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Vaziyet 

f ngiliz tayyareleri ~ava mey 
danlarmi bombaladı 

Alman tayya
releri gQya 

mecburi iniş 
yapmış 

19 MAYIS Afrika~a Askeri Vaziyet Dikiş, Biçki Sergisi 

Spor ve Gençlik Bayramı 
İngilizler Sol- Halk~vimizin hi~ayesin- 1 ~') lıele bir ko~tümün 50.60 

de hi r kaç seneden herı ça hş- lı raya mal old o gu hu clevirde 
IUffiU geri al- makta olan bayan OemiJe lıer hangi bir ted~irsizlik şö 

Oğrı~berkin Dikiş, Nakış ve züoden me~·dana gfilen her 
Ebedt Şef Atatürktirı aziz,caktır. dılar. Şapka yordu "ergiRioi balkovi hangi hir yırtık Vl'IY" ütü ya. 

v tanımız, i. tiklalimizi kur- Türkiye :nmhuriyetinin ku aslonurıda "çmış ve bo Rer ııığırıın aslından farksız örü-

tarma k üzere S., nsıın ayak ruluşuna bir başlangıç olan bu Habefistanda ital- gide bir sene için<le yapılan lerek o koRtlime tekrar bir 

basması ile başlıyaıı Türk gün l'ürkiyemiıin i,;tikl~J ve yanlar hötü bir işlerin bir kısmını teşhir et k~ymet ~·erilm~si 1fliphesizdir 
hamle ve inkilabmm b" ·lan- istıkhıllini kendisine emanet meğe mu\l'aff~k olmuştur. Ser kı çok chbmmıyetli bir iştir. 
gıcı 19 l\layı~ yurdun her ye- ettikleri Tü: k gençliğinin Spor Vaziyettedirler. gide ahvali ha.zırl\nıo ~etir- . ftina ve. moharetle tan-

l . . digi zorluklıua ve en _ıu:um zım. ve turtıbedilen itergi<le 
riode olduğu gibi şehrimizde bayramında yapı acak merasını Nay.robı, 17 (a.a.) - . la iplik gibi maddelerı Tar- teşbır edilmekte olan roblar, 

Londra, 17 s.a. _ de ge~~fırat~ kutlana- programi ikinci sayfamızdadır. lmperatorluk knvvetlerı ıuı. Adanadan arayıp bnlmak 9ay, safra takınılnrı, masa 

İııgiltere hariciye nazın B. f franıız . Alman bütün mıntakalartla plln ma• mecburiyetine ragınen koc& .ör~üleri ve ıtair i,ıemel~ emek 
Edenin Sııriyodeki tanare Hür llOSIZl31 cibince harek&tıoa d•~·~ • 1 oalu• dolduran bir çok ••- •• göz mıruouıı •o ince ve 
meyuanlarının Almanlar tara- · • .... _ mektedirler. Oiyam?nnı ı~a- yayı meydana getirerek . te~- ha&HR birer tatlı ifadeleri ot. 
fından kullanılması taitdiı-iude Vişi hükumetini İŞ birliği !arımız tarafından ışgal edıl- lıir etmek her halde jstuıgar makla beraber inıanın üze. 
İngiliz hükOmetinin general miı.tir. Habe~istanın cenup edilecek bir şey değildir. Her rinde ga~yedicıi bir tA!'ir bı-
Vavele salahiyet verildiğini Hiyanetle Amerikada entliıe mı~takalarıoda İtalyan aeke~- bakımdan Hergide geçen sene- raknıaktadır. Bu güzel ve de-
Frans:z hıikümetine ihtar et- uyandırdı. lerı ara;uıda kaçaklar b ~ağ•.•; kine ni beteu daha bol ve da gerli oey leri meydana gethen 
niş ve bu mmtakada serian 1•tham edı•. mıştır. talyanlardan ır mı ··. l a teşhir edilruiş Türk kızlarıoı tllkdir . 1 

tar esir alınmıştır. ha guze eşy . . . ve ış e-
Jaliyete geçilmiştir. fogiliz t Va~iagto1J, 17 [cl .a.] . 

