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İlan münderecatınd:m mcsulb·et kabul edilmez. Cii ·ınhuriyetin ue Cümh.uriyet eserlerinin bek('i.'i sabahları Ç!kar siyast gazetedi-r YENİ ASIR Matbaasında basılmıştır .. 

u •• un iZ alıy yıs ruz 
Atatürkün açtığı zafer ve 

itil& yolu üzerinde ... 

'~~~~-<'>~<::>.c:;:::..<::-..<::><:-~..C:::::...C:::..<;.y;. 

AMERiKA ~~~~~~....-... ........ ~ ..... 
HARBE HAZIR 

Amerikan do· 
nanması Fransız 

lnön ·· başımızda olarak ilerleyeceğiz 2emilerini mu
sadere edecek 

istikbal bizimdir ve bizim olacakhr •. ., 
Dafıarın Almanlarea 
işgali rnevzuulJalais 

oimamış imiş •• 

• JdRGUN ı 
o 

Londra, 18 (A.A) - Deyli Meyi ga
zetesinin diplomatik muhabirine göre, 
Amerika Birleşik devletleri halen hiç 
bir zamnn olmadı~rı derecede barba ha
zırlanmış bulunmaktadır. 

Amerika donanması a~ık denizlerde 
rastlıyacağı Fransız ticaret gernilcriniıı 
miisaderesi emrini almıştır. Yolda buln
nan bir Fransız kalilesinin tevkifi de 
muhtemel görülmektedir. 

BU TEKZiBE tNANMALI MI? 
Vişi. 18 (A.A) - Ofi ajansı bildiri

yor : Fransız hükümeti Hitlerle Amiral 
Darlan arasında vuku bulan mUzakere
lerde Dakann Almanlar tarafından iş
galinin mevzuubahis edildiği hakkında 

Mısır hududunda faaliyette bulunan 1ngiliz tanklanndan. biri 
- a a_ı._. -• -ı-t •=-ı-a rı-•-•• 

MISIR HUDUDUNDA Mf- HABEŞISTANDA ADENA-
HAREBE llZIŞIYOR YA DA ZAPTOLUNDU 

ln~iliz hedefi ltalyan başku
Mihvere her ha .. mandanı teslim 
kımdan zayiat olmak teklifin-

verdirmek de bulundu 
Nevyork Taymis gazetesi tarafından ve- --o---.-

~!~i~. haberi kat'ı surette tekzip etmek- İngilizler hareketimiz AmlJalagl temizlenince 
AMERİKA DONANMASI ÇOK büyüfı bir taarruz şelı· İtalyanların yalnız lld 

· KuvvETLt Hnde değildir diyorlar .. grup Jıuoıteııerl Jı~acalı 
Vaşington, 18 (A.A) - Amer:ıka do- Kahire, 18 (A.A) - Batı çölünde mu· Kahire, 18 (A.A) - Orta Şark umumi 

.nanması şimdi 17 büyük zırhlıya malik- harebeler hudutta telisüf etmektedir. karargihınin tebliği : 
tir. Bun]ann en son hizmete gireni kırk H d dun MiSii' faralmda bir lat( Al- H be..ı.-.--..ıı Ad ~ ... al ttik 
altı santimlik 9 top]a mücehhez ve 3fi 0 u 8 --.....a enayı - e ·• 
bin tonilatoluk Vaşington 7.ırhlısıdır. Bu man grubu daha kalnnşsa da esas mu- Kıtalanmız çekilen dii~anı takip ed~ 
gemi tahmin edilen müddetten altı ay harebcler budutla Kaputzo arasında ce- rek şimale doğnı ileriı hareketine de· 
evvCl troriamlanmış\ir. reyan etmektedir. vam etmektedir. . . . 

Amerika deniz tezgAhlarının ne ka- Elde edilen Ahmm eair.lerinla ekseri- [Sonu 2· mc; S11hifede] 
dar büyilk bir süratle çalıştığı bu mir yeti düşman makineli piyadesine men· 

.Ebedi Şejimizden Milli ~eJe~ scmholiinil ta§ıyan §anlı bayrağın gen~ atletlei- elinde Samsundan Ankaraya 
kadar katettiği mesafeyi gösterir harita ue iki bii..yük Şefimiz 

saldcn anlaşılmaktadır. Vaşingtonun eşi suptur • 
olan Nort Karolina bir kaç ay evvel do- Sollumda yapılan hareket büyük bir 
nanmnya iltihak etmisti. [ Sonu 3. CÜ. Sahifede ] 

Bir gün 
Taarruza 
Uğrarsak 
ltfefruz düşmanlar ne 
lıaclar müıhlf olarsa 
Olsun hiç lllr Jıuuvetin 
•ızı yenemiyeceğine 

lıanliz •• 
'l~V KET BİLGİN 

--·--~---·-~-·~-7-;---·-1-·;-~-·--~---~-~-·--i-;-;---·--···-j-;-;-·-k-·--·-i-;---··-·-·-;-~-·-;-·--·--;---·---;-:~~~-·~~~~~-

Mısırın eski ~e- harebe vaziyeti va akınları 
----<>----

ne I kurmay bas- IKGILIZLER BASRANll 
kanı mihvere CEKUBUNDAKI KARA
kaç~tedi KOLLAKI iŞGAL ETTi 

ALMANYAYA VE Ş~MAti 
FRANSAYA ŞiDDETLi 
HÜCUMLAR YAPILDI 

"Arapların ye
ifBDe yolu ln~l
tereye müza-
haret olmalı" 

-<>-- -<>-
Aziz Elrnısirl tayyare Husulda Alman tayya· ingUlz sahUlerlnden Suudi Aralllstan JıraJı· 

Ue Jıaçamadı, fafıat şirn· releri, Amarada petrol taarruzun flddeti ve mn ıralı nazırına söyle· 
dllilı bir. yer! saJılandı, sarnıçları bombalandı ınıııaıııar görüldü.. diJılerl • HlndlstandG 

_tevfııf edıferefı.... .. . Kahire, 18 (A.A) - Orta şark İngiliz Londra, 18 (A.A) - Hava kuvvet- aJeyhtapfıfı .. 
Kalııre, 18 (A.A) - MtSır hukumett, kuvvetleri umumi karargahının tebliği : Jerimiz dün aece Kolonyaya tiddetli Kahire, 18 (A.A) - Royter ajans•na 

e~~i .genel kurmay baş~ Az~ ~lmı- Irakta : Musul tayyare meydanında hücumlar yapmışlardır. Düşman İfgali göre, Suudi Arabistan kralı İbnissuud, 
sırının nerede bulundugunu bıldırene bulunan Alman tayyareleri mitralyöz e!hndakı· limanlara taa-·· edilmi•tir. 
b" t ...:ı· I' ··kar t d t • f ...... - Irak maliye nazırı Naci Elsuudiyi ka-

m ~ı:;uız ırası mu. a va C mış ır. atesine tutulmuş ve bir llaynkel tayya· Kolonya üzerine bir çok bombalar bul ederek kendisine şunları söylemiştir: 
Mıhver de\.·letlerı taraftan sayı)an resi ateş alarak harap olmus diğer tay· atılmış ve atyyare1erimiz avdet ederler- • _ v....::t Ali ile takip~ si-~ 

