
f.Joııclr;ı, 20 [a.a.] -

tliridde Suıb limanına. A imarı 
paraı:iitçilleri in mi~ ve hu paı KŞiit · 

çiiJerioin bir kısmı esir ediJmiştir. 

Harp ılevam etmektedir. 
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Romanyada 
K. ıtlılı baı g6sterdi 

Ekırıek yerine 
mısır lapası 

veri)j.vor. 
Bükreş 20 (A.A) -
Romanya her ne kadar bir 

ziraat memleketi isede bundan 

Franaanın muha
rib olarak 

Tanınmasını 
istiyor. 

Habeşistan ~arekitı ' 120 yolcu ile 

bilkuvve niha- Bir Mıaır vopu-
runun 

yet bulmuştur ----
. Battığı zanne-

rıon <lra . 20 a.a. -

----

19MAY1 S 
Silifkede canda tezahü

ratla kutlandı 
Royterin diplomatik mn- diliyor. Turk.dü:ıyakurulaiıdırn- riııe llüşf'D Yazifesini hatar-

harriri yazıyor: beri 11porla ugrr.şmış ve bun- mak azmindedir. 

Hür Fran11 ı kuneLleri umu İtalyan mukavem~tinin yı- Londra, 20 (a.a.] - dan dolayı önüne gelen her Bu seneki ı 9 nıayıa ıapor 
Q L k] D·kD •· t MıRıra ait Zamzam adın- ı ı mi karargıthı d ıı ondrcdH ı m:ısı ve il ao~ı.<ının es . . eugeli ne biçirnde o ursa o • ve gençlik bayramı ~ebrimia-

m11meHileri bı.dunan bıltün hü lim olması Habeşistaoda ha dakı 8 bın to~luk. vapurun sun çelik bazmıunun kuvve- da cand.-n tt'zalınrata sahne 
lrumetlere aeagıdPıki muhtıraıı rek~tın biJku\'Ve sona erdi"İni muva"4alatı gecıknııt olduğun . . 

. r n d b t a . le l>akıl tiyJo yıkmıo, devırmıf ve ue- olınu~ ve cumhnrivetimi•io böyle yiyecek maddeleri ve!!İka Hrınıe ır. göstermektedil'. Bazı küçük hal an a mış n zarıv - ı t · r-
. b.n.k·"' · • ticede mnnff"k 0 muş ur. l>a,larıgıcı olan ha hüyiik aüp ile verilecektir. Gazeteler net- 1 - Vitı . u u~~tı müta· yan teşekkülleri şurada burada mak~adır. Zamzam vapura e 

riyatrnll ehemmiyetle devamla reke ile kev_dı ke.nd.ını . ~ılstn· mukavemet edeceklerse de bun Kap şehrine giderken bir Al- Sava~. miioadele ve ~air be- de şehrimiz spor Rabasında 
b \k d .. 1. 1. h k lire lrarıı butün ıatıkl~lını ken . . f d b t deni ahvalc!e ınııvaffak1yt1tin mernsim yapılmıştır. a m ısıp m 1 are et ~tme disinden alan bir •aıi1ele ko1 . lar Habeş vatanperverlerine man gemHı tara ın au a ı· . . . ün 
terini tavsiye etmekted!rler. ıuoııor. tedcedilecek ve onlarla istedik rıldı~ı tahmin edilmektedir. sırrını teşkıl ~ttıgı hu g. 

Haftada iki defa et verilecek~ 2 - Bu arcı hDk11meUo ik leri şekiloe mücadeleye devam Gemide 20 imdadı sıhhi oto- bir hakikat olduğu k1Lcll\I" ıç
ıir. Kahfe, tereyalı, şeker gibı tidarı ele almıe •e Fraoııı mil- edeceklerdir. mobili ve ıuhhiyeye ait le- timaf fikri rniica.<lelttlerde de 
ınad•eler müşkilltla. bulun· lelinin rerioi kaıi,·en sormadan Habe~istauda ~erhest kalan vazım bulanmakta. idi. Sıh muva.ffalJyetiıı gö7de ınnka-

MeraRime ldanan yurdu 
ve ortaokul talebe)ednin hep 

birchn söyledikleri lı.tiklM 
mar~ı ile ba~laıımı~ ve lıUa-naaktadır. Kafiınlar yıyec ... k al fe millet mılmesıilleri en ipti ·m t 1 k ı. ti . . . biye memurları ile beraber as t kudretin~ baglı ol-