17 
A) olmaaı iftihara deger Lır ha- rını hayranlıkla tema.,a etme 

k 1 · Ş R k yorlar Heı· hakımulln Birle~ik Kalııre, (A. · - . d' wek kabil d "'·ıd· . ı·ıva uvvet erı am, aya • . . " .. Ortaşark umumi kararga· dıse ır. .. .. .. eeı ır. 
ve Tedmür hava meydanlarına A~erıks ve_ ~nnıoı:. ~•y~R~ hının tebliği: Aıııi~ Atatnr~.n~. ".~ Mil.~l Bu guz"l i•ler &Taıın<fa 
taarruz etmi(.: ve hu meydan- J1oııdra, 17 (a.a.) - munaRebetlerının suna erdıgı t .1• k t 1 m h Şefı'miz tı1met 1nouunnn bu· bayan Lutfı1e Çohano&funoo 

v 1 • d'l . A . ngı ız ı " arınıP a - . .. e 
}arda bulıınan üç Alman tay l-tlüstaki Framnz ajapsı lJil ts ımııı e ı 1nekted1r. merı- d . b k11.t ı· . d ··ı... 'otoıtraflariyle stislenen vnoode getirdigi nay tak,mı . . . . . . . od bar are a ı no ıceeın e yo:\ 1 1 & • Y 

yare~ini tahribetmiş ve Ted- dirıyor: kaıı elçıt\ı Amırnl Lıhının H .d. l ll6·· "t ergi bu ıoretJe bır kat daha ne kadar lıoş ve güzeldir. Bu 
L f l y· · d · ) · &ifa ge91 l i e .ıaoNı ve il kt d 

nıürde de düşman tayyareleri Almanlar ılafı '.anklar a ışı en geıı Çıtğrı mıısıoa ın. S il t d"l . t· D.. gözelletmiş bolooma a ır. i,ıe re11kler, ıootifler o kadar 
hasara ugratılmıstır. Bu tay Suriyeden Ir.1k~ geçmişlerdir. ti:tiaı- edilmektedir. Q3zeteler o um .. ~~p e ı ~ış ır. . oş- Qahıakanhlık ve i~ bilir- gihsel kompoze edihniQt.ırkı" 

... F "l S d ı .ı A ·k l ·· man muuım zayıat vermış ve -r • kd' · · k v . d 1 ca mit- Hür ran ız pı otlaıı urJ\ f! e ) azı arınua merı anın m- r . ·ı berkeıın ta ırını a- hayran h .. 
yare mey an arı ayrı - . d yiik gayretleriniu akiın kaJ dötmandan e&irler alıumıştır. ıgı ı e d müdiresi ayran uzun muddet 
ralyöz ateşine de tutulmuştur. Bur F'rans!z generaJI .. rın en , . . . . h ıaomıt olan yor un ıeyretmewuk iınk&nıızdır. Di 
S . . F Katrunuıı mızasını ta~ıyaıı be dığını ve E rr..us.ınıu Alman) a Habe~ıatanda devam yag 0 l!liJe OğoY.berk teva ğe H . 
urıyedekı resmi ransıı ma- ile işbirliği vapmoıuu. akıl m11rlına ratmeo kuvvetleri- bayaıı e . k r ayrıye Çobanoglun11n 

kamları dün şu tebliği neşret- ~anuameler atmışlardır .. Vak- erdirmerıin ~üçlüğiinü teba- miz her tarafta şayanı mem- ıula bana şu ızah~tı verme ~eydana getirdjgi beyaz üze. 
miştir. 1 tıyle Şamda umumt valı olan riiz ettirınelcte ve Fransaya noniyet bir tarzdl' ilerlemek· lotfurıdft. bulundu . ?l!le mavi renklerin basit im· 

Suriye üzerinden uçan 15 ~eneral Katru Suriyeyi iyi ta ait haberler Heso ait hııber- t d" 1 kt ı·y .. t sakin- - Yordo:ı 18 bayan ta- tizaciyle husole gelen çav ta 
. . '•· l b ~ ır ra a vaz ~ A B şu bele • 

Alman Jayyaresı Surıye tay- nımallladır. G_enera eyanna- Jttre teka:'küm etmektedir. Ga dir. Baı1ra ve llabb•niyede le besi vardır. · · - kımı çok güzeldir. Oenebilir-
yare meydanlarına mecburi me ve ı·adyo ıle A~n:ıan _boyun zeteler Frau11anı11 Okyaııuımn hi9 bir değifiklik yok tor. rine ayrılan . k_ısımlardan A · k~ bu iki işten birisi şark 
iniş yapou~lar ve bunların ~u~ugmıda_ ~lan Vı~ı hu_k1).~~ ikı tarafınclaki müHtemleke Kahire 17 (A.A.) _ kısmında dık•• V6 "~.kıQ ~· dığeri garp güzelHtiui en be-
lllümkün olJu~ft kadar çabuk tının tazyıkınd?tı k.en_dılerını h rhıin, Martiniac, Kine ve Reş noktadan çatal halin~e kısmıada ,apkacıhk otretı- lig bir kudretle if"de etmAt•-
havatanması için tedbirler a- kurtarmalarmı ıstı;mıştır. I>okarııı ııe nlıwngını ıorıııak düşm!\mo yaptıA'ı tank ve mo- yoruı. Bo ıs tale~eden ~ncak trdir1er. 
hn t General Katrn bey mame taılırJar. Bu mıntakalarda Ta 1_ ) .. k tl . . ta ruzu dördü varhklı ve dıgerlerı var- Tal~bel~rdeu havan Zö-

