve diğer ~t 
eşyasının gelmesine inti~ar edilııte8,eı 
Demiryollarile eıyaların süratle o> lı" 
mahallerine sevkleri için tedbiri~' t • &S'ıe 
hr. Eşyaların bir kıımı lngiliz ıDiil :i~' 
leıinden diğer bir kısmı da Aaıe 
gelmektedir. 

Demir ithali için Alman firıD• 1•r• ,e 
dinde yapıl n te~ebbUse ınüıbet 
ahnmııtır. 

--o--
adyo r: roğraJll1~ 
ye ilikler yapıl;vb 

R•dyo programlarınd düode~ı fD 

bazı değiıiklikler yapılmış, 10 şto' 
kısımlarına faydalı ilaveler konoı; P ı 
meyanda ıabableyin y•pılao ''ka .11ıcıtı 
'

1evin saati,, ne kalberilerek ged~ı f 

haftada birer gün .. MebıDe 10 ı 
11deredcn tepeden" "dertleş°!~eıı' 
'"san'atkirla11mız konuşuyor,, ve dildi 
postası" ile uti.ültür a ti" ihde• c:ııll 
Dertleşme s atinde vatandaşları~~ııell 
cakları sıhhi ve hukuku "' 
cevaplar verilecektir. 

FAYDALI BiLGiLERi: 

-Ke en ldivenlet~ı 
s l temizleoıel~,L 

d•" t - Geçen s ned n kalcsı .. 
11 1~ 

teo eldiveDiciıi temizlemek !çı 1ı•f 
bunlu su yapuıız ve içerisine bır if'' 
amonyak k r1şhrınız ve bu su ,,. 
eldivenleri çitilemeden yık•Y10 

ile ç Jkalay_ınız. . . 1 fif •' 
Eğer eldıveuler sıy h ı e . b •fit 

ıu ile yıkadıktan sonr hafıf ç 
çalkal yınız. 91 fe 

2 - Kirpilderinizio ııklaf111~ot8' 
ması için her gece şu pomadı liSI jO 

Acide gallique 1 gram, v~ıe .. i el 
biat yağı 4 gram, lavanta çıçd' 
damla. 11ıi 

Diğer bir tertip de şudll'~•f'l1 
k ıığı biat yığı ile bir kıh"e 

1 
b' 

kanştmnız,:içerisioe rimel fırÇ•:ı,;1' 
k• 'ki • • • k d w U fıJÇ- ..ı11.I ırpı r1nızı yu arı ogr ıtt•.,, 

3 - Hermio k6rkllnün ssra!, ' 
ara ıra üzerine manyezi kal•10fı"' 1"' 
ve temiz bir tülbentle her tıır~.~ 
için ov lımt:.lıdır. Sonra yusıı" 
ile fırçalamak llzımdır. 



Bu r ndı 0 .. 1 

Yazan: ORHAN DOC~NE.R 
..... 2 - ı kalamıştrm. Sir ıek r dola-

'""U11111'1•na .. a'- B" b d h ık b ' ~ .. ... "'·· ır ın an ırsıı ı y•pan ö .. ıe,ı · .,. 
laeıa d tıyoram diye. ı bekler ~ibi ini olarak yaka-
... ıha evvel bi- I laınşıntzil hayretle, şaıkınhk-

\1, ta.. latlır mıııa bil- l la bakakalmııhnız. 
lllatia.. 111•lctebe gel-
d,11 • aıraıı idi Şimdi Cahide ufak fiskeler-
~ •1luı aııyordu le Ayıelin yaöağıaa doku· 

l dt.a nuyotdu. Öyle deiil mi di-
~tiy ı~ce ınubakkat yordu. Ayselin dudaklarında 
~e ea~İhnemiıtim . tath ve uıa~ lu ı bahri.atan 

t 1 .... c1ı11.. EYet 
...._ · J•"'d~iUKelabahk min•h bir gOlüaııeme; güzel 
ttl;"ltlc, . ~ ve ben gözlHinde o gü nüu ueıe •e 