. . _ d . . ı para O" u a.uvve arının gerı . . veme ve hare gençler tftrafındl\n J·im. rnak ıçm ma~azaların önun e daı hılrıyet ve vekar ıa~Uarı k·ı· . .... . I • garı 120 Amerıkslı yolc!l . h k·kathr Bu . 
. . . . çe 1 lŞl Surıye ve rakta mu- ·] ıto a•~ık hır R ı · nRBtalc bareketlf\. · ·· b sıra beklemektedirler Ek ıoıode rerlerıoı ~erme.ien esas . J k .... b' f' . boiunwakta idi. Yolooların . "" T • • ·ıı ti n, mu11a aka-

. k b ·I akt d r .halka kanunları defieıtirmiıtir. essu· o :ıea Ur· •. Cenu ı .A rıka mukadderatı hakkıııda hiç bir hakikati bılrnıyeu mı e er lar yapılmış Vt' birinci gele 
me u unmam a ı · . l hava kuvvetlerı Habeşıstanda . Is nmış vo var- .. k n ı ·ı ektedir 8 - Vlıl hftktlmett Frans11 " . . . - malftmat ahııaınamıttır. ınkırııza yuvar lere ınu af•t.tll\r Verilrnittir. ınasır - a~sı verı m . milletinin hio bir kontrolft olma ı y~ksek . mezı~etlerıııı goster· • ... ._ iıkları t!ilirıip gitıuiştir. 
Ônümuzdekı sene bu~day mah d•n iorarı hılktimet etmektedir. mışlerdır, Halı hazır şartlar 

1
. 1 K 

1 
J ... • . . .. Biitiin ıtehir hlllkırıırı ı,. 

su\Qnün iyi oldn~u memnuni· • - Fransa kanunu H888l· içinde bu ki1vvetlerin Libyayı ta yan ra IDID BDBDI Silifke ~eU\)lığı bu yuk- tirak ettiği merıuim pek par 
yelle karşılaıımıştır. Bükre~e sinin rerine ilrnma edilen metin gelişleri fevkalade memnuoi· sek hakikat karşısında üze. lak olmuştur. 
lopları mübayaalar bir panik ler mucibinco Viei hükünıetinin yell~ karşılanac<ı klardır. Al- Hırvat kralı oldu. ------------------
yaratmıştır. Ve bu hai haya- otorite karnnQ-ı münhasıran 85 rn!\nyamn en höyük tazyiki Londra, 20 (AA) - Amırı'ka z''raat nazın diyorki; 1 BAY RUZY[LT tm h l laşmasun İntaç eyle- rseıoda bulumıo bir ihı i farıu ed b 

• ~ 1 ~ L' ıabeıoda mDndemiollr. nt-r en yapacağı henüz elli ttalrau kralının yeOeni fapolet 
mı~tır. Bukreş fırancıları .,ır . - değildir lraka biraz tayyare to dilkO Hırvatiı1lao kr1tllıt.1 Na·ı·ıerln anladı-
L t'f L l dır 5 - Bu ukıJllardarı Vıeı hu .. d . . • . . ., &~ra ı •Urmuş &r • 1 • goo ermış ısede bu kuvvet 0 tahtını kabul etmıeıır. Londra· 

lı:umeı nın Fransız hılkftoıranlık . . · · ğ ıe Sulh teşebbiiadnde 
bulunma•ı muhte

mel defildir • 
ibnissuud bokukuoo tatbik 96 icra edemi 1 kadar eh6mmiyetli değiJdir. da reoı Bınatıstao krrıllıtı ıe&ıh ı Y 

receti ve buna hakkı da olma- Libyadaki kullanmakta olduQu 18 ile karıılanmakırcfır. - .., 

dıQı oeıiceei cıkmektedır. Bil· ağır t"nkl:ırm Afrika ya nasıl 1 'il · · dl M Qsella h 
Raşit Alinin bassa müstevli ile İll birligi JBP geçtigi artık mah1m olmuştur apı arı uzınn . 

mak için almakta olduQu ted t ir Fransız topraklarıudan Trab· L I . kuvvettır. Nevyork, 2J (a a .) -

lfarelıetini taıvi
betmiyor. 

Jer ne . s~rbestce ol_ınmıe ve nede lusgarbe geçirilen bu ~ldarıo Hava ~aa İyetı 
kaopoıdır. Buna bıuaeo Franııs . . . . J V1'i~top, 20 (a.a) - Amerikan r·adyosu Çin _ 
milletini tııahhiıt allına sokar lraka ~eçırılmesı ımklnsızdır. az Olua. Amerika z~raı:t nazırı bir Japon muha~amatmın sona er 
mahirette telakki olonamaı . Hu ağır tar,kları:ı geçişi Fran Loııdra, 20 (a.a.) _ nutuk söyliyerek demi,tirki: mesi hakkmda Cuınhurreisi 