Aziz Elmısiri 16 mayısta iki Mısır pilo- yarelere hasarlar yapılmıştır: ken yangınlar çıktığını görmüJlerdir. ·-· .....,.. 3-

tumın idaresindeki bir tayyare jt- Ama· r.. d ~- .,...,. 1 1 
d . hakkında hemfikir olsaydım şinu1iye 

za hava meydanından hareket ~tnıi~ :amara a, ~ l""''"o sarnıç an enız Rotcrdama yapılan taarruz nisbeten kadar ona yardım etmiş bulunurdun1 ... 
de hava kontrol memurlannın dik.kati kuvvetlerine mensup tayyarelerimiz ta- daha küçük olmuştur. Arap milletinin takip etmesi 1hun ge
sayesinde tayyare karaya indirilmiş, fa- rafından bombalanmıştır. Bu sabah erkenden cenubi şarkide len yegane yol, İngi)tereye müzaberct 

22 sene evvel bugün (19 mayıs 1919 
ela), Türkün ebedi karanlıklar içine gö· 
~üş ben:ıiyen hayatında bir güneş 
~uş, Mustafa Kemal Samsunda ka· 
~a ayak basmıştı. Milletimizin muka~
~t ufkunda bir dönüm noktası teşkil 
"ien bu tarihi hadisenin hayati ehem· 
'-İyetini anlamak için o tarihte ne halde 
'Wuğumunı düşünmek lazımdır. 
ı...!fe:ıimetle neticelenen bedb~ht b~r 
~tao bin bir yara alarak perışaıı hır 
'-ide çıkmış olan koskoc:a bir impara
fotlulc dağılmış bulunuyor~u: ~rkün 

olan topraklardan muhim hır kıs
anbul, Adana, Urfa, Maraş, An

~. Antalya, Konya, Merzifon ve Sam· 
'1'ııa yabancılann işgali altında idi.. 15 
"'-Yıs 1919 da garhi Anadoluyu a~-ni fe
tl lkibete uğratmak maksadiyle İzmire 
~vli bir ordu çıkanlmışb. İnsnnlı
l• en biiyük hizmetleri yapan ve en bii
)tik medeniyeti hediye eden Türk mil
~· tarihin en iğrenç ~u!ka~diyle karşı
~ıştı. Dahili ,.e harıcı duşm:mlar el 
e~ vermi Ierdi. Daha kötiisü. Istanbul
~ ınağlUbiyeti zeliliine bir mı:ske~et.ı.c 
'llbul ctmi ariz \'e korkak bır huku

kat inerken telgraf tellerine çarparak 13 mayısta Basraa.ın 40 kilometre ce· tleniz üstünde bir düşman tayyaresi dü- tm kti 
düştüğünden i"indeki Ü" kici kaMnıstır. nubundaki karakollar hadisesir. olarak ı.;iirülmüotür. e He dr.• bat 18 (AA) H d bat Ambalagi mıntakasındaki 1talyan kuv• 

" " .. r·- , · ı ed'lm" t" G ki ay ara • · - ay ara tl • • t r olmasmı 1nmliz'--e Bunlann Kahireye ~elerek gizlendikleri ışga 1 ış ır. ece timali Fransa sahillerinde · li- · b" be d k Hin 1'e ennın e• ım . .,,,. ıeT 
d [ Sonu 4 cü. Sahifede ] manlar ' k b::...:a. b" h h"" nızaını ır yanname neşre ere . - teklif eden Diik Daust 

zanne iliyor. -·-·- -·- - -·-·- ·-·- -·-·-·-·• • ço uy- ır ava ucunıu distan M .. 1 .. aiıl Raşit Alinin ha 
Ele geçirilen bavullardaki kağıtlar ve ~·apılrnq, hücum ıece. Y;~1 batla- reketini ~~ içiıı:kendisine iltihah ·;-·-·.-, .-·,- "-~-·-·-·-·-·T-·-d·-lotoğraOar Aziz Elmısiri ve arkada~la- Fransız • Alman iş. nuş ve ancak şafakla bı~ıştır: davet etmiştir. ıngt iZ er ":lam ve e • 

rımn memleket emniyetine muhalif fa- b • ı · • • h [ • f Snrı1ı 2. rı .C:::rı 7ııfede ] -·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-·- • - • - bombaladılar 
aliyette bulunduklarını şüphe götürmt• ır ığının feza ür erı muru 

r Sonu 2 inci SnhifedP ] 

Alman 
anlaşması as

keri mahiyette 

ibet mevcuttu. Kendi canlarının ve F a 
"1enraatlerinin kaygusuna düşmüş olan r nsız -
S.ıtanat dökiintiileri. Tiirk milletinin 
~ret kahul etmiyc.n ruhunu anlama
.. ıldarındnn galiplerin atifct ve nıerha· 
:itine iltica ctmı?kten ba ka çare gör: 

1l'orlardı. Onlann bu stmrsuz hallen, 
t"1jPlerin tnhnkkiim hırsforını arttırdık
~ arttırnıı_<; \'O milletimizin kudret öl· 
... ~u hakkında pek yanlış hesaplar yap
''illarını mucip olmustu. 

Amerilıa hariciye nazırı 
mühim beyanatta 

bıılıındu •• 
.. .b.u mcşmn j!iinlcrdc, Mustafa Kem.al 
"Ilı • k"k · Vasington, 18 (Radyo) - Amerık:ı •- ıyetı i:rice tct ı ettıkten sonra ls-

\'"işi - Berlin ya· 
kında müşte

rek beyaııatta 
bulun&caklar 

-0--

BITARAFLARIN MEŞGUL 
FRANSARDAN ÇIK· 

MASI YASAK! 
---<>--~tıh ld ı hariciye nazırı B. Kordel IIull Fransız oJın tı a bir şey yapı amıyacağına kani b" k 

t·ı.,!1ş \'C \•atanın hnriıni ismetinde is- Alman anla~asının. ır ~: ;rı ?.nla~a B.erlin, 18 (A.A) - Haber alındı· 
.,;::ıı sa,·asma baslamak irin Anadoluy:ı olduğunu tcyıt edcbıleccgın~ ~ylemıı;, ı.ına göre iş birliği hakkında müoterek 
• ...,.11'1 " v· · ·1 Al arasında ış bırl"w· · 

l 
eğe karar vermişti. ısı ı e manya. . . . . ıgınm bir Alman - Fransız beyanatı yapılma-

"' 9 hlayıs 1919 h(;yle mu-'<'"Cm bir ka- kg~lrp ~~.rı. ~iirresı 1ıcın. btirır tehlıke teş- t:na intizar edilmektedir. 
tın nıahsuliidiir. ' ı>tt·eını ılave ey emış . BITARAFLARI BIRAKMJYORLAR 
'l'ıııl'flıtn seyrini değiştiren bu muaı-ı Nnyork 18 (A.A) - Alman ma-

[ Sonu 2. ci SahiJede ] . · . [ Sonu 2· i?ıd SaJıifed. } 
Her giin binlercesi kullanılan taycıre bombcılan seukedilmek üzere 

,hqnrl11n.,-Jcn 

---o---
Fransız avcıları 
hemen ln~iliz
lere karşı ha-
valanmış! 

-<>---

SURIYEDEN HARiCE SIZABI· 
LEN MALÜMAT 

PEK AZ ... 
---o--

Vişi, 18 (A.A) - Resmen bildirildi~l
ne göre Şam mıntakası üzerinde İngilız 
bombardıman tayyareleri görünm~ ve 
Fransız avcı tayyareleri de hemen ha
valanmı$1ardır. 