mış ır. . d M l p t . F z vetirı naı:ııl iııkiı,ıRf eılecegi or u uvve erının ar V l k t l b . 
Vişi büktımeti ise beyana- sın ° areşa 6 enın rau'iız · · . . ' s il d· h ·ı · · tar- Jıkıızdırl&r. arı sız a e erın beyde Akıo"n, Semiha ve Oa-. . "il . 'd -· ö d ) ~ ıdı ~e ınevzuaıın ftıak1l et- o um ve a a ı erısme .. f d 

tanda lnailiz tayyarelerınırı s~ mı etme veı ıgı s z en n Si . • . . y ,J d"l . ,. n- dan Mu·sa·ıt lerlınize mueuese tara 111 il() •itle Akmel'in me\•daua ve. 
t°). d. d- - Al l l l uıekteclır Vı~ınm battı hart1 ue ı m1ş ır. uşman J k J e 

riyedekı hava n~ey~a?larını ?u. u~u .~~ m:rn ara nası keti Ame.ri~sda çek elim hir ve Halfa geçitleri almmışbr. l&1ım gelen yar~ı~ y::ı s~a ~ tirdikleri işler serginin ka7t 
oombalaması keyfıyetını Fran hır ışbırlıgı yaptığını sorma- t · . t B 1ı ı ı 1'lahd t b"ır hareket n"tı· .... Ladır Tale~Jerımıo P ça ve takdire deı.er uiizPI hıle-. . eRır) apmı~ ır ... u n ulr- " n " "' · . . lstikhaldfl " ı;ı ... 
ıay ı karşı bir tecavüz addet- larını tavsıye etme~te ve Amı- bin Amerikaya ue kadar ya sinde düşmandan bir miktar lıtkao, zekıdırler, . . ridir. 
liğiı~.i bildirmiştir. . . r~I Darlanın mücr!~ . or~kla kın olduguuu gö11terıniştir, esir alınmış ve düşmana z1 yiat hepsinin memleket ıgın fay- Çuhşkan kızlarımızuı ya. 

Ur.ayted presin bildirdığıne rınm hacalet. varıcı _ışler.•yle V aşiogton, 17 (ı.a.) - verdirilmiı isede mufassal tat- dalı birer unıor olacakJarma rattığı bo güzel ve zarif '•· 
(Öre Beyrutta Bıtler - Darlan Frans,.yı ~~msıl etmedıklerı ve Bay Ruzv~Jt gazeteciler silAt g11lmemi~tir. eminim. . lerin mubitimiı için bir ifti-
ınlaşması il~n edilir edilmez Fransız m~lıetinin hunların hat toplantısında demiştirki : Habeşistanda Anbalagide Bay .. n OeıniJe hem ıza- har kaynag1 olduğu şö he-
Hü!' Fransız teşkil~ll Hür lı hareketınden mesut tutulmı Amerika vaktiyle korsan- harekMa devam edilmektedir. bat veriyor ve hem talebele: l'izdir. p 
Fransa bayraklarını çekmişler yacaklarmı zikretmiş ve söz- lıkla möeadhle yapmış v.e 103 ltalyaolarıo v~iveti. gittikçe vücuda getirdiği güzel şeylerı Baua l&zım gelen izahatı 
ve fakat bir müddet sonra bu lerine ~öyle ııihayei vermiştir. çarpışma bn mücadelede cere fenalaşmaktadır. Yerh kıtalar tetkik ediy•ruz. T6rmek ve sergi,yi gezdirmek 
bayraklar indirilmiştir. Suri· Vişi hükômetinin hiyanet yan etmiştir. Bu harp' ilAn mütemadiyen İtalyanları ter- Bn ka<!ar 9ok ~ş~a ara- hmrntııunda göilterdikldri ne-
redeki Hür Fransa ve logiliz politikasını alenen Vı• resmen ediimeksiziu bm iki buçuk ketmektP.dırler. ııoda teobir edilen ıkı ~a.p~a saketten dol&yı Yurd müdürü 
taraftarları tevkif edilmişlel'dir protesto ediyoruz. seue devam et.nıiştir. Bo siiz- H 1rvat TaCI nazarı dikkatimi ceJp et~ıg_ım~ bayan Oenıile Oğozl:ierk ve 

Türkiyenin 
leriyle Rnzvelt vaktiyle Ka farkına varan yurd mudıresı Oavide Akmel'e te;;ıekkiir ingiltereye raib denizinde olan hadiseleri .. 1 k· ederim B. Uluğ 

Irak 
<t•••··· 
lıarııaıntlaki 

ıJaziyeti 

-- ·• telroih etmi,tir. Diger hir /talya krallık hane. go er~ ·Anhycırum, hem şap 
Alman hava akını so~l~ Rozv,,ıt şa cev~bl ver- danına teklif etli. kaoılık kısmında talebemiz de 

ınıştır. Bu kısım,ıa beveı1 yok bii11ük olmadı.. F N ·ı l . b' rg· t• r azdır. _, ransıt. . azı er ~ ı~ ır ~ ı ıyo • gibidir' Çünki, şehrimiz ha. 