Franaıı milleti dll11manın sız~arm bir cürüm ortağı ol- İngiltere üzerinde dönge- Son zamanlardaki yaziyet Bay Ruueltin tavassut edece · 
Viıi, 20 (a.a.) - hı'r ha- lrootrollladen kurtulmue olan dugunu göstermektedtr. oe dö,mao bava faaliyeti ha bize taarruz etınek için Al- ğine dair çakal'ılan şayiahı·a 
Ba~daddan alman . aakerı kunetlari ve eruiai usı Roma 20 (A. A.) _ f"f 

1 
t O t 

1 
.
11 

ın bir mill~tler bloku d .... 
1 

be 
1 bere a(>re Kral lbnussuudu zı· la.irle harbe deuın etmektedir ' ı o wuş ur. r a ngı ere maDyan .. . aıı ıyı ıı:ı r a :.t.n mahfiller 8 

8 · 34:8 rınm rah İtalyan teb ·ı d·• ı. ) diia ı d ıtono go~termektedır. . . . yaret etmiş olan Irak nazırla- ona bınaen mılıterek dDıman- . . üT ı e •ıeer yttıın 1 ' ere ... man a.ur De k şu tıkardedırler. Amerika Cum 
d N . Su d'" d k" 'ka la mOoadele eden bıltfto detlet· h~ı : bomba atmı' isede ağır hasar 4merikanan . bnı.•A . arşı vl ere- hurreisi Bay Rıızveltı·n bu nn an acı u ı ora a ı ı ı-.t · r f "k T .. .. .. . N azılerın arı ıya-
1 •. 48 t t d"t tm· t"r ler tarafından mnharib olnrak ylm" ı A rı ada obruk- olmamı,tır. Dun gunduz ce- oeğı cevap afınkü şartlar- :.. Jtırıtla Asya ve me ını saa em ı e ış ı dd d"I . . b ı ·· .. .. b .. ilah kuvvet olacak· .., . ) a e ı oıeıı ıca eder. ta • uıtmaoın bazı te,ebbu~· nup sahilinde dutman1D azı cağı musa 
Kahıre 20 (A A - • .. 1 · 1 1 t Avrupada her hanıri hjr o .. lh . . · · . ~· ' erı bnf ar >aşlamaz kınJmı' hava faaliyeti olmoştnr. Al- ır. ---- .... au 

Suudı Arailııtan kralı ıle J ra kta kd · de teşebbüsüııde hnlunması muh . . &s tı r. ınan tayyareleri dahile ııo1' A en, z l~k ~alıye nazırı N~c~ ~uİ Dötman tayyareleri rod:.s okadaq~irememitlerllir . .Man' lemf' I değildir 
dıyenm IOO görüşmesıh . e . ~ ingı·ı·ızler adasıoa bir kaç bomb" atınış denizinde yapılan 9arpıQmad, Deniz horbimi Valim_i_z_i_n_ 
lbnussuud •Arab mılletının is~de b"11ar yapamaw>ttır. beş Alınan tayyaresi clö,ürül 
ye~.'me knrtuluı yolunun ln- - ~arki Af'rikada Anbalagide .. t.. Dö t İngiliz tayya- oluyor. Teltiıleri. 
ıilı('.re ~·~. berf'ber . o~maktı~, Garbden ilerlemefe yiyecek, i9ecelr, yaralıları te ::i' ::· zayir olmnttor. Laline., 20 (A.A·) -

Rışıt Alının hareketmı tasvı b l d J davi imkArısız olduıtnndau · 11 bildiriror· Saym . Va!imı·z Bay Sahı'ın be . l d k d" . Of a ı ar f.'ı R k O(fi Franııı •J•D . r tmış o ~ay ım en ısıne yar • teslim olmaları emredilmi~tir. ı . aya Evvelki akflll' Akdeufı.d~D. a.e- Örge tetkık v~ teftişlerde bu-
dımı evvelce f&P.mıa olurdum» L d 20 ( ) Düşman kahrarııını &lilk~rleri- irld ıti ton 11eateri ı e ıd ıl mıe· J 
d . . (ı on ra, A.a. - l ıeu e e .,.. h b 1 i unmak lİlere dün Sabah Si. emıştır. I kta d"" t ·ı· k ınizi tebcil maksadiyle ~ahit /nailiz ta"yare eri tir. Bir deniz mu a~& ee u D ~ 

ra , on ogı ız av- e 'J ld an uooedılmekıedır. lifkeye gitmişlerdir. 