Bu hu.sus ta İı\giliz tayyarelerinin El· 
[ Sonu 2. itıci Stıhifed. ] 
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Yazan : Şahin A.Jıd man 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• İNCİ KISIM·· .. ı 

•••••••••••••••••••••••• 

-- Musa 
75-

Çelebiyi isterük! ____________ ..,.,.,.. ________ __ 
Zol'flalar ,,..,,.,yorıaf'Cfı : sa1ı·aı deu!et, sa 
Çelel»i bize oeımıeB, oba sara)'ı alıarız .. 
Sultan Muradın mukarribi sadrazam 

sarayının uzun sofalarından, karnnlık 
dehlizlerinden geçerek, hizmetçiyi taki
ben yemek odasına doğru ilerilediği sı· 
rada sokak tarafından gelen bazı müp
hem sesler ve bağnşmalar duydu. dur. 
du ... Kulak verdi ve yeniden dinledi. .• 

Aman yarabbi!.. Bu s~er, yUrüym 
bir adam gibi gitUkçe saraya do!!ru yak
lnşıyordu •.• 

Bu seslerl önce Topkapı saravın<Uı bu
lunduğu sırada da işitmişti ... İşte aynı 
gürültü! •• Boşluj!u derin bir surette yır· 

Uzerinden de sıcak buğular intiş:ır edi
yordu .. 

J;lecep p;;ışa elinde kasık tamamen asu
de ve müsterih bir vaziyette bulunuvor 
ve dışanda kopan fırtınadan hiç malO
m:ıtı yokmuş gibi görünüyordu ... 
Sadrazamın bu tleA.şsız tavrının bir 

yapmacık oldut:ru işte besbelli mevdnn
dn idi ... Çünkü dışandaki ~ltü o kn
dar nrtmıs bulunmakta idi ki hatırı ku· 
lak an i~bnek hassasından tamamiyle 
mahrum. olsa bile yine muhakkak bir 
'!;:l!Y sezecek, yanındakilerin telaşından 
mutlaka kuşkulanmış olacaktı .•. 

tan o korkunç naralar... Halbuki topal vezir hic aldırmıyor, 
Demek · r Topkapı sarayını hıra· rah:>t ve emin bir halde, elinden bırak

kıp şimdi buraya geliyorlar .•• Peki am- madı·ı ka~ğı corba kas5ine daldırm:ı
ma, zorbalar sadrazamın sarayına ne ~ hazırlanıyordu ... 
yapmak için geliyorlar!··· Sadrazamın bu telnssız tavnnın bir 

O sırada sokakta yüksclen ve sarayın tavn Musa cefobinin zihninde dnrin bir 
ôabiline nii!uz. ederek duvarlarda derin ruphe u ·andırmakla beraber avnı ı:a
akisler husule getiren müthis. boğuk bir manda duydul'tu korb.ıyu da bü.c;btitün 
ses Mu çelebinin kulnklannda cın çın arttırmıştı .. 
ötmUstU: j Bu variv tte sabahtan beri knfac;ını 

- Musa çelebiyi isteriz. .. O şimdi bu- saran endiselerin blic;bütün artt1P,ını ~ö
rada imt~. Sahibi devlet onu bize t~ rPn Musa çelebi artık kendisini muhak
Um etmell ... Yoksa sarayı baştan başa knk bir tehlikenin kuşattığına kanaat 
yakıp yıkarız... . getirere>k., denize dilsen bir adamın yıla-

Bu R5i binlerce sadad.an milrekltep nn sanlm:ısı kab\limlm suursuz bir ha-
uzun bir yaygara takip etti. t"C'ket yapnrnk koştu. topal vezirln ayak· 

- Musa çelebiyi isterük.. DevletlQ larına kapanam'k a~lar gibi bir ses1e ona 
vezir, ya onu bize teslim edersin .. yoksa dedi ki: 
iş çok fma olur... - Aman babacığım... Evvela Allaha 

Dışarıda kıyamet kopuyor ve ortalı- sonra da ı;ana sıgı~ıyorum .... Daha f?Pn· 
ğa yayılan gUrilltille:r §1'8}'1 yerinden cim ..• Hayata ben Uz doyamadım ... Pa
oynatarak camlar 'l:angtr 7.<ıngtr sarsılı· disnhımız :m.nt iyice muhafa~ edesin 
~·ordu... dh .. • sana teslim etti.. • 

Musa çelebinin yt1zü sansarı kesildi ve Simdi zorbalar beni oaralarnak icın 
bir idam mn.hk6mu gibi iki tarafına sal- burnyn geldiler... Bırakma ben1 bu 
lanarak Recep paşmıın kendisini bekle. adnmların eline.. Kıyma bana ... 
diğt yemek odasından içeriye girdi. Allah akına beni kurt.ar .•• 

Sadrazam mUdeYVer bakır bir sini- Topal ve?.lrin dudaklarında alaylı ve 
• ·· Qnd ' verde serili kadife minder- hain bir tebessUm belirdi... Ve bu gU-

nm on e, J ı·· . d ra· 
terden birinin Ustüne bağdaş kurmuş ums mes; arasın ~ ce":1P ve • ı: 
turm '-"-- ı.e baslamak foin mi- - Padış:ıhın selametini temın etmek o aıua ve ycmeı; • . in . b · ...:ı.. • k l t 1. safir.inin gebnesint beklemekte idi... ıç senın ve enım ~.....,ı u a11>ımına 
:t.şte sofranın üzerine kaşıklar dizil. mensup adamlntın hayatı feda olsun ... 