.. ~, er du kiıilik ıevirıcini cınl andınyordu. 
~~ laı&I etlençe- sanki 

c.1a~:- •ekadar le• 
'lblt • denıittin. Cabide birden unutmuş ve 

ti ' 111•diyen anla.- bu unutk~nhkta n utaumış 
)i Perde gibi Aysele onun tath ma-

d-.. A Perde can- nalarla dolu gözlerine baka-
l)•t ,... biç ODU rak .· 

L" ' llıl • · 
"it •olt •ııai karııya 

lba..ı ta,., d' L • 
~· tamıı 
• o llaa Perdelerini 
1ttd •leıi Y•t•mı
~: Sa111ct. Cabi

leliı " d" •• fl.., ''- f en ııını 
.~ 0111 •rk111a varı-
~"-1 ~: "••dan Y••aı-

11' el 
•1orı11a, ıa

.. ~1e .... 
~ 11~ 1or muıun. 
~: a, •1ouam ıu
~~ •izleri ıöy-

"· A ... M~e ı&ıel bir 
1 ""'' lıuır. Seai )•""''ta d\lclaldarında 

~'-l~lll&ı&n& ca
st_ ~ enıek iıter ,..._ .. 

l ,., ... 

-Beni b ğışla Aysel, 

demindenbeıi bt.p senden 
konuıtum. Sevginizden bab· 

aettim de Vebpiyi sormadım 
O ııaaıJ •• Nerelerde? Neye 

böyle yalruı aeyıhat ediyor· 
ıuo, nereye? 

Daha fazla devam edeme-
di. Ayıelin ğözlcıinden iki 

damla yaşın yuvarlanarak 
yaaaklarınn dü tüğünil gör
dii.. Belki ilk defa olarak 
karıısında.lur::in acısı ile mü
teessir ole~ların · baJi vardı 

üzerinde. Birş ~ sormak is

tiyor. Soramıyordu lstemiyt:.· 

rek onu üzdüğünden aıap 
duyuyordu. 

1 
"''I. " ıçte ıılrmı-
~tt aa: •~•ıı biraz Kom par hm nd11 derin bir 
~ t Ilı. Çocuk- sessizlik büküm sürüyor. 

' ~..-:-lla•dım. Pencereden ayın ııılcları içe· -.t't il~~· •lylenen· riye a6zülüyordu. Lokomo-
b l.._iı ıeae ıea t'fi . d . tt,j ~· bathyor; ı n bz se ası gecenıa ıü· 
lttıı hı bir çok kôtunda inild~di durdu. Bu 

~·~ lakip etmiı inilde) İf her ilı isini de ken-
~- ••11t gecen· dine getirdi. Kötü bir ha· 

11tla
111

• ta· ikiniz de ber alacakmıı ıibi çek;nc 
lt,1a.1ı ... •rbirinizin 

L~ ...... lld çekine Cıhide ıoruyor. 
~~.,.,Otd en ıeçe-
~- "••ı. Hatta - Aysel çabuk ıöyle 
lçt, •: blraı ha- çabuk anlat ne oldu? Neye 
llıı1aıa1 dloruın açık ailıyoraun? Biraz ev•el ço· 
~,JL · e 1••ıinizi •-J h ~ •le cu .. apn opp ol•n be u, 

•tırkea 1a-
"' ne kadar clurıunum. Hayat· 

~•bibi ta bcrıeyi olduiu ribı ka· . ..._1aa bul ettifimi biçbir ıeyia "e· 
-.'-t .... L•vent 

t ,:u olarak 
._, ... le •tında (8) 
~ •li11l eder. 

\Ji. 

ni müteetir etmediiini söyle

yen ben, timdi g&rllyorum 
tamamile dlıüncemde~ hak
ıızmııım. O ıaman ve bun-

dan evve!leri için bir arka
daııa üı&tlllerini ifade eden 
ııki damla yaıı ıörememiıim. 

üıme be11i,ıeai bu dert'ce 

müleeHİr ede ıey aedir bi
le1im .•. 