Amerikada 
Ecne6iler tecrit 

+amplarına pnde
riliyor. 

vetleri Frat nehri üzerinde lerirı tahanoalarıoı almamı~- tarafından bom• o o -- ---- -

Felloceyi işgal etmişlerdir. lar ve te11limderı evveJ Jqgiliz balandı SIR OLAN MALLAR • 
Gündüz erken başhyan hare- kıtaları ILRkerledmize seJam 

klta kara ve hava kuvvetleri durmoşlardır. Dük D' Aosta Vişi, 12 ·"'· a. - Bir kaç gön evvel •eh-! Bir kaç şalı ın kaR d 

işbirliği yapını,ıar tayyareler kıtalarının akibetine uğra- Beyrutta~ı. bildiriliyor: rioıiz piyasasıu~ ~00 çuvala Juyor diyoı lar, tıu bartıl~e: 
şehrin teslim olması için be- ınıttır . . Be11 tn gılız bombArdımıw kın kahve csozum onu ar halk mağdur oluyor diyorlar. 
yan nameler atmışlardır. ln- Kahır~, 20 (a.a.) - tayyaresi evvelki gün ö~ledeu y~ildi. Fakat ınUıtlıet bir şikAyet a . 
giliz ~uvvetlMi saat 14. de Habe\'~lltanda Dük D'Aos- sonra Rayak tayyare meyda "l Ayni gün gi;z açıkl•gı pılmıyor. 1 

NeTyork, 20 (a.a.) - Felloceye girmiştir. Hiç bi' t~nın teslım olm&&iyle Ha~- nına taarruz etmişlerdır. insan abilenler yarım kilo, bir Kahveden ımnra piy•aada 
Nevyork 'Ye niyojerseyde zayiat verilmemiştir. şı.st~n hareketinin s~•nra erdı- ca zayiat ve maddi hasar yok- 1:1~ kahve elde ede~.ilmek çay da kalmadı . Gtlya onla-

~O ecnebi tecrit. kamp~na • ğı0t k~bul etınek ım~Ansız- tur. Fran~ız da~i . toplal'ınm :abtiyarhğına eri,tiler. Ert~Ri rı da Ma~la~ışiar. A voç i9i 
~onulma.tor .. Amerık~ ~dh\e Surıyede dır. Dütınanıo daha ~ort fır ate.şi ü~erme İogıhz tayyare- ön, bn kahveleri koydun ıse k~~ar kuçok bir ''birde ba 
aazırı radyo ıle verdıtı hır kası Gorıdar ve Oıınmada lerı gerı dönmeğe mtehur ol- g gıbı h~llere göz yomnlma-

F.' b l kt d d bul. .. lımıdırf uotnkta ba~ka memleketlerde b l o onma a ır. muılar ır. Uıaktsn uzağa i•idiyo- . 

•lap bitenlerden babaetmi• Sıkı ted ir er alı- Yagmorlarıu b~laması miyeti haizdir. Böy~ pi k1tbve ~o fiata fırl"mış ~ıt ınak~nıattan reca edi 
A 'L • t• Ü 1 t' • t• ~ d •• o· ,) • il. r t • ' JOfUZ VO bu ıaferde b't Te ıon •amanlarda ınerı .. a· nıyor. vazıye ı g Ç et ırmış ır . .m.ev aşmanın ımma,akı yegane e şıı fiattan gizli gızh satıh. · A • • • Y raz cea 

ya gelen bazı ı.-yyah ve di- simin sonuna kadar İtalyan- kurtuluş yola kesilmiş bolun- •ormoş. Alan kim Y Satan rı .. t~dbır ~stıyoruz. lsimleri, 
ıer b••ı kimıelerin kontrol Beyrut. 20 (a. a .) - ların möoacleleye devam et- maktadır. ltaJyanlar aooak Y. ~ bu bir sırdır. Anlıya- lıuvıyetJerı ınalftm itlhalat tüc 
ediJ netinin ioabetliğioi Te Sariye yükaek komieeri meleri muhteme?dil'. Diikün ormanlara kaçahilirlene de kım k 

1 
r car~~rımız sıkı bir kootrola 

bazı ecnebilerin teTkff edil- general Denz Sariye Te Löb t.aslim olmaaı di~er balyan Habet vatanperverlerinden na aş 0 ~n '· d k h tabı tutulorRa hu bohr•nın 
A • t · ıı 1 .. . . . . . Bazı yerler e a ve var- ve y11.pıld ..,. .. diklerini ıöyliyerek bu teY- nanda omumı emnıye ' mı i kıta arı oznnnde hır teınr ıc- korkmaktadırlar. Fakat dığer .. .. d b' 