L 7 ( yaptığı taktırde .Fransaya gıt- - · ... - n ekaerisi şapka giy 
ondrıs, l a.a) - b 1 R • 17 (a a ) _ yanlarını 

ınekte olan ogdayları a ıp om • · • .. örmi orlar Ada 

iki Japon Heyeti 
ita/yaya geldi. ----Berlin 17 (a.a.) - Bo güo ögleden sonra bir alamiyaca"'ını bilmem Bir Hırvat heyeti Boma- miye lozıım g . ~ d b · k 

, • •• • ı& • pkaoılık ışı a a ço Roma 17 (A A ) Yarı resmi bir kA.ynaktan mıkdar doşman tayyaresı ce- · , 
1 

ya gelmiştir. Heyet Hırvat nad• ta. . i or Filhakika lurnaİa. , · · -
bildiriliy\lr; nubi ~ar ki İngiltereyi aşmış T H luruıu Gırdenpartısı tacını Suvoya. ha.nedaoındao kufvethdır. D y. . . . d" . d hal ya gazetesı-

- . . Ye bunlar İngiliz ıncıları ta • • birisine verilmesini İtalya her nedense ,ehrımızde ·~p~a ~:n •er ığı habere aöre iki 
Bu .gun Atın.an harı~ıye rafwdan Hnlenerek tardedil- Neıe V• el'llenceli kralından rica edecektir. He· bayanlar art:.aında az gıyıl pol ~ ~skeri heyeti ltalyaya 

nezaretmde ecnebı gazetecıle- . . u d.. lı 5 t . d . i ı'kti ektedir. ~u arada bayan ge mıştır. Almanyada bir rnüd . mıştır. neş uşmau -ıvcısı ta • ye aynı zaman a zıra, • ın . . . . d 
rın sor~u~~ ~ir suale. Şu ~e- ribedilmiştir. Bo11l.ud1&n üçü geçtı. sad1 bir anlaşmayı da imza Oeınile tal"bele.~ıud~n hır ısın o et kal.a~ b~.ı askeri heyet g\rb 
vap verılmııtır. Irak harbıye 1 e .k. . 1 f" b edeceklerdir genit bir masa uzerınde duran cephesına zıyaret etmiştir He 
nazırının Türkiyede hangi zat avcı arımız v ~- ı ısı < ~- ı ... a- Türk Hava Kurumu Mer- . bazi par9alardan getirmesini yet hal yada bir kaç h.ıft. k-

taryalar taraundan duştirol· · ı.._ ·ta f odan dün 808 K J b" · · · :ı k a a 
larla görüştüğü bilinmiyor. .. .. B' ı . . .. sm ouuesı ra 1 g o on ya söyliyt1rek buDJardan ıruııını •saca 'Ye ziyaretler yapacakt 
1 . d T k muRtur. ır ngdız avcısı duş Belediye BahçeRinde bir gar- . . ır, 
rak meselesı hakkin a ür ı · mtlşsede pilotu knı-tulınoştur. . . . . . • • • uısattı ve · 

yenin nasıl bir vaziyet aldı~ı Londra ı 7 (a a.) _ denpart~ tertıbedılmışktır. Gar- /ngılıa tayyar•lerı _ Şapkacıhga makabil 
l d ld. , · · denparh ieç vakte adar sa- b . . · t · Fransız 

illa tlrn egı ır. Düşman hava hticnmlıtn . . . h · · d 1 tarafından bom O• Mz de bu ışe ehemınıye verı 
. . mımı hır ava ıçm e el ence 1 ·· ·· . k" 

fngıltere üzerınde büyük mik- ve ıtef8li olmuıtur. landl. yoruz. ,ıe goruy~~s:~~". • Kabinesi toplandı 
yasta olmamıştır. Orta lnril- • bu iki par9a kom-. n ırının Bulgar 
terede bazı yerlere ve cenubi Gelenler Londra 17 (A.A.)- aynıdırlar. Fakat bunlardan 

Meclis reiai aeçildi. birbiriuden uzak mesafelere Salahiyetli Ingil:z makam birisi esas ko.~~' d.~ı~~i ona 
düşman bombalar atmıştır. Mut Kaymakamı Bav Fevzi larmm bildirdiğine ~öre bu benzetilerek orulmn~tur. 