Ayıel röıltııİDİ arkadaıı· 

na çevirdı. Şimdi yanakla 

rı biraı kımızılatmİıh. 
-Affet beai cabide decli 

Kendimi tutamadım.Ondaa 

bah11tliace r•yriibtiytu t re· 

cen iki 11lama acıdım. 

-S... Mr-

(HALKIN Sisi) 

-750' r;yr._----·-
·uıus" 

Akdenlzin garp 
havzasında 

Falih Rıfkı ATAY 

ispanya, harp dııı kal· 
maktan vaz reçmeğe kati
yen karar vermiı midir? 
Mareşahn idcrcıi tamamen 
g~vş ·miş veya fikri değiş-

miş midir, henüz bilmiyoruz . 
Her gün radyo ve ajanslar-

den yağan şayialara göre 
hiikümlere varılmak lizım 

gelse, iosau, kafcanu knUa· 
nam1tz hale gelebilir. Bu
nunla beraber kuvvetli ihti

mal odur ki Almanya bu 

7az mevsimini, lngiltereyi 
Avtupa kıtası ile Akdeniz 
ve Afrikadan çıkaımak için 
gayretlerde bulunmakla ge-

çirecek, bir taraftan da ln
giliz adararı üzerinde bava 

gayretlerine ve Atlantikte 
•bluka taarruzlarına devam 

edecektir. Geçen Sonbahar 
mukavemet ile kralhk arazi-

sini iıtilidan kurtaran lngi
Jizler, şimdi, imparatorluk 
yollannın Akdeniz kapıla
rını ve Mısırı müdafaa etmek 

safhasındadırlar. Mihverin 
hu safhada tam bir muvaf ~ 

fakıyet kazanması, Hiodiı
tanJ, Avustralyayı ve Kana-

dayı dütilrmeı; yani, lngiliz 
mukavemeti üzerine bir ölllm 

darbesi indirmeı. Fakat mih
verin harbe devam imkin-
larını kolaylaıtırmak bakı
mından mesele batka bir 

ehemmiyet arzeder. Fran11z 
Afrikaıının zengio topraklan 
ile, mihver emrinde iki de
niz, Karadeniz ve Akdeniz, 

ıonra bn topraklar ve de
nizlerle Tana miioakalitanı 

bajlamak 1 abluka politika-
11 na karp biç de k&çllnaen-

mesi doğru olmıyan bir mu· 
vaffakıyet teıkil edecektir. 

Y alaız, meydaadad1r ki bu 

muadeleni11 halli, bizzat mtl

cadelenin kendiıiae, ~lmaa 
kuvvetleri ile lugiliı kuvvet-

lerinin çarpııma neticelerine 
baihdır. Yakın ıark ilke
lerinin miidafaa VHıtalarıaı 

Kızıldeuiıden nakleden ve 
Filiıtiade yeni bir ordu vli· 
cuda getiren lagiltere, garp 
bavzaıında muharebe devam 
ederken, Şarki Akdeniz il
kelerinde yıkdmaz bir mu
kavemet organize edebilir. 

Harbio bu safhasında, 
Amerikanın lagiltereye ilti
hıkı dava11 ile Amiral Dar

lannı Fransayı Almanya ile 
it b!rliğine ıevkedcbilmrıl 

davası, merak ve heyecanla 
takip edilecek iki belli baıb 

bldiu olarak, aaerakları 
t•hrUr. etmektedirler. 

(Soaa 4 lacı •lalfecle) 
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stadyomunda yapılmakta olan 
milli küme maçlarında dün 
Fenerbabçe Eskişehir Da· 
mirsporu 4 • O la yenmiı, 
Galatasaray ile Gençler bir
liği O·O berabere knlmııtır. 

spor ara11ada yapıldı. Maç, 

kuvvetleri ve enerjileri mi· 
ıavi iki takım arasında OJ· 

na11dığı için daha rllzel •• 
heyecanlı dda. · 

lıtanbu', ( a.a ) - Miıli 
küme maçlarına Şeref ıtad 

yomunda devam edildi. ilk 
miiÇ Beşiktaş Altınordu ara

smda yapıldı.• Maçı Feriduo 
Kıhç idare ediyordu. 

lstanbulıporlalar ehemmi

yetli fırsatlar kaçardıktaa 
sonu, Altay 20 inci dald· 

kada biıinci rolllnll Japh 

ve 37 ıDcı dakikad• da ls
taııbulspor beraberlik ıoll

nü atb. 