1 
. . ıeı tevat.aren &öy)e-

k . . . k"" lil gumrnkte e ın erce ııerı ıhtıka .... kif ecnebilerin umumi olarak müdaf•a ve 88 erı Taiıyete ra edıp etnıiyeceği bir kaç İtalyan kuvvetleri Dii un ID'v' bilir rırı orıu ııe geçiler 
teYkifterioin bir mukaddemesi ait her türJö haberlerin Detir gön içinde belli olacaktır. misalini takibetmezlerRe ltal- çuval mevcotm?:~·ka bob ·B" 
olaa bir teTkif delildir de- tamimini yasak erlen bir emir- Oeoubi Habeşistanda Del- yan mukavemetini kırmak Öyleyse an ı t ı r ve "b· ız buna kauiiz ve bhd• 
mi.tir. aame D8fretmittir. Jof088Din zaptı btiyök '3ht'm !i9in ~amana ihtiyaç vardır. ranın manaıı ne gı 1 herkes de buna kani"-· 
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__ 2 ı - MAYIS - 1941 Çarşamba 

Jolonva 
başvel<iJj 

Amerika seyahatin· 
den Londra.va döndü 

Londra, 20 (A.A .) -

Polonya ha~kuıııandaıı çe 

ba,çt)fdli gentlrnl ...: iknv~ki 

Kanaıla ve hirle~ik Ameriku.

• rspa ya 

Papalıkla bir an· 
/aşma imzaladı. 
M11drıd. 20 (A A ) -

f spıırı )'& hO 1ı u meı i Pa pııl ıkla 
hir aulsama ımıaıamıetır· 

T orsua istasyon 
caddesi 

Kahramanlar 
Yazan i. Hak"ı Baltacıoğlu 
Kahramoıı kımdit? İki hAl lvaıaudaı;,IRrrnı, yurldaelarını lıö 

•ardır ki kühı:ıamanlara Jarııı,ır: hıiikteu kurtaran, mn[tlup olduk 
l} Ahlaki vıhileıı!niu ıca1ıtsıı, tarı ıamau d .ı onların ısııklal 
tarıtıı·ı, mutlak bil' fırsgatla fap(ve hılriret ihıir::ıtını tıiıldellend ı 

~nk. 2) Vaıifeainı s11parkan hiQ roıı bu erlt;rdir. Kahrııman ve· 
1 bır 8fl~·deo~ ı:okiıımemPk, ölüm ıielİr'mesını bi:ıııiyen mılletler 
den bıle. Adewoıthı kendinden miilet Qn{t! iCin ergin olmırau
geçmeuirı t.ıu tôkeek derecesine tarclır 

• • • 
Yl\ yaptığı Sf>yahııtteu dörı- Hır möddet enel biı kısmı 
ınü~tür. Geue::al beyanatında. ! pı rl::e u 1.ııak re pılm ie tıuıunan 

varınca hor•anhktau büebiitün 
eırrılır, insau olur, kahraman 
olur. Bllfük. kohru:nırnl:ir büıük mıl 

le\ler içinde seıieirler. Buııların 

Amerika'1a bula'Jlln Polunyu· Tar · cs tıııasrou cedde~ıniıı ya- ••• 
pılmıyan kısmınında iaeasına Kahraoıantık bn fani varlık 

hlf\r ara ıt:da Polonya kam, 1 bas ııumıstır. la, elle, kemikle, kanla, es.ola 

yetiemeei icın oe husoEi bir yeri 
ııe de huıu~i bır lE knik yok tor. 
Bürük kahramnnlarıu veıiemesi 
için bürük milletlerin ~erolmeaı 
yetor~ Yalnız bu bürük milletin 
nevine mahsus olen asil kül\li 

deniz ve bav::ı. knvvotleriae ı Toprı:ıkhlt:oerı nıın alıı.ıım aoleeılaQak bir f8Y deQ'ildir. Kah 
iştirak eden göni\llüleriıı c;o p Hkrı tae l r:ırı eehre gt:ılmı11tir. r~manlık ol~a olaa bir ruh te 

taldığmı ve Polonya mille- Kavmııkam çekılı bay Naıı~ 91cd.ao bAd~seıidir. ~u derece 
· · f ı k · · h uzuu hel:icnle heledire reis tekı egoıst olan ıuaen ferdı nasıl olu rünü ıılrnıe olmak, bu kültürü 

l ü\ün oanlılı~ı, büıün eiddeıirle 
nlmıo olma!·, Kohramanm Jeli~ 

tının 7.& ere u ıtşma ıçırı er . 

fı <l 
kA 

1 10 
1i baf Refet Ta· ı•ısi Lu itler ıle ror da o derece fedakAr olabı· 

e a r ıga hazır o ugnnu biııot ol kadar olmaktadırlar. livor'? ERer llemde 'üoudumuı 
döyJeıniştir. dao, ca?Jımızd .. ıı baaka del\"'r 

Verilen malftmntıl göre 
general bn s0ya.lı:ıtinılon fev 

kalAde ınnv11ff,d~ olmu~tul'. 