Sofya, 17 (A.A.) - Bazı ha~rla ölü ve yaralı var öncel ve tahrirat kUihi Bı.ıy gece I~giliz bomLardım~rn tay Birbirine benzeyen bn ku 
Eski hariciye ııszılarından dır. Başh yerlerde pek az ha c.,ı;ıal kazaya ait bazı i~leri yarelerı Almaııyanm Koltmya. 

1 
evirdim çe-

llıri11to Kalkot' mebosan ınec sar vardır Bu gece düşıııamn ıörmek Qzre bir kaç gün için şehri ile Rendeki di~er het~ef i~••. par9a ar~nı i .. ;ında 
· · · · b · · : .. ı-....a: ı · ...._ b rd · l d l vırdıw bu eaoo.>m htıi reiıiligine ıeçilmittir. .iki tayyaresi ıabrıbedilmlftlr. .. rımaıe aelm'f&a.n11f· erı uum • ım~n atmış.,, ır. 

Vişi, 17 ·'· a. _ 
~raneız kabin esi ho gtin 

Arnıral Darlannı rivR~etinde 
top la.rı ınıştı r. • 

T oplantıdan ıonra tehJit 
neşre<lHmemiştir. 
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18 - MAYIS - 1941 Pazar ---- -- ·--

19 May1S Spor ve Gençli~ Bayramı Kutlama Programı 
EbedT af, BüyOk . urt•rıcı AtatDrkOn TOrk Vatan ve 

"•tikllllnl kurtarmak Ozere :samsunda hnadolu 
topraklarına ayık bashkh,rının yıl dönDmOne 

ta••dOf eden 19 • ayı• 941 Peuırtoui gDnü 
yapılac rı k ~ por ve Gençtik Bayrıımı bu 

p.•ogram dair- lSlnd kutlanacaktır. 

1- Bütün Şehir, s1bab erken ba)raklarla süslenecek, gecede 
ışıklandmlııcakbr. 

2- Ort:ı Okul talebelerlie ?erkez Kulüp ve guıuplarınuı muh. 
telif kollarına mensup sporcular saat 8,30 da Ortaokul 
caddesi üıerinde toplan mata başlıyacaklar, aaat 8.45 de 
a~a~ıda bildirildiA'i tekılde gosterİf ğeziaine çıkacaklardır. 
A Halkevi Bandosu 
B - Milli Bayrak kıt'as1 
C Filima kıea:sı 
O - Çelenkler 

- -----

Garip bir ceza: 2000 kilometre yürüyer.ek 
Ne~ ' b k. · H ·ı. . 

vor« " ımı avırı, ~oçuıkini ·d ~ ndıro takıp ed •re!:Lir. 
auııuıı ouıırı:ı ki"' ı•ı 1· ren ·e 

' ... • ' " ~ Hakıın \ıu ceıarı t~blA oder 
hıma r-ıun ı olınRk itıtıreo zıHce 
ı;•ııu nt: r kıifGrier sonırnıutı o 
lnu Sv1tnso11 Damrnıla birini, sim 
diya kadar iörülmemie bir cezn 
ra mahkunı flLll e\iı': Sı,aneon , 37a 
f" olcırnk 2.00o kilometrelik bir 
mFflıtfa h tedecektir ! ... Hor 359 
kilonıeıre mesafede b!r, uQ-rrdJ 

Q'ı her kfısebıt ve kördıın heki 
me b1r karlpostal gönderecek 
bu suretle h8kim cezanın tatl i 

çit dem e 'r ki: 

" Bo coz ,j, ı kı ı:uretıc-ı islıfa 

do edecsk 111. Encla gergin o 

1
an AB bı f tı5ac ı- , eanıyon ka 

rmd n t :rnk a5acaı~ m loten o 
nuu h sretiııı çek ccksin .•. 

Sv 1 on g !irile gt:çincm bir 
ad oldnt}l ıçın ılosı, bu ay 

rı eind n do nrı t: nlrt v~ sı 

tın tı Ç km 1 , Cf k t • 

E -- Ortaokul tah~belt!r\ OiJnyanın en bü)1ük dolandırıcısı 
F - Atıcılar, avcılar, okçular 
G - Atletler muhakeme ediliyor. 
H - Etkrimeiler Danimarl·aoıo merkezi olun 
1 - Futbolcular 
. _ _ . Kopeuhag eehrında rakındıt mü 

bü o bir col nıloloı.o pek mee· 
hur edı:mlaı ııı dol ndınlması· 

'avfa 2 

1 c ... Veli Tevf ı~ oğlu 

k m işi • 
1 ~ 

• ia'-ha . sinde ım 

~ ' htelif t•iı s ( ana Süralıi, , avauoz. Vazo. u 
harduklaı·ı, ~iı Pklık. \f.llllüz, huılul\ w1 dalıa bir 
CO k Ct~~İtlf·W. .. - . 