miştl ve ortada duran çorba ldse5inin - B t T M E D t -
~~~.r..r...o=cooo~~ 

Habe,istanda Adena- lngilizler Şam ve Ted. 
ya da zaptolundu muru bombaladı ar 

[ Ba tarafı 1. ci Sahift>de 1 
l[Mlre. 11 (A.A) - • §W'!llı Mldiril

mı- IÖl'e, Dük Daasta, Amt.alagi 
nnntabmıdaki İtalyan kut vedıcriain 
teslim elmasım w.klif etmqtfr. 

15 BiN trAJ .. YAN MABSUB 
Kahire. 18 (A-A} - Babeşistanda 

Ambatagi etrafında mUharebeler fasıla
sız surette devam etmekte ve İtalyan 
kuvvetleri gittikçe daha güç bir vaziye. 
te gimıektedirJer. Burada mevcut 15 bin 
kadar İtalyan kuvvetinin lkıöeti bU
bnoe halledihniıt ~'lir. ~ 
banlar tamamiyle çevri~. 

AMBALAGt D()ş'rt}:KTEN SONRA 
Bundan sonra Gondar ve Jumme ya

kmmdaki kıtaat grubu kalacaktır. Fıı
bt Am.bal~ sukutuyJe Adis Ababa 
A\smara yolu açılacak ve bu suretle bO
tün memlekete hlkim olmak mümkün 
olacakbr. 

Cenupta İngiliz ileri yilril~ m11n
tazamen devam etmektedir. 

[ Bn.ştaraf ı 1. ci Sahifer1e ] 
kantarada huduttan Filistine girdikleri 
görülmüş oldur,ından başka bir şey ü
şa edilmemiştir. 

İnWliz bombardıman tayyareleri Şam
dan sonra Tedmuru da bombardıman 
etmişlerdir. 

YENİ AL'!\1AN TAYYARELERi 
GELDİ Mi? 
Kahire. 18 ( A.A) - Sallhiyetli as

keri mahfillerde Suriyeye yeni Alman 
tayyarelerinin geldiğ'.ne dair hiç malO." 
mat alınmad ~. fakat Surlyeden gelen 
mnlCımatm da pek az olduğu bildiril
mektedir~ 

FRANSIZ HAVA NAZIRI FASTA 
Rabat. 18 (A.A) - Hava nazın Ber

jcre, umumi vali general Foge, ve dığer 
generaller ile hava müdafaası, hava ti· 
caret filoSunun inkişah hakkında göriiş
milştür. 

.. 
ŞE ER 
r ve en ik bngra nı E bir seneı·k • enn ihracatı 

----<>---

Bıı~iin büyük 
bir hararetle 
kutlanıyor 

Tütün 12 milyon liralık 
döviz temin etti 

----o---
---------------~~--------------

Ş e hr f m iz JJaıtan lıaşa 
bayraıııarıa 
donatılacalı-

Arnerilıa ve İtalya birinci, in iltere ve Romanya 
ilıinci derecede müşterimiz .. 

Bugün 19 mnyıs Spor ve Gençlik bay
ramı olması münasebetiyle bütün Tür· 
kiycde ve ayni zamanda şeh:r.mizde ge
niş kutlama merasimi yapılacaktır. 

Schrimiz Ticaret ve Sanayi odası ta- 1 172.489 lira, Deri : 162.501 lira, Kendir 
rafından neşredilen bir istatistikte, 941) elyafı : 115.723 lir.ıdır. 
senesi zarfında, İzmir limanı da dnhil, j Devletler itibariyle yapılan ilırncatı 
Ege mmtakası iskele ve limanlarından 1 nuz da şöyledir : 

Şehrimiz baştan başa bayraklarla d~ 
natılacak, geceleyin de mümkün olaıı 
yerlerde tenviratta bulunulacaktır. 
Öğleden sonıe_ saat 14 te Cümhuriyct 

meyclanında to~lacak, merasim ev· 
velce ynzdı6tımız program dahilinde ya
pılacaktlr. 

Lise derecesindeki okullar arasından 
seçilecek atletler, Alsancak stadyomun· 
da Kınnızı • Beyaz takımlar şeklinde 
atletizm müsabakaları yapacaklar ve bu 
hareketlere kız :talebe de ayn b:.r grup 
olarak iştirak edecektir. Stadyumda tö
rene saat 15 te başlanılacaktır. 

dış memleketlere 35,892,808 füa kıyme- .italyaya 8.437.010, Amerikaya sekiz 
t!.ndc 188,945.374 kilo muhtelif cins em- milyon 365.158, Romanyaya 3.954.093, 
tea ve 103.418 baş hayvan ihrnç edildi- İngiltercye 3.888.087, Alınanyaya 2 mil
ğini yaznuştık. Bu istatistikten anlaşıl- yon 127.917, Yunanistana 1.434.585, Ma
dığına göre, memleketimize en fazla dö- caristana 1.333.531. Fransay~ 1.~14.439, 
viz temin eden baslıcn ihracat mahsulil- Cekoslovakyaya 504.722, Arjantine 432 
müz tlitün: 11 milyon 597.258 lira ile bm 870, tŞrugv~yn 289.501, Brezilyaya 
başta ...:ı kt d' n·~ -'--ull • . 282.586, Fmlandıyayn 392.707, fsveça 

Jt..:ıme e ır. ıger m;.uı:. enm:· 40L682 _. _ · 459 639 "'ır·--193 35r. . ih . bctl . .. l d. • ısvıçreve . . .ü".u:;m.ı • , 
7•10 rucnt nıs crı şoy c ır : V enezüellaya 188 303 lira kıymetinde 

Zeytinyajtı : 5.597.708 lira, üzüm : muhtelif cins mahsul ihracatı yapılmış-
4.928.059 lira, pamuk : 3.541.934 lira, pa- tır. 
lnmut hillasası : 1.101.933 lira, palamut: İstatistikten anlaşıldığına göre, yakın 
796.343 llra, Buğday : 634.197 lira, hah : senelerde cenubi Amerika memleketleri 
132.608 lira, fosul •a : 274.551 lira, Su- mahsullerimiz icin kıymetli birer pazar 
sam : 255.500 lir.ı, zımpara madeni : haline gclmlş1erdir. 

--------
Akşam k?z san

at okulu ser
eisi açıldı 

~-~-,,,,-=--':: ~C"rJ~~~ .. ::,.~,-....r,~""'-""' ... ~~x::o;-:r~~ 

~ergi geçen .senedelıl· 
lerden dalla güzel 

ue mtiteJıcbnil 

ÇOK ÇOCUKl.U 
Hdldnderin ilırandye· 
lel'I ha!'ılıında bil' 
tamım .. 
Çok. çocuklu hakimlenlcn şimdiye 

kadar yardım tcvziabndan istifade ede
memiş bulunan hildmleT hakkında ad
liye vekaletinden cümhuriyet müddci
umumiliklerlnc bir taminı gelmi tir. 

$chrimiz Akşam Kız Sanat okulunun Bu tamimde her yıl haziranın ilk gÜ· 
sene sonu münasebetiyle tertip ettiği ı•ü beyanname vermemiı veya ayni gün 
sergi dün akşam saat 17 de seçkin bir tasdik ettlrememiı olanlann bu yardım 
davetli huzunmda merasimle açılınıştır. ve ikramiyelerden istifade edemedik

Genç kız ve kadınlarımızın bir sene- !eri ztkrolunmnkta Vc:)'a yardımlardan 
lik çalışmnlan neticelerini bir aT'B\'3 istifade etmek istlyen hakimlerin bir ha 
toplıyan bu güzel sergi Türk kadınlığı- :ıılran tarihi ile yardım pnralnrının tev
nın yüksek kabiliyetini gözler önünde 7.il tarihi olan 2 3 Nisan arasında be
canlandırmnğa kafi gelecek kudrettedir. yanname verdikleri anl~ıldığı taktirde 

İleride yeni yuvalar kuracak olan vnrdım ve ikramiyelerden İ$tifade ede
venç kızlarımıza mesut olmanın sırrını t>ilecekleri bildirilmektedir 
öltreten, ~ dm·lık1armdan kendileri- ·--
ni kurtarmak yollarını hazırtıyan bu ir- iyi dereceden aşağı 