Kıuıadada te~kil mlilec"k olan 
p,,Jonytı ordosnn uı teclıizatı 

öıJünQ verme va kiralaml\ kn 
rıunnu ile temin edilecektir 
GenorRl St 1<0\'Rkiııirı yarın 

Meyabati lıakkınd:L bay Qiir-
9ille gc;riişme:ü mu btcmelcl i r. 

Fransa 
Amerikayı protes-

r.o e tti. 

Va~ingtoıı, 20 [ ~.a.) 
Fra.ul4"nm Vaşington elçi 

si Amerika limanlarında ho· 
lnnan Franınz vapurlnrınrn 
müsaderesini protestu etmiş· 

tir. 

Bay Ruzvelt 
Meclise üc mühim , 
teklifte bulundu. 

Vaşington, 20 [a.s .] -
Oomhor rei1'i Ruzvclt mec 

lise öç yeni kanun layıha~ı 

teklif etmiştir. Bunlardan bi 
rinci11i yek6.ııu 550 bin tona 
balig olan 58 yardımcı gemi 
nin donanma için irı~a ıdır. 

İkinci layilıa Filipin ada 

tarından mihver devletlerine 

yapılan ihracatın moui ve 
üçüncügü ile garp nısıf küre
r"~iai Fransanın satmak ar· 

zu ettigi toprak. gemi veya 

diğer ~eylerin satın alınınaaı 
için Amerika. hftriciyo nazı

rına selahiyet verilmesidir. 

fRANSIZ MATBUATI 

Ruzoeltin aleyhine 
şiddetli ne,riyata 

başladı. 

Yoldeo lıoı.ulıuue olon por· .. " au 
oloıa@nrdı kııhraaıenlar ııeb meei için rster, Milli bir ef~aae 

kırıntısı, mılli bir masal p:uçaeı 
milli b"r eehamet i)rneıti kahrıı 

Qalurıdc tnmir. ettırilecektir. 

Maktu Veıgi 
edılemeıdı· Bit fftni lerılerden 

be&" e ve biıdru üsıOn olan bir 
oernırtıt 90 manevira1 Alemi v:ır 

dır. Kahrıımı:ıularıu iQinda relie 

Fabrika oe matba· tı4i, hnvasıuı oıQerıerintı caktiQ'i 
Alem, iete lıu manevi) at Alemidir 

rnanlık ateelnlıı rürekltıri eermıı 
sı İQİD, bara~ı, bir kıvılcım va· 
zifdsi görcr. 

• • • 
alar ne nisbette 

oergi oeTecekler? 

• • • Kahraman!rr h'nlerce ferdin 

SqvgiJI, l{Öı vneını, arrılıA'ı leeı1aınırecaıtı taı fe ve feragat 
teııımıvbu, öroıt nedir hilinaıi- yOltiiuü tek haeımı omuzlarında 

t 
JOO, JUr& :ıekı taaımıJBD, kon• t9 111mak kudretini aösleren dev 

~~ ~nhul, - Fabrikıı VE' roat " " a. dindeıı bn~kasırıı düe6nıniıen !erdir. Kahremanh r milli ahla 
baalttrın 941 rılıua ait maktu bir iusan kahraman olamaz. İn l::ıu iaaanla"mıa örnekleridir, 
ve.rgileri Mttliro vekAloliace ıee " ., sen topraklardan aıeQ>ını kes • 
bit 'dılmielir. meli ki vüka~leb\lıin. letihuını • • 

feşvlki fHW&Ji kaauounıı unutmalı ki iotiraka ~aram, Bu rılda ulu ha\Jralarını 
aıöre birincı flııııf müesseaelt'r egoizmden vnıgeçmeli ki fernge nndıQımız huu eehitleri kabre 
100. ikinci ı;ılJıfler 90. ÜQünoü te uleesrn. Kahraman hep btr ınaıı tiplerdir. Hava saveeıade 
sınıflar 80, dördüncü sınıflar aeıbeeerdir. Bir Meeöıü •duUFA zekAnıa, tf!kDiQin oyaadıA'ı pek 

70 re <laba asa~ı eıoıflar 60 liro iriler rüzündı 0 dururor" der. mühim rolü işarnl edeuler hiç 
vcırgi vereceklerdir. B d kı' .. 1 k b 1 d eüpheeız ki yanılmı1orlar. Fakat 

f 
ura a ırı er, a raman er ır · 

Müıehauıl vergiler, sını la • havada, düsmau k~ueıeında ze 
rıaa göre eırasile '3-2, 70-2, . • • . kAeını sb!Ame\le, isabetle itlet· 
40- 2, 10-ı, so dir. }·iabt ter Dının ı;ıugamberlerı kahra "" ı d ti k k mek iQin herenden önce kahra 

1 rl 
.. .