v Perakende 
·Çok ucuz fiatla satılmaktaı-lır. 

ilıtivacıııızı ~'hlıancı maluau daha dayamklı • • 
clalıa ııcııı olau . er~in ıuamnhttıudan h•miıı edi 
uız. 

ususi sipar ~der kabul olunur. 
(334) 18 23-28 

J - Gureıçiler, bokıoıler, bal!er~ıl~r bhrı bir mahktınere baelaoacak 
~J - Su •rorları mensupları ( 'ı üzuculer, kürekç:Jer, yelken- .ur. mubakem~de euçlu 43 ueın 
c er) . · da Haııer Stouugaard adında 

o.ı. sebep olilluetur. Dahrndırı- -----
lan anlorı:.ı miktarı 2623, nolan 

..,..... _______ ..._..,._, __ _ 

L- Sportıf oyunlar mensupları ( Basketbolcular, hendbol· bir D . k 1 d D . k dırılaıı pnra 17üzlerc1 milsondur. l a l 
• 4oımıtr a ı ır. anımar a 

cular, veleybolcular, ten11çiler ) ga l ı · H ı · '· Bo ıso aıt ahkike doernh.rı, 

Şİl'!ldİfO kad görü memıtı ciere Yuk Gözne l k ve s tr..!t h le e erı a g6rııı uu eırrn en 
3- Kafile, Uray ye Kııla caddelerioi takib D kıtlaya a+:lerek, büyiik dolırnd.rc:ı ld "' 

G . - 1· Eb d. Ş f A O k. b- - 1 ki ııı o u.uuu ya arnııoou auı ıyen _ e_ ı e t.at r un ustuoc ~çe en e~ ıtJOrlar. Auupsd , hattA Ama 
konacak ve bQ.tüa oounden tazımle geçerek. Döouşte yenı rıknd imdiro k d ı d 

o de hüyük ur. Dosvoları bıril:. i ı'k·ı 1 
ri uze no konduQ-o z m o iki 0( f. !oolf : I' '" iti o ·ası üst katta düı·t odalı 

ld 1 d - 'l k s·ı·fk dd . d l ft ' a ar ge en o yo an •o a onu ere ı ı e ca esın en spor a anına lnndırıcılar Holıeriu kA'bıno va bt.ı;uıi m 1 OD ınet uzomckıa ve bir Sll kuyusunu lıdVİ iiç dillıüıu bağı hulumuı 
dır. De.nim r!rnlllnr. )'ÜZ sene- ve ~ahık içe! rnchııslal'Jlldaıı bay '-'Üleynlafl Fikri. 
dorıl.ıtırl dlı l rıhıı 1e misli gö BİJI lıağ111a OİtİŞİk hfr IJHf' haHP IUiİSleıııilallyh~ 

girilecektir. ramamışlardır. 

4- Göaterit yürüyüfünden döne11 sporcular ve telebeler stadyo· Hoı,er:' Muhırn muameı~t 'o 
me ııelerek mevcut krokiye ııöre yerlerini almıf olacaklar· ınılhrem ieler h6rosu ,, isaıi al· 
dır. tıtıda bır büro açmıetı. Bu 

rülın 11501 ıı llll mnhkeme~e'k· •'I k 1 k 'f k • 
h Ük IAk 0- ı 1 · ıı·c va 'eı ı eee · 'e"a ~atı aca tır. lıt.ma ,ey~. u • a <a D g s er yor ar. .T • 

5- Sut tam 10 da Vali, yanında Aıkeri Kmoutatu, C. H P. 
Reisi. Halke•İ Relıi, Belediye Reiı·, Maarif Müdüril olduğu 
halde talebeleri, sporcuları teftit ve selimladıktan sonra 
törendeki yerini alacaktır 

Bir kibritin alevi J 009 metre )' i sek
likten gö1ülebiiiyo . 

6 - Bütün talebe ve sporcular bandonun jtlirakile Jatiklil mar . 
tıoı ıöylerken sabadaki direte Türk 8ayratı çekılecek ve · Almanrada f~l>11an &ecriib~ bunda lam muvnffrıkireı temin 
billbare Dat batını duman almıt Martı 1 alebe ve Sporcu· ler de rökeek ırtıfalardan en ku ed lmezse h r tar arın karanlık 
lar tarafından bir atızdan ıöylenecektir. oOk bir 1 111tı bilJt tr6rmek kaLıl &a bırekılmaeı dehu iri olecaQı 

7- Dat Batını Duman almı9 martından ıonra Vali ve Bölge ~ldu~u 8 tılaeılmııtır. Bır kıbri· nı gôetermekledır. Bır lltbritın 
Başkanı, Orta okuldan bir talebe ve ldınan Yurdu Gençlik tın kıloülr alev1 1000 met~e rük· kiiouk aletinin bin metre ıük· 
Kulübüoden bir renç söylev verecektir aektün tamamen görülebılmekte sakten görıllelıildigine bir oda· 