Birinci devrede 0-2 Beıik
taşhlann lehine bitti. ikinci 

ikinci devre kırıcı ıeçti. 

devrede Beıiktaıhlar 2 ıol 
daha yap.,ak 4·0 galip 
geldi. 

Bazı oyuaculann bu çarpıt· 
malarda sakatlanmamıı ol· 
ması bir teıadllf eıeridir. 

ikinci maç Altay-lstanbul-
Oyan bu suretle 1-1 bara· 
bere neticelen mittir. 

Izmir Defterdarlıiından: 
Sabı Mahamea 8. 
No.ıu . 
626 Bornova kalkan sokak 70 m.m 11 k. 15 

Ura K. 
tajla 

hane 
627 Bornova 2 ci yaka ıokak 93,50 m.m 1 k. 1 

tajlı hane 
628 Bornova ıubaıı sokak 349 ,SO m.m 79 lr. 79/1 

tajh arsa 
629 Bornova bay ıokak 211 m.m 39 k. 33/1 tajlı 

arıa 

630 Bornova bay ıokak 22,50 m.m 35 k. 31/l 
tajb oda 

631 Bornova aubaıı ıokak 64,SO m.m 9 k. 9 
tajlı h•ne 

632 Bornova tllrkmen sokak 22 m.m 41 k, 17 
tajh dlkkin . 

633 Bornova topçukuyuau sokak 34 in.m 49 k. 19 
tajh hane 

634 Bornova topçukuyuıu ıokak 40 m.m 47 k. 17 
tajh hane · 

635 Bornova gtirbüz çıkmazı suk111.k 359,SO m.m 
S-7 k. 5 tajlı arsa 

636 Güzelyah bozkır ıokak 920 ada 7 par1el 
461 m,m 8 no. arsa 

637 ikinci karantina yeniyol ıokak 790 ada 23 
parsel 117,25 m.m 2 kapı 2 tajh bane 

638 Göıtepe eırefpaıa ve mısırla ıokak 97S ada 
İ parael 407 m,m 14 taj no.la arsa 

639 ikinci karantiaa köpri emel sokak 823 ada 1 
parsel 172 m.m 22 taj no.la arsa 

350 00 

50 00 

70 00 

40 00 

4S 00 

14S 00 

60 00 

40 00 

70 00 

110 00 

185 00 

125 00 

75 00 

70 00 
640 ikinci karantina mısırlı caddesi 790 ada lS 

parseJ 179 m.m 299 kapı 179 taj numaralı 
ana 45 00 

641 ikinci karantina mııırh caddeıi 790 ada 16 
pırael 194,25 m.m 297 kapı 179/1 tajlı araa 49 00 

642 ikinci karantina mııarb caddeıi 790 acla 18 
paHel 104 m.m 291 k pı 175 tajb ana 26 00 

643 üçüacll kmrataı en•eriy., sokak 671 ada 2 
parael 147,50 m.m 4 eski 1 numarala arsa 14 75 

.644 Karpyaka boıtaulı oımanzade çakmam 1331 
ada 12 parsel 110 m.m hane 394 00 

Yulcarıda yazıla emvalin mülkiyetleritl-S-941 tarihiadea 
itibaren 16 gün müddetle müzayedeye konulmuttm. ihaleleri 
26-5-941 tarihine mllaadif pazarteai pnii ıaat 14 dedir. 