1 
_ l'aman ar ır; pu arı ıran, ar 

gı erı ıııoı ara gor~ sırası o ruı ınan ol:nek gerektir. Fizik klleif 
dt.ı 4,50, 4. 3 50 t-o yüıdo 3 tür. deelik ve hirlik inancını raren 

Meın tırlaı·ın 

r ahsil müeasesele
rinde talebe olami
yacaklarına dair 

kanun 

Madde 1 - 3656 ve 3659 
mımarah kanuulara tabi daire 

onlardır. Veliler lubramaolardır leri aklın d~bileridir. kahraman 

hı~m oineleriui \<öpekler gibi eü· lar ruhun. Kahramanlar efsanevi 
riinmeklen kurtaran onlıt.rdır. bir varlıklardır; EfMam:den do· 
Va\an '8 yurt mfidafaaaı iQİD AaolAr ananevt bir berat rsear 
cephelerdo ölen erler kahraman ler. öldükıen sonra dn efsanere 
!ardır; 11olip geldıkl~ri zaman karaııırlar: (Yeni Adam'dan) 

Ankara Radyosıında 
Bugünkü neşriyat pTogramı 

~e müessesele.~den m~aş ~o ÇARŞAMBA 21 - 5 - 941 20.15 Radyo azetesl 
ııcıel alanlar fulerı vazıfe gor ı 
dükleri müddetçe lıer lıangı 7.30 Proğram ve memle-1 20.45 .düzik: 
bir tahsil miie sesesine asli ket saat ayarı 'ı Sevilmiş p·uçalar · Trıo. Ça 
talebe olarak devam edemez- 7.33 Müzik: Hafif program anlar: Ulvi Cemal Erkin, Ha 
ler. (Pi.) lil Onayman, Mesud Cemil. 

Madde 2 - Muhtrllif fakül 7.45 Ajans haberleri 21.00 Konuşma 
telerde ilmi yardnncı veya asis 8.00 Mülik; Opera Faotazi- Mamleket postası 1 

tarı olaıak vazife görenler ve leri(Pl.) 21. 10 Müzik: Bir halk türküsü 
2624 numaralı karımı hükmü S.30 Evin sa:.ltı öğreniyoruz - Haftanın tür-
rıe tevfik3n orta ögretim mü- küRü. Bico. 12.lO Program ve meml11 
essest-leriııde yardımcı ö~ret· 21 .25: Müzik: Riyaseticum 

1 d l ı ket saat A y<trı 
men ik e en er ve mun ıas:ran hur Bandosu (Şef thsan Kün-
hususi ve yabancı ve aklllliyet 1 ~.33 Müzik: çer) 
okııJlıtrında öğretmen olanlar Saçilmİ!J ~arkılar 22.1 O Müzk: 
birinci m;;dueııin ::ümulüııe 12.45 A.JAN8 haberleri Şarkılı ve ~aı·kı!lız oyun ha 
giremezler. 13.00 Müzik: Radyo salon vaları . 

.Madde 3 - Devlet daire· ve orkestrası (Violonist Necip Aş· 22.30 Memleket saat ayarı 
müesseselcrir ce kendi memur kın) Ajans haberleı·i, Esham -
ları için açılmış olan kurslar rn.15 Müzik; Tahvilat, Kambiyo - Nukut 
ve okullar birirıci maddenin 8eçilmiş şarkılar 

·u ıı· ı 0 1 (a a) l ...ı h 1 d Borsası 'Fiyat). our ı, ~ . . ~ şümu üne ua i de~il :r. 1'1.30 Mü1.ik; Radyo Kalon \ 
Bir· hususi muhabir biidj- MBdde 4 - 1940 1941 dtıl'S . 22.45 Müzik; 

tıyor: . . .. orkestrası programının aevamı Cazband (Pi.) 
yılında her hangı bır yuksek 18 00 fl M l k y · 11..,raMız matbuat mm Ruz- tahsil miie!lsese.~ine devam et- ' rogram ve e';ll 6 et 23.25 anukı Pı ogı·am VP. 