8- Nutuklardan sonra Başta Ortaokul talebeleri olmak üzere dlr. leıkları i~ ic& maekelenmie nın perdolarindeıı mıan ıeıöın 
bütün ıporcular Valinin ve halkın önünden geçit re.mi bır oda 10 kilo.metre aDesafeden rahuL bir k nardoo akseden zi· 
yapacaklardır. farkedılmektedır. ranın pek ook yük eltlerden bi· 

9- Geçit resmi bitince beden terbiyesi mükellefleri jimnastik Ynpılao lecrObeler ıııkiarı le tı-mamen görüle ıleceQı anla 
raıterileri yapacaktır giılcnıe leınio ptık gılo o!duQ'o ş makı· dıı. 

10- Sporcular tarafından ferdi muıabakalar yapılacaktır. 
11- Ferdi musabakalara müteakip Bölge Atıcı!ık musabakalarıa· 

da derece alanlann müklfatları tevzi olunacaktır. 
12- Saat 14 de ıporcularla ottaokulluhırdan mürekkep bir heyet 

ortaokulda birleıerek hastahanedeki yurtda9larımızr ziyaret 
edect:klerdir. 

18- Saat 16 da idman YurduGençlik Kulübünün Deniz kolu açı· 
lacak ve bu münasebetle deniz sporu eğlt'nceleri yapalacalc· 
tır. Ve gecede bu şenliklere devam olunacaktır. 
(Deniz kolunda yapılacak et!encelerin prol'ramıoı idman 
Yurdu Gençlik kulübü tanzim edecektir.) 

Gençlik ve Spor Bayramı 
KtJtlama Komitesi 

Darı yıh hası tesbit enildi 
Ders y.h başı ıabirinin ha1 

gi tarihe rnıız si oldu~u bazı 
t8reddiit ve yanlışlıklara vol 

Pekaimet Stoku 
Toııra'. mabıtulleri Ofısi ta· 

rafından memleket ıhtivocı iÇio 
peksimet stokları vQcude geli· 
rilmesını temin mekudirla ha• 
ıırlancıu karnnaroe lora Vekıl· 

açlı~mdııu Maarif vek:ileıi mii leri Heretı ııırsfından kabul 
dürler encümeni bu m~rnle oluıımue mtrırt1ı0 gırmiıtır. 

Yeni 

~--

Ankara Radyosıında 
Bugünkü neşriyat programı 

PAZAR 18 - 5 - 941 orkestrası pıogrammın devamı 

8.80 Proğram ve mP.mle-. 19 00 Muzik: 
ket saat ayarı Seçılnıiş ~arkılar 

8.3:i Müzik; Maı~lar 19.30 Memleket ~aaı ava-
8.45 Ajnuı:1 haberleri rı. ve •jans h·,.berlPr· 

9. 00 .\lıizik: Jlaff program l!J.45 Müzik; hakkır.ıda bir kaıar vernıiştır. Bıı karııruame hüki1mlerın6 
. göre, toprak mahsulleri ohıi, (l'I.) 

. Bu kaı:a~·a gore, ders ~e~ıe elinde l.ıolouım •era imal ede· E,·· 14aatı 
Ctıcpm'den µarçalar (Pl.) 
20.00 Kı uşmıı: 

81 baıı tAbırınden talebe ıçm ceai unların bir kıeaıı ile •e ra 9 .30 m 
derslerin baılıyac::ığı güfl, ö~- bu& dıt Tıcaret Vekll3ti torafıu· 12."JO Progr:un ve ınemle 

1 . . .1 l . b I dan ıariıı edıleoek miktarda pek ket saat Av. ;:ı1·ı 
retman er ıçın "erB erın aşı· eıme& > apmıf" ve bu pt:ıksimeı· 
yaca.ğmd:rn bır 1 Jıafl:i evveli, lerden momleket ıhtiracıuı kar 1 ı.33 Miizik: 
başöğretmenler iÇin dersldı·in eılıyacak mıktcırda s;oklar vüco 

da getlrmıı e memur edılınie\ir. 
baflıyae<tğmıfan l 5 gün evveli 'foprak ırıBhııuıteri ofüi tara 
ımlaıılacaktır. fıadao ımal edılecelI olan bu 

Düğün türktileri (kadın 
leı j) 

12.45 AJAl\!-; habeı lerı 
J:l.00 Müzik; 

ses 

(Ymt s·t ti) 

20.15 iizik: 
Meşhur operalar (Pl.) 

~.l.30 Memleket ~a21t ayarı 
ve ajaıı8 haberleri 

22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 Müzk: 
Caıhand (Pl.) 