Taliplerin muhammen bedelleri &zerinden ylzde 7,5 ... 
pozito akçesi yatırarak yevmi meıkürda M. Emllk mld•· 
lüğünd.s müteıekkil ıataı komiayoana mlracaatlan ua. 
olunur. 1669 

--~------~--..,,,~- ---~~~~~--

Avrupa yüksek san'atlar 
· n ektebinden diulomalı 

(Kazım Sangüder) 
Kemeraltıada Meaenet oteli kal'flııada (67) ........ 

maiazauada •D son modaya uyıa• kadı• - erkek elltiMlerl 
dikmek •• menimin moduD komqlar Atmak ... ..,.. 
mlıterileria mem•a• etmelstedfr. · 
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S"flar af ı 3 ncü ıa hi f ede- İİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİİ ____ ııiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiüiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiıiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiİİll ı 1 ana ı ta ki P bu 

1;kj1ş;MAI O Dökenin tesli- Sovyet Biiyük B. ÇÖRÇIL i ~:.k ~:~!~.~~.° 
• manu~m na. mi hakkında elçisi ile Hes'in terdlii ma. ı kar,ııanm•ıtı•. 

. ~~~!!l~r! sadak yeni .ına ômat Irak elçisi arasında lümatı okudu iiiıiiiıiiiia 
a.ıkanıara kadar inen 2eı medi görlımelır ---0

-- f IUBti tanıı 
Almaa iıtiliıı açık denizden V Londra, ( a.a ) - lvening 
farbaa halinde koparak --o-- --o-- Standard gazetesi Hes hak- fıkra ati 
k J k 1 d k" 1 Londra (a.a) - Royterin Moskova, (a.a) - D.N.B. k d d b d am.. ıyı ar a sa ın eşen ın a yaz ığı ir yazı a Milli müdafaa 
tlalplar gibi Tlrkiye llnır- aıkeri muhabiri bildiriyor : ajansı bildiriyor: diyor ki: 

la el Londrada istifade edilen R • k kt t bl'· H yeti kanununa• na a darda. Hatta, nazi- eımı ayna an e ıı • Hin Alınanyanın Yaıi- desine hir fıkra i 
Jslae ltir dikkatle budutla- fikre göre Dük Deaosteun edildiğine göre, diia Anka- yetine ve nazilerin plinla- kındaki kanun ı 
•ımazclaa ötede kaldı. Şim· tulim olmak için ıartları rada So~yet büyük elçisi rına dair v rdiği malümat .el kümet Bilylk 

i, baıtan bata harp ve iş· öğrenmeği araştırması ma- Viuogradov ile lrakın Aa· üzerine yazıla n raporlar bil- ıine takdim etdl 
pi ulaaıı biline gelmiı o· hakkak surette Hebeıiıtaa kara elçisi Kimil Ceyl ni, yük bir dosya teşkil etmek- Kaaanan ma 
laa Avrupaaın cenup ıar- seferiuin hemen derhal ta- iki memleket arasında din10 • t cdir. Çörçil bunlNn hamilen b d la - liyi asın a aya• 

ncla, Tiirkiye ile Almanya mamile nih yet bulacağı matik ve ticaıi münasebet- okumuştur. Bu mahimaho mektedir: 
laarbetmeden karıı karııya demek deiildir. Dnküu Am- ler ile konsolosluk münase- haiz olduğa mahiyeti bilmi§ •Ordqaun peJ 
darmaktadırlar. ol a Hı.ti · b ı · 1 baalaği mıntakaıında her betleri tesisi hakkında nota- 1 er1n azı P an arını viyesi için mitk• --o--
YENi SABAH: 

Bir Fransız 
Milleti 
Var mıdır? 

Hlaeyin Cabit Yalçın 
Dlnya efkin umumiyeai 

Fraaıız milletinden bir hare
ket, bir teıahiir, bir 1eı 
be•H1or. Franıız mill ... ti ka
ranaı claha ziyade geçiktire· 
mez Ye daha fazla susamaz. 
Vlclay h&kümetinin Suriyede 
Almanlara karıı ıösterdiii 
nlillae itaat kar111ında 
Fraa11z milleti ı&k6ta Fran
Ama mukadderatında meı
am bir rol oynayacaktır. 
Fraaıaz milletine kartı çok 
derin ıe•giler Ye takdirlerle 
dola olaa kalblerimhr: ıızhya 
l~Ja bu hakikati kendile· 
riae llat., etmefe mec
baraz. 