velte karşı giriştiği şiddAtli mü mekte bulunanlaruı, l'\il~h al- aat ayarı kapanış. 
cadt"ıle ve Fransız işlerine Ame tında bulıınduklaıı müddet ha. 18.03 Müzik: <i-----------{!) 
rikanm müd·ıhalesini red e<ien ri~ olrıı·ık fnre, lıer sene mun Beraber tiirkOlAr ııaşrivatı Beri iıı s;vası ınahfcl ıôzaııııııı •ııııllanııı ıerfı etmek 18. ı 5 • Zira• t takvimi ._ 1941 izmir En ter• 
lerince bilyük bir al~ktt ile ta şartile, t t!ısiılP.r·irıi ikmal tt- Toprak m:tbsulleri borsası nasyonal Fuarına 
kibedılmektedir. Gazeteler Arne ın~ler ~ne merısııp olrl11kla11 veft 18.25 Konn~ma: 
rik-rn elçi. i aleyhine neşri va- killiklerco mlı a:Jde eılılAbiliı. (Dış politika lıadiı"eleı ı) 
tını şiddetleııdirmi~lerdir. Pa- Madde 5 - Bu kawın neşri 18 45 Çocıık saati 
ris gazeteleri Fransanm Ruz~ tarihinden mııteberJir. 19.30 Memleket saat aya-
v~ll Anıerikasına kar~ı miica- Mn.dd~ 6 Bu kaııunun rı, ve ajans lı~herleri. 
deleye h zıı laıımasrnı istemek tatbika.•ma icra vekilleri he- 19 45 Müzik; 
tedirler. yeti memurdu!'. Kadınlar faslı 

Şimdiden hazırlanınız 
Bir milyon miişteri, İzmir 
Enternasyonal ~, u a r ı o da 

ınallarıaızt görecek ve sa· 

tın a:ılcaktı r. 

20 AQus&os - 20 Erlftl 1941 
(126) 

·avfa 2 

.. ı 

Silifke inhisarlar mü~ürlüğünden 
~tersin - ~ilifke, ersi11 - .1uı, 'ersin - Gül 

nal', . ilifke - Taşucu, ~ilifke - . nl, Silifke - Giil 
nar, arasında bit· ~ene zadmcla gelecek ve gide
cek (7 85) biu kilo emval ve eşyanırı nakliye~i 
içirı 13-5-9 41 tarihinde yapılacak aç1 k eksiltme 
neticesinde veı·ilerı fiaı layıkı lıadde göriihnetliğin 
den eksiltnıe 011 giin nzatılmışt 11·. Taliplerin 3 2 3 
lira muvakkat teminat akcasHe ihale günü tayiu 
oluııau 23 f>-9.J. ı cuma giirıü saat on beşte Silif
ke inhisarlar idares\,1e müracaatları ilan olunur. 

(329) 16- 18. 21 ._...___.. _.._.. ~ .,..., ________ _ 
1 ı ~ n 

Satılık L~ 6hnar tomruğu 

Devlet orman işletmesi Tarsus Bölge ~ef liğinnen 
ı Güre~ r araııhkdcre oı·ıııaınnda maktada . . 

me~cut :·oı '7 atlet muadili 655 metre kiip 4 o de-
simelı·ekiip kö \ nar lonıruğu ;•<;ık aı·ttnma ile 
satılacaktır. 

2 Tomruklarııı hacimleri kabuksuz orta ku 
hır iizeı·indeu hcsapJaıımışur. 

0- Tomruklara ait satı~ şaıtnamcsi A 11-

kat·a'da Ormau umum miidiirliiğüııde er~in 'e 
islaııhul orıııau ~evi rge müdül'liiklel'İ e Taı·sus or 
maıı bnlµe ~efliğinde göriileliilir. 

4 rou11·uklarıu beheı· metre kiipüniiıı rnııhanı 
men bedeli sekiz lira<l r. 

5- isteklileriu 0/ 0 7 ,5 Pey akçesiyle 22-5 941 
perşeıııbe giinü saat onbeşle Tarsus Ornıaıı böl
ge şefliğine ınuracatları. (3 9) 6-1 l-- ı s-21 

T. ·ş. Banka 1 
Küçük tasarruf heaapları 

19 4 1 
I k r a nı i y e p l an 1 

K~İDELER 

4: Şubat, 2 liayıs, ı Ağustos, 3 \kincit~şrin 

TARiHL l\iND EY APILIB 

__ J 941 ikramiyeleTİ---
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TGrkire le Bankasına pare ıalırmakla 7alnız para biriktir 

mle •e faiı almıı olmu, afni zamanda taliinizi de denemiı 
olursnnuz. (1) 

Yeni 
NUSHA.SI 5 KUR UŞTU'R 

Abone 

Şeraiti~ 
Senelik 
Altı aylık 

Oç " 
Rİr' ., 

Tfırkiye için 

1200 
600 
300 
100 

kuruş .. .. 
•• 

Resmi ilınaun saun 10 kuruştur 

Yurttaş; 

2000 
1000 
500 

Yoktur . 

, 
" 
,, 

T. Hava Kurumu
na üyeol 

- _._.,,___.- ----· .. 
Yeni Mer~in Mathansmda R11.~1hnı~tır. 
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