{an mü~ cmizin sergisinde ~eçen yıl- notlar n sıl verilecelı? 
lardakine nazaran büyük tekamül ve 

inzibat komisyonu bulunmıyan bir inkisaf vardır. 
~ kıdln11w il M M • !."""'1. veya ;ikl öiretm@nli ilk ob•llarda ciyb 

kendileri dikmek, şapkalannı kendileri ereceôen a gı notlann tek öğretmen-
yapmak, iç ~aşırlannı kendileri ha- li okullarda öP.retmen ve iki öğretmen· 
zırlamak, yemek ve pasta yapmak j?ibi li okullaTd:\ da ö;;. .. "tmen1er tarnfından 
bir aile ocajb. için çok ehemmivetli otan müştereken knrarla..tmlmnıu maarif ve-
malumatla bihakkın teçhiz edi1mi$ ol- kaletince muvafık ı:?Örülmiıı:tür. 
duklan ~örlllmektedir. n ----- fı 

Muvaffak olınuş bir eseri hazırlıyan ıuıtlSf'G :WOluyle IJfJ' ÇO 
~~ kızlnnmııı, yarının a~nel~i. de- ftl!aliit eŞ)'G.$~ gellyoP .. 
ğerll ö~tmc~lerini. ve dırekt~r bayan Basra yoliyle memlt:ketelmize yakın
Muznffer Erişi tebnk cbnek lazımdır. da mühim miktarda manifatura ve di-

~er itholii.t eşyaBlnın gelmesine intizar 
Sulama işleri lıanun edilmektedir. Demiryollar;yle eşyaların 

Mecburi hizmet 
tazminatları nasıl 
ödeneceJı? .. 
Nafia vekaleti !arafındc.n hazırlanan 

mecburi hizmet kanunuro. ek bir ka
nun projesine göre, tazminat ödemeğe 
mecbur olanlardan Tdcaletçe istihdam
ları kabul edilenlerin taz~ıinat borçları 
hizmete devamları müddetçe aranmı
) ncak ve fak.at hu müddet zarfında mu
ruru zaman da cereyen etmiyecektlr. 

Hizmet müddetleri devlet hesabına 
olup ta tah"il ve staj müddetleri iki 
misline hali~ olanlar tazminat borçla
rından muaf tutulacaklardır. Bu müd
det ikmalden evvel vazifelerinden ay
rılanlar veya kendi kusurlariyle çıknrı
lnnlar. hi·nnet müddetleri ne olursa ol
sun tazminatlarını tam olarak ödeıncğe 
mecbur tutulmaktadırlar. 

-------
'6aff.. ·o r gramında 
yenirhıer yapıldı-
Rad.ro proerall"lnrında düqden iti

haren bazı d.-~i .. iklikler yapılm1ş, eöz 
ve saz kı"ım anna fzıydalı iH\vclı-r kon• 
muştur. Bu meyanda sabahleyin yapılan 
rkndın saatb «evin saati>ne kalberil~ 
rek ~enioılctilm~ bafıtada birer gün 
~Mt-hmedin saati> choş bet saati> 
•yurt saati> cdereden tepeden> crdcrt
lttşme saatb csan'atkarla.'"lmız konııı;ıu
yon ve «memleket postası> ile «kü1-
ı:ir saati> ihdas edilmi~ir. Dertle<Jme 
6aatinde vatandaşlarımızı:ı soracaklan 
!ıhhi ve hukuku müşküllerine cevaplar 
verilecektir. 

lciyiJaasında neleP 11ar? .,.aratle mürettep mahallerine sevkleri 
Evvelce ycıpılmış veya yapılacak olan için tedbirler alınmıştır. F..şyalann bir DE YJ 1 

ulama işleri ir,in alınacak Ücretler hak- kısmı İngiliz müstemlekelerinden diğer Halılıında bir emil' .. 
k·nda Bli rült Millet MeclWne bir layi- hir kısmı da Amerikadan gelmektedir. Ders yılı başı tabirinin hangi tarihe 
h \m Demir lthah i-1- Alman fırmaları 

ıı veri iştir. · 'I"• muzaf olduğu baklanda maarif veknle-
Bu '- __ ,__ 1 _ı nezdinde yaprlan te-bbüse mihbet ce· layihaya göre gereııt aUUil11a arnan r- tinden ır-hrimlzdeki alakadarlara bir 

VBP alınmışbr. 
\'C gerek mühim milttanlıl su sarfeden ----· .... --- t:\mim gelmiştir. Tamimde ders yılı ba-
müesseselerden, Maliye, Nafıa ve zira- KARŞJY AKA.DA fının: 
ht vekaletleri tarafından tanzim ve ve- s•ıHuE tJA•t tJ Talebe için derslerin bs•lıyacağı gü-
killer 1'eyetince tasdik edilen tarifeye 11 '" T D vvlf ne. öğretmMıler için de aenlerin başlı-
göre ücret alınacaktır. C, H. P. Alaybey oca~ 1 haziran yacağı günden 15 gün evveline muzaf 

Arazi vergisi vermekta olan Cla aı1 1941 tarihinde semtindeki kimsesiz Ç<>- oldui;J bildirilmi~tir 
F ranaız _ Alman iı- Mühim bir hadise iicretinı ödemekte mn1cenernr ve arazı cukıann snnnet1erini yaptıracağı ve o 

[ 8,,..+aTafı I. ci Sahifede] de, arazt tahriri mucibince ~htt edil- ~ece bir de eğlence tertip edi1eceği ha- ZABrTADA 

b • ı ·ğ • · f /ıii l • ~· 1nit mesaha MJ ücretlerine e5&S olacak- ber Alınmıştır. Silnnet olmak istiven QO-
ır ı ının eza r erı yecck derecede göstemıiştir. trr. Katiileşen '1'JktnrlardP. .dt"Vftmlı cuklann 17 mayıstan 30 mavıs "941 ta- DO wwz ZAHurvw ~ 

[ B ı. Bunlann tevkifleri için bU ... nk "'8"- ·hi k d K k H. 1k d ~· n sil. atJ::ı dŞtaTa,. 1. d Sala.ifede] zu a "' bir se~ple üçte bir dere~nde n ne a ar arsıya a a evin e İ 
tr '• RÖl'et bitmW m ISetler tem- retler sarfedilmektedir. ı-ksilme butdui?u taktirde mükeJlcfler A\aybcy ocağına nUfus cüzdanlarile 00-. B R A.DAMJ VURMUŞ 
- diler ~kden ~ YENİ ZEl.ANDA BAŞVEidı.J keyfiyetin yeniden tetkikini lstiyebile- li.kte müracaatleri• t~p ebnektedlr. Zeytin dağ nahiyesinin camii Kebir 
~ ~. KAllİREDE reklerdir. MAllKEMEI.ERDE mahallf'Sinde Ömer oğlu Hakkı Kork-

a. tedbir. .. Anııer ... ..._. Kahire, 18 (A.A) - Yeni Zelıında Su ücretleri eulııma idaresi tarafın- maz zcvtin dağının yıkık saçan köyü 
- ar'n•br elmeldedk. başvekili Freuer, orta ~ Yeni elan tahakkuk ettirilecek ·~ man yıldan SarhıntıııJı eden 11en"' mcvkiinde buluun arpa ve bakla tar-

ltPI edilmi Fransad11. A:ınerib te- 7,elend•lı kıt.alan teftiş etmek Uz.ere ~ ~elen Nisan ayı içinde mahallin .. .._~ ':. 7 lasını domuzlardan korumak için bek-
haa!ından ba ka vabanct ,ok gibidir. buraya gelmiştir. en büyük maliye memurlanna hlldirl- lllG•M«lılln oldu.. led.iGi bir sırada :ıyni nahiyeden Hüııe--
Halen '-81 altmdnkl fnm,11<la 2000 1ccek ve tahakkuk eden ücretler maliye Güzelyalıda bir kıza earkınhlik SU(U• yin oğlu Osman Çalışkanı gece e•de bu-
lı:adar Amerikan tebaası n.TdlT. eYTel 80,900 fnm1Wk esham •lalpleri- tahsfldadan tanıfmdan tahsil edilecelc.· ln ağır ceza mahkemesinde duruŞ1'lası llınan öküzlerinin yanına gitmek i';in o 