--o--
•TAN" 

Almanlar 
Suriyede 

Zeketiya SERTEL 
Almaa tayyareleriaia Su

riyeye inmeleri, Mııır ve 
Akdeniz barbında yeni bir 
ufllaaıa açdmaııaa aebep 
olacakbr. Almanların Sari· 
J• laava llslerini iıgal etme
leriaia iki hedefı vardır: 

Biriaciıi Mısırın iıgali 
içi• buradan hava kuvvetle
ri ile Libyadan gelen istill 
kav•ellerine yardım etmek 
ı•taciai Arap memleketleri
ni lagiltere aleyhine kıyama 
ıe•ketmek. 

----.o---

VATAN: 

Fraııız · ıstikllll 
bolazlanıuor 

Alamet Emin YALMAN 
Fnuaz milleti tarihinin ea 

balaıaah dakilraıını geçiri· 
yor. Ya eerefiai kurtaracak 
,. mlatakil millet olarak 
t11a,.daa kalkacaktır. 

tiirlii mukavt-metia halen 
maaHızhğnn müdrik bulun-
duğu muhakkak olmakla 
beraber diier iki ltalyan 
mukavemet merkezi yani 
Ambaalaginin cenup mınta · 

ka11nın ve Adisababe.nıa 
300 kilometre kadar cena-

buadaki Goller mıntaka11-
nın iımi geçmemektedir. 

Sanıldığına göre lagiliz 
imparatorluk kuvvetlerinin 
bir kısmının hakiki hedef
leri olan Libyadan hariçte 

tutmak maksadile Habeıtı
tanda mukavemete mlmk&n 

oldaiu kadar devam etmek 
basaswıda Hitlerden talimat 
almıı bulunan Dükün Gon
dar ve Goller mıntakalıuıa-
da mukavemete nihayet 
vermiyeceği muhtemeldir. 

Hartum (a.a)-Cuma gü · 
n8 ıaat 8,15 te bir ltalyao 
subaylar heyeti teslim ıart· 
larını müzakereye memur 
bir yüksek ltalyan subayının 
muvasalahnı hazırlamak üze-
re lngiliz mevzilerine gd· 
mittir. lugilizler bu yükıek 

balyan subayı ile bu suba
yın Dük Deaoıte adına ko· 

nuıması ıartile görüı rneii 
kabul etmiılerdir. Ateıin 

aaat 18 de kHilmeıi ve 
ı•rtlar kabul olunmazsa ate· 
ıe saat 21 , 15 te yeniden 
baılamaıı tekarrür etmiıtin 

Ateıin saat 18 de kesilme
ıinden ıonn ki vaıiyet hak
kında Haı tumda henilz biç 
bir malumat yoktur. 

--am-

lngiltereye 
Yardım 

Nevyork, (a a) - Unaytet 
Presin bildirdiğine r6re, la· 
'iltereye gönderilecek olan 
dokıaa milyon dolar kıymc:. • 
tinde ziraat mahsulü Ame· 

rika limanlarına getirilmit 
bulunmaktadır. 

far teati etmiılerdir. değiştirmeie mecbur k•la- Jile 1atın alı• 
cağı tahmin "dilmektedir. motörlü nakil -mm--

General Dentz. 
in beyanatı 
Berut ( a.a ) - Suriye ve 

Lübnan Fransız yüksek ko
mi~eri gener•I Dentz diia 

akıam aaat 9 da Berut ıark 
radyoıa ile irad ettiii bir 
nutukta ezcilmle demiıtir ki: 

..lngiliz tayyareleri ansızın 

tayyare meydanlarımıza hü

cum ettiler. Mareıal Pete· 
nia teyit ettiği gibi Fransa 

nın lagiltereve karıı biç bir 
tecavlize niyeti yoktur. Dün· 
kü mubasımlarımızın kullan~ 
dıkları aalibiyet miltareke 
ıeraitinin tam tatbikinden 
doimaktadır. 