~atı u alın ak istiveıılerin ersiıı 11 n:usi nnıh· ~ebn • 
miidürliiğiinde ıahakknk mern11r11 bay Ziya niiıı
diize vahutw Bekirde kövüııde Haziıu•dar Ha"an . .. 
Hıza miiraraatları. ( 333) 2 2 

1 

1 

içel Def ter~arhğmdan; 

müracaatları. 

• f 

a n 

Tl 

Sillf e inhisarlar müdürlüğünden 
th~r!'ii11 - ~il ifke, ersin 'ttu t, "Jersiu · r.nı 

uat·, Silifke - Ta~ucu , 'il ilke - ~1tıt, Silifke - Gii l 
nar1 arasında bir seue zarfmda gelecek ve gide -
cek (785) bin kilo emval ve eşyaııın nal~liyesi 

içi ı ı 1-5-~l ı tarihirıde yapılacak açık ek\ iltnıc' 
netieesi11<le verilen fiat layık1 hadde göriilnu~diğ ı ı 

den ek. iltme on giiu uzatılmıştır. T~lipJerin 32 ,; 
lira mu vak kat teminat akçasile ihale g_iiuü tayi.ı 

oluııaıı 3 -94 cunıa giinii saat on be~te Silif
ke i11hisarlar idaı·esine uıii racaatları ilfuı ohıuur. 

(32H) 16- 18 21 pekeirnotler ihliJ'BQ halir:de ge· 
Mahldt hububat rek resmi dfiire ve müaeseselP.re 

1ıer fıkse halku Ofıse mal olduau 
fı1at Qzerluden flalılacnkLır. 

sa~ escrh ri ve hatif şarkılar 
i::J .30 Konuşma (DP.' eden -

Tepeden) 

23 25 Ya ki Program ve !9----·-------------- ı.ıı;, ı 
Buğday, pamuk, mısır gi 

bi memleketimizin au mühim Yeni Adum 
. t l} . . k"I t k Bay lsmail Hakkı Balta- 13.45 Muzik : Radyo salon () --__,~-- .(ıi) 

zıral ma ı u erJoı teş ı e me . orkestrası (Violoııi~t Nel'ip Aş- ' 1941 .. E t 
te olan maddelerin Topr2k cıo~lu tar· fmdail çıkarı!makta . ızmır .n er-
Mahsıılleri Ofisiııirı i41tio·tl mev olan Yec~ı AdAm mecmuasmın km idaresinde) 

v ~ !l33 üncn sayısı çıkmıştır. Bu 18,00 Program ve Me:aleket ı nasyonal Fuarına 
zuları arasına alınmas1ndan sayıda Kahram nlar, Kısa ted saat ayarı Şimdide 1 hazırlanınız 
sonra malılOt hububatın da kikler, Notlar, iç Sosyete, .Ki- 18.03 Müzik: Bir milyon müşteri, l:t.ı?Jir 
Ofisin mevzııl:uı meyanına it- talıl~r, ~~ıltüı:, Kara çaput, Radyo «Sting» Kuartetı 1.) l1intornuRl'<ıJJnl ır uf r ı n da 
hali fcra Vekilleri Heyetince Endustr.ı .m~ılabı, Hayatım ya ôzgür ve Ateş Löcekleri) mallarırıı:u g<ir~ook ve ım-
k b l .ı·ı . . zıları vaıd11. 8 o z· k . . t ı kt 

a u euı mı~Hr. Bu Manat ve fikir mecmua- ı .3 ıraat ta vımı ve .ıu a c t ır. 
Bu hususa dair kararrıa - 8mı okumalarını sayın okuyu Toprak mahsullı:ı ri borsası 20 Ağllil o - 20 Ep lül 1941 

me meriyete girmi~tir. lcnlaru:uza tavıüye ~deriz. 18.40 Mtizik; Radyo caz _ <t21l) 

Yeni Mersin 
NUSH.A.SI 5 K.URUşrrl'J'R 

Abone . . . eraı ı 

sr.ne.ik 
Altı aylıh 

Üç " 
Bir .. 

Türkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuru" 

,. 

Hnriç için 

2000 
1000 
600 

Yoktur. 

kum• 

" 

Hesım ilanauıı saun 10 kuruştur. 

Y f)Uİ ~f erı_.ıin ){athansırıda Basılını~tı r. 

• 

G --

ler 
•i~ 
gal ı 

lerc 
rol 

teri 
Spo 
e4il 
IOD ... ,. 
yan 
tanı 

idar 
Ya 

gtla 
Nnr 
bald 
man 
spor 
ten 
ile t 
ya va 

okul 

gasiy 
Bar 
yapıl 

ıleYa 

ga•al 

Yarınd 

dötör 
lunda 
tiddetl 
bırakı 

tuh• 
bediim 
höcom 
tta haı 