Vişi. !8 ( A.A) -- Amele yevmiye- nin .ubabn ipeid.umıla 150,000 fraM th. Bu iicTe.tleri vemıiyen1CT" baltlarm- yapılan Murat Sufpeli bir ay hapse mah dvardan geçerken domuz zannlyle çif
hrl dlıpraekte 'ft f,ana nm1aıbft esham bJr laymete malik olduldan Wiril- da tahsili emval lc.anımu ahkarm tathik küm eclilmiş, arkadaııı Hüsevin hakkın· le tüfeği ile sağ ayağından yualamq ve 
..-ıhi:Dleri llenltin olmaktadır Bir laaç ay meldedir. <•lunacakbr. rfo dl'\ heraet lcer.ım v~ilml~r . t.ıtulmu~tur . 
..-:;;;__.....,..=-....__,_._. _________ ;;;;ıı;;;;..-li9iiiiiiiii&iiiilim--------lliiiiili----------------iiiiiilöi0i--iiiiôiöi0ô--=__.---....__--.___, .... ___ _._ AlacağınıtekneeUe 
:-·-.. ·-:·-· .. ·--·-· .. -·-·--· ................................. ,,, ......... :. İşte bu sebeple. tatili geçirmek için, bu! Tuzlu su damlatan cildime iı~kırı- almalı lstemff •• 
E. ..= BUYUK {.JJ"KAYE ~. .~ kibar hayatından tamamen milnezz.eh yor, ayakl?rım altmda gPminin y·alp::ı· "Dikili kazasının ismet paşa mahal-

:-1 olan bu Karadeniz lhnanma rıtica et- ]anması, rilz~n yelkenlerimde 1slık· ;ttsinde Ramazan oalu Bayram Oksavın 
;._ ...... ~ ........................................ _ .. _• ... _ .. _ •• : ......... : ~· Maama!ih burada bulunanlann far çalına~ı ~eni coşturuyordu! htr ahenk mesdesinden ayni mahalle-

yaln1% fakir ~er oldtio~tt da L"i.n- Sonra yagmur başladı! Sırsıklam ol- den Recep oğlu Kamil Dörtkardeş ta
netmemeli! Bilakis, bana refakat eden n:ustum. ,,.Fakat insanın bntUn eJbisc~i, rnfından tekme ile yaralandığı şikayet 
on ~ yirmi iyi sporcu araS'nda bir kaç dız kapa.dan.na kadar sıvanmt' hır ~aiJmı ~tir. Kamil tutulmuştur. 
milyoner de vardı. Fa\:at bunlar gös- p::ıntalondan ıbaret olunca, nezleye tu- ICGJı m:ı· •aderesf 

Y .. ,. .. u •t,. ~ILD ~riş Ye llbişten, parlak gazinolarda tulmaktan pe-k korkusu kalma~ ... t ~ 
,,.....,... ! "• & iZ ömür sllrm~ nefret eden ve benim Bununla beraber pek uzaklara acıl- Kordonda gnrdf'n b&rda Mehmet oğ-

- 1 - gibt, sponı spor için seven klmse!erdi! mnmnk mUreccahtı. Yoksa geri dön- lıı Mehmet Uğurun üzerinde bir bıçak 
. Bu ~l~ o sabah denize at'llı1 ~m mek mil küll~irdl. tcimden gelen bir hulunmuş, :zabıtaca müsadere olunmuş-

Yelkenlimfn açık deniz TUzgarlanna kızlar, yahut ta lailarmı cyerleştirme- vakıt, kadınlardan ziyade aklımdan ihtar - hakikt sporcuların kan olan tam tıır. 
gö~Us gerdiği o kurşunl Eylül gününde, ğe> meraklı anneler ııarardı. Bu anne- unık hiç bir St!V yoktu! Cetin bir gay- dakika duygusu - gerl dönmeği bana Havaya ateş etmiş 
demir atma ·a gelirken zevcem olacak ler benim -.nr makemesi ticarethane- ....,.t -...:rma m-bur ola-~· bilı'uor- --.....ı ~-·h·t d ğ " 

ha -ı-- H.C =.ı "''" "'"'""~ cY - e"'n:H. ,;:,a t ~ o ru tornistan! Nam .. '7nahta Az.iz ogwlu Ahmet Kayre 
kadının mulem meyanında bulmıaca- min habn sayılır bir irat temin ettigmı·· • dum.· Fırtınnnın v. alon old .. ~·nu bı.ldı'· T b d d k ......., 

k] bil .... : _ _ .J,_ H -..... nm u sıra a ır i yağmurun kur- Karaman eok,.;;.ından g-erken sehep~\z 
ğını n ırna e St:l.4.lnıCzu.ım. attii bu- biliyorlardı! Fakat ne bilJ>Vt ... ki! ben - '-~.ı .. ı ba~. k Jt-~n dire~ne ~- 0 percıesı· da b' kad • ~ -,. 

d. h. .. '- • ı· d -J -· •~ .ıunn .. "'"" ~ •!ı ~~ şunı arasın n ır ın se~ı olarak tabancnııiy)e havayl' ate• etti-
nu bilsey ım, ıç şupnesız ıman an ay- sporu sad~ b2c:kaJarına favsive et- kilınişti. ""'-1-t ben ...:ı .. .,; .. ıa mu .. -d-'e d d m TT lak k b f k .ı• " ,_ Çünkü, . . f 1 -s ., ı: cı..ıuı: ~""" ._.. eı uy u . t'>..U a arttım. a at cııre- ~inden yaka1anmı-r 
rılmıyaca.,..tım. ·· ıtıra etme iyim mekle kalmudım. Kayak, kürek, çivili etmeğl, bütün ;ıdal .. lerimi ~~l. mü- qin gıcırtısı r{lzg!\rın ıslıkları, yelken- : uılllllltllllllllllll'll;t; ı'mınmıımıııımıııw= 
ki. beki\rlığıma pek aşıktım. Bekfırlık ayakkabı, mayo ve salreyi daha iyi ... cadele içinde n1dumımu hiot'Cc'o-'prek vn· lerin şapırtısı. gemiye çarparak parça- E E. 
sultanlık deme2:1er mi ya! Ben buna tabilmek için kendim de spor yapardım. şaına.ğı .severdim! Znten. t~ı!keye dU· !anan. dnloalann bısırtısı, diğer bUtiln ~ Nı•şan E 
tamam\yle kani olanlardınım. Genç Halbuki, ancak gös!Miş için telis rake- sünce.sizce atılıvor da deyildim· vakti- c:nc:1erı boğuyordu. Acaba yanılmı~ mı : E 
kızlar canunt sıkan mnhlüklardı. Onlar ti. kullanan .. beyindt"n ı:aytj müsellah mJ h~ e~;~fün ve fırtına bıı kıy.a- idim? • a a•n...mE HARFUŞ E 
hakkında duyd ğum hi~ isb."hknrdını dilberler, ~glr sid~tlice esince kor- met h:ıli!l.i cl!nad.?"l ı; .... ana döneb;ıece- Yok canım - i~ .. ses yeniden kula- § '-" Y..:. ' E 
ibaretti. t ina ile kıVlrCllda~ml~ı' kii- kuya kapıbyor ve benim paramı alınası l?;m.i •liyo . ~: ha calan m:ııvi l'rıma geliyor.:ı•ı! Gt'wvi n Mik~mefo : Enver Bald O IU § 
cUk kafal2r•rı..J .. hen manası71, -t"tn b:-"- ve rönar arjanteye tahvilden başka bir dalql'!.ların t~o"'l"rinde bpv~·7 kön;ikten ('"virdim • ""1< P"'çm"~"'n büyük hir ~"- § nf~anlandıfaP.. § 
h bir sey l:f'~-J .. miyOTdum Bir f-HI- cıey dlicıünmnrliklerl icin sinirime doku- tarlnrın y:ıı"\S yavac; artt•i!'nı VP bac;ım mımdır.m•n bnm"n }ıamen tam'.lmivl" ; 18 l\fAYJS 1941 : 
k t eseri o]a...,:ı.- ~ıt pl5jlardan h:rın,. nuyorlnrdı. Ben knhy kolay cilveye ta- Uzerlnde gök vüzUnlin c:iirft+1 ... karardı· 17l•ladiği küçiicük V"ft;ı bir kayık ~Br- : 1124 § 

1 -em dert.al etrafınu bana göz diken kılanlardan değildim. ğını görüyordum. Ah, ne latif bir histi dilin.. - BlTMEDt - :mııııı11111111111111111111111111111111ıııııuıı111uım=: 

arım Ev Kadını DeiiJ. ! 

Bir ~··n 
Taarruza 
Uğrarsak 

---~---

efruz düşmanlar ne 
hadar müthiş oııır.sa 