Mareıal Petenden Suriye 
ve Llibnaa aru.iaini müda· 

faa etmek vazifesini aldım. 
Bu vazifeyi sarıdmız bir 
tanda ifa edeceğim. Yakın 
Şark ordusu kuvvetle muka· 
beleye hazırdır . ., 

Tenzilatlı 

turist biletler 
lıtanbul - Denizyollırı 1 

hazirandmo itibaren halkın 
memleketi kolay gezebilme 

si için turist biletleri ı ta
cıkhr. Bu bıletlerde bir ki-

ıi yüzde 30 aileler için yüz· 
de 50 tenzilit yapılıc•khr, 

--------
Pasif korunma 

Alsancak 
komi~yonu 

Pasif korunma tali Alsaa
cak komiıyonu her g&n saat 
17-18 araaıada Alsancakta 
ikinci Kordon (Cumhuriyet 
hulvarı) da C. H. P. Alsan· 
cak aabiyni bluHında top
lamaktadır. 

Hesin her söylediği söz 11k1 yilzde ellisinde 
bir ıekilde h bkik edilmek· rayri kabili isti 
tedir." bulunduiu ı&r 

ba11a ıeyrllıefe 
den kııa bir ID 

"seyrllsefere ID 

ruau alan vaaıta 
leria deiiıtiıi 
parç1.larıa saki 
kate ıayandır. 

--im--
Ruzveltin 
Beyanatı 
Vaşington ( a.a ) - Ruz· 

velt, ticaret haftası minaıe
betiyle ıöylediii nutukta to· 
taliteriımin tabakkiimü altın· 
daki bir dünyada beynelmi· 
Jel bir ticare.tin ancak bir 
taarruzu ıiliblı olacağını ıöy 
ledikten ıonra miltbit bir 
dünya buhranı karıııında ba· 
lunduiunu beyan etmiı ve 
demiıtir ki: 

Totaliter taarruzu yalnız 
dıı ticaretimizi değil, demok
ratik yapma tarzımızıa biz· 
zat bünyesini tehdit etmek
tedir. __ .. _ 
Fransız-Alman 

anla:ması 
Vaıington, ( Radyo ) 

Amerika hariciye aum B. 

Kordel Hull Franıız Alman 
aolıımasının bir askeri an-

lııma olduğ a teyit edebi· 
leceğini ıöylemiı, Viti ile 
Almanyx arasında it birliği· 
nin garp yarı kilrreai için 

bir tehlike teşkil ettiiini 
ilave eylemiştir. 

Berliu, ( a . a ) - Haber 
ahndığına aöre it birJifi 
hakkında m6,ter~k bir Al· 
man· Fransız beyl\nab yapıl
masına intizar edilmektedir. __ .. __ 

Eskişehir 

vali vekili 
Eılciıehir ( ı uıuıl)-Eski· 

ıehir vali •ekiletlne tayin 
edilmiı bulunan Malatya 
vali muavini 8 . Cavit Kınay 
ft brimize ıelmittir. 

Kl .. •lnden alınız .. 

Milli mildafaa 
yeti kanunaaa• 
maddesinde v 
tirmiyenlcr hak 
va11ada vaıı 

eden veya kaıt 
ıini deiiıtireal 
bir hiiküm yo 
zara önlemek 
bu fıkranın eki 
zam buıl ollD 

68 iaci 111• 

edilen fıkra t• 
•seferberlikt 

lide hallerde 
vaııtalarının d 
zanlar veya ye 
parçalarını ıakl 
yoalara tealiDI 
seneden ... 
ü&ere bapiı •• 
sekiz ıened•• 
mak &zere ai' 
ıile cezalandır• --
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mlinaaebetiyl• 
cak Stadyoll 
Gençlik baJf 
mektepleri '/O 
)'ODU o.an IJOI 
liseıine met 
lak kupall f 

Gençlere 
rinden dolı1' 
g&çli baprıı.r 

Bulg• 
Sofya (a ı) 

iıtif a etmlı ol• 
\ı san reiıi Lo 
reiı Kalkofo 