olsun hiç bir lıuv11etill 
bizi yenemayeceğine 

Jıaniiz .. 
~EVKh"T BiLGi!' 

[ B~taraft 1. ci Sahifede l 
zam hiidise~i bir tesadüfe hnmlctnıek 
imkiınsızdır. l\lustafn 'Kemal Pontos ~· 
kiyasnu tenkil için iicüncü Ordu J1I • 
fcttiş)iğine tayin edilmemiş bile olsat 
dı. hlıdis"eler yine ayni mecrayı takiP 
edecekti. Zira lust:ıfa Kemal harı> son· 
rası di.inyasıru büfün c;ılgmlıklan ,,e 
zauOnriyle en iyi :ınlnmış bulunuyor~"' 
O giinkii düşmanlann haleti ruhiycsıne 
göre. istiklal savaşının ne gibi şartlar 
dnlıilindc y:ıpıl:ıcağını dahiyane bir ~ 
kilde tayin etmiş ve kararını verdıı; 
gfn, dünyayı şnşırian 7.afcrlerin kazanı· 
lnenğına da iman etmiş bulunuyordu. 
Filhakika ebedi SeCin bütün tahıninlc."'d 
birer birer tahakkuk etmiş ve 19 -t: 
1.919, cntrikabr ''c fesatlarla dolu. ._ 
tahnkkihn tarihine ölüm darbesini •?.!, 
ren mukaddes hamlenin başlangıç gtı 
olmuştur. Mustafa Kemalin S~ 
nyak basmnsuıdan sonradır ki Türk 111..

lcti, diismanların tehditlerine ehenını; 
yet ,·cnniycrck arslanlar gibi gUkre111 
ve oyaklanmı tır. Yeniden hayata ~; 
vuşınnk, yeniden hürriyeti ve istik.18" 
bulmak ve kurtulmak ic;i.D, muhtaç oldll" 
ğumuz nihayetsiz kudretin haki..kateO 
damarlarımızdaki asil kanda mevcut ol
duğunu gönnüştilr. Bu miişabedellb: 
bugün her r.amandan daha büyük 
kıymet taşıdıfma hiç şitp.&e yoktaıl'• 
Düıwanuı hu karanlık ve Wbaht ~ 
leriı~dc, her dakika bir fıecavüz ihno:; 
tini düşündüğümüz bir zamanda._ .. .., 
iman lruv.efl71e et.edi hayata nıazı
olaa Türkiin parlak istikbalini görme~· 
teyis. 

Giizel vatann•n 1uuı haksız bir •. taa 
arruza uğrar.sa netieenia bqka turl 
olmıyacnmna. mefrm dilşmatllar ne ki"' 
dar büyük ve ne kadar müthiş olurs' 
olsun hic bir kuvvetin hm yencmiyeee" 
ğinc kanii%.. • 

Türk milleti Atatiirkün kcndisİol 
emanet eltili istildil bayrağını en yU1'· 
sek zaferlere eriştirmek için başınb 
İni.inü gibi en parlak bir ordu ve siy•· 
set stratejini. en ~b bir kmnnndııt'" 
dahi bir şefi görmek bahüyarlığın' 
maı.lı.ardır. Atntiirkün açtığı zafer ~ 
itiliı yo1Jnnnda İnönü basıınurllla olart' 
fütursuzca ilcrliycreğiz.. İstilmal .~~ 
11.Jakak llW'eüe bizimiir ve daima bu.u-
olncnktır. . 

ŞEVKE!' B&GIH 
'---·-----

Yeni /ngiliz hava 
akınları 

[ Ba<nnrah 1. ci Sahifede J 
mua7.ı.am inrilildar ebnu~ ve 1nı ı"'; 

l:"ıklnnn sndcmcsi yalnız İngiltere }{eti 
krıntlui:>'U snhiJJcrindcki bin.-llan ~ 
mnkla knlınanmı, fakat insanlan ne 1• clnğunu görmek üzere yerlerinden ~~ 
dırmıştır. Fransız sahili üzerindeki ~ 
raırtnen bnmbnlann ve hava iaf! ~ 
ynlan obüslerinm infiUklan mıqa-
edilmi tir. 

İngiliz projektörleri şurnda btı~ 
fanşı aydınlatmakta idi. HücUllld i

let merke7.ini Kalenin teşkil ettiği s&Jl~ 
maldndır. Fakat nrnda sırada Dünk il· 
ve Bloniye de hücumlar yapıldıltı 111 
şnhede olunmustur. 

* 
Londra, 18 (A.A) - Tayyareled,..ıt 

Ho1landa limanlanna da bücwn e~ 
tir. Geoe harekatından bir tayyaro-
dönınerniştir. 

İngilterenin cenubu şarki a~ 
bir avcı tayyaremiz bir dUşmaıı a~ 
nı denize düsürmliştür. 

DUnkü keşif uçuşlaruıdan iki avı:Jllll' 
dönmem istir. _________________________ _.,.,.. 
Ki SACA 
•••••••• 

Barhallettin Te .... 

Yaran: ECZAC1 KEMAL K.A~ 

Otuz beş vaşından yukarı olanlar ~ 
tör Burhanettini tnnırlar. Bu Ti1r1Tur" 
natklirl 32 sene evvel İstanbulda r11P 
salınesini Ermeni şivesinden kurtattll 
\'e Manakyan tivatrosundan bÜS:: 1>1• 
baska bir tiyatro yaratan, Türk ~rn
yntına sahne1er açan bir aktördür· g!Y 
di İzmirde bulunuyor. Kendisiyle aI!JSI 
rüşmek imkfını hfısıl olunca ilk ~ll' 
soyadı oldu •Tepsi ne mana ve IJ'l:~ 
betle size soyadı oldu?• dedim.. 'l'eP" 
bir sey söyliyecekmlş gibi tavırla ~~tdit' 
si ile sahne birbirine yabancı deı;ı ]Js8" 
dedi.. GUlerck ilave etti : ıArgo be" 
nında plnto sahne manasına gelir, geJJ
nim de tepsi oluşum buralardan 
vor .. • il teP"' 

Bu dt•fa ben güldtim .•• Sahne ~tyat· 
riyi vanvana ~örünce eski tulOat k al< ... 
rolannıla tepsi rlde pa~ t~~ama 
Jıma stl'ldi... dl'~im .. Gühlştt~k.. ı.rl-

Burhanet tin Tepsi Türk tıyatro rat-
h. d b.. ··k b=r dön Um noktaSl r• a '-
ın e ııvu . . ri.ik -"ır pır 

mıs bir s.-matkArımızdır. Bil~ ~ .,e 
lilhak n~midi tamnmiv1~ dtym~·ş )ta· 
hıvurmus hir arfr:fün.izdır. zm 1~Jfı}ta 
lirş!nns hrılkındnn Jtiyıki \·.e~hll~nesifıl 
PÖrcceğine eminim.. Tepsı.yı, .5 

;)kışlar, muvaffakıyetler dılertm·· 
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.AWUPANl@MUA 
: ANKARA RADYOSU : . - . :i BUGÜNKÜ PROGRAM :i 
•••••••••• • ••••••••• 
7 .30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.33 Müzik pi. 7.45 Ajans haberleri 8.00 
Mili:ik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 8.45 Mü· 
zik pi. 9.30 19 ma;'lli ı;tadyomundan nak
len neşriyat : Gençlik ve spor bayramı 
gösterileri 12.30 Program ve memleket 
saat ayarı 12.33 Miizik : Kan~ık ııarkı vJ 
türküler 12.45 Ajans haberleri 13.00 Mü-
7.ik : Ka~k şarkı ve türküla- 12.45 
ajans haberleri 13.00 Müz:k : Riyaseti
cümhur bandosu Matbuat umum mU
dilrlüğü Ma~ müsabakasında kazanan 
marşlar 13.15 Müzik : Karısık oyun ha· 
valan 13.30 - 14.00 Müzik : Riyaseticüm
hur bandosu - Marşlar programırun de
vamı 18.00 Program ve memleket saat 
oyan 18.03 Müzik : Fasıl sazı 18.30 Zi
raat takvimi ve Toprak mahsulleri bor
sası 18.40 Müzik : Seçilmiş şarkılar 19.00 
Konıışm8 (Mdıınedin ı;aati) .. 19.15 Mü
zik : Ses ve tel birliği korosu 19.30 
Memleket saat ayan ve ajans haberler:. 
19.45 Müı.ik : Ses ve tel birliği korusn. 
20.00 Müzik : Radyo caz orkestrası 20.15 
Radyo gazetesi 20.45 Mü•ik : Mızraklı 

Daladiye muamnıası! 
~~~~~~~~~~.,.,.,..~~~~~~~~~~ 

ı~ım melıtapta dl ordum izi: u$u b!r Uıi gün 
:::nrfında FPansayı Jıurtarmafı yedi ihtidarınız· 
C:..ıdll'. Milletin genif llir itimadına mazh rs nızn 

.. 

-5-
YAZAN: JULES RCMAiNS 

Her ikimiz de Daladiyenin yakmla
rtnı dü•ÜnÜyorduk. Bu adamlar haddi 
2'ahnda fena niyetli inl"anlar o1mamAk
ı.. h..raber. büvülc bir laskançlıkla efen
dil•rinin alemle olan münasebetlerini 
lc._,.lc gayretinde idiler .. 

ikinci tetrin avmm dördiincü gij
nü vadettliim mektubu Bonnet'ye tak
dita ettim. O da derhal Daladiyeye ı:ö
tiirdü. 811 mektubu aynen yazıyorum: 

F enbourg ''it. Hcmore No. 1 3 1 
Bay b114velı:il, 
Bu melctnbnn. mümkün olduğt• ka

d r ciddi ve mukni olma'1DA gayret 
<-decefim. Bu aaatta vazifr. ve ııalaruy<>
liıizin eümulünü takdir ~tmenizi istir
ı...., ed;,.orum. 

Su bir ilci gijn zarfında Frım.,.vı ve 
.ı.,dilri J,;;kiimet ..,lelin! kurtamuılı: ye
di iktidarın1zdadır. Vaziyet aizc:e d~ ma 
la,,, olduirundan izaha lüzum görmiiyo
"-~ Mill~tin '-'~ bir Wmadına mez
L..r bulım...,onıunaz. Bu itimadın teza-

• ima defatla ...!Ut oldwmz. t•ht 
h.,11ct bundan emin deği!.;ni7. Ra•hla
tı ıüratle heyecana kapılarak. :?ülünç 
ınevkiie d~düklerl halde, siz sükunet 
~ toiukkanlılılcla, remiz vkdarunızla 
deruni bir mücadele halınd"8İniz. Bu, 
llıanev! Ye e.hlild bir meriy•ttlr. Bun
d•n dolayı muhabbetimize mazhar ol
.ı....uz. Su anda İ9e plebe ('almalı: m"<'

~Y•tlnde olduV.unuz taraf da budur. 
b 1nubnayınız 1d ~"-roza !kan.ı bf"oılenen 

U lcadar geni• b;r itimat illnihave de
~•ın dem= Bu aırada F ranaız mill•tin
I •n makul Ye mantiki her tal•pte bu
Unablllnıinlz. Emin nltt1''1Z lci 1:1>1-l"i-

h" -~ 
·ld -.en n deme! tenıln etrııedl-
~ takdirde Fransa herruın .ı.....ı fel
~ "e felakete maruz kalaeakrır.· F'.n va-

"' l.ıdlse lae, n• milletin ııürlde un
~Ur1an. ne de h&lk tab::ıkalfl.Tl ara"ın
d:n bt.r a.d~m!n ('Tkarak. tarih te~i~in

nberı bınncı d. fa olarak tehlikeye 
~llTuz kalRn cllmhu?"iyet r~iimini mü-

l
aFa.a ,.tml"'k c~tı"-retiııde bulattnJmnaaı 

0 l""tııı hr 

h Muhtelif ve hazan da Arı.zt olan 11'
•p~me biz! bu vaziyetten knrla,.,.oak 

~•"Aıw- phsl....,t. ti7sinlz. Hakikat önlin
:"' tnftt:Avarte mPl"bur llu111nuyor11z. Si
~n de mUtavaat!ni~ !AY.mıdır. Hakiki 
. :·e'" · · • Mdi! tın yarn''ı~ı ~ah

sı~otınlz. artık aynlmırz bir kül t..,,ldl 
ediyor ve leln~• b lunduğnronz .,my,_.t
le gayri kabili tclrik .•. 

Falcat hakiki • · et!nlı:, uh'.leT.tze 
~ vazifm bUfin •uunı ve büttın 
lı.nJ;ıtıYI• tekabblll .. ın;~. ftlnbe• çok 
""himdir. habetli v• tam te~birlerle ..,,_ 
~llı:ıa kadar sebat edebilwniz, muvaf
U:ıy•tlnfr muhaJ.:kaktır. Muvaffnk ol
~rı bilP. vlodsnmı:ı:ın Vt! ta•ihin 
"UZ•ınınd• d ha b'.iyük bir ad•m olarak 
)'Gh 1 hil!mnl7_ · 
l >ınm tr~!rlrlrr lır-:ııu>: , şıı veya im 
d:ınıı lrurt.-,=nk ist=""i:<. ~k yav•• 

,. ut eok ih•jyatlı harekt't .<l•r .,,.iz 
:'.'_tıvaffak nl 7-"'""· Bu takdird• 1U"

°""112'da k milşk'Jl bir vaziyet bırn
lta.,,;.bnı:ı: "" htt •rv tıınitsizli~ ve tı-
'-ıiilfe ba"lı bl11<"1'1lrtır. 

1 
ltay tmm., hrar .oııatl !m'f"'"1nde bu

llntıyc,.,.,m11z. Böyle Snlard• ciddi ko
:;"!rnarnak Plden ır•l"le7. Münhasının 

ir devlet adamı ;,raüyle fü .. rinite dü
~ YH!felm Y'lpmab çalı'!J"ak ~ıı.Manı 
~tlt". BOyUklüPe ve feda\Arlığa 

""bursunuz. 

Vazifenizde iı1ada muhtaç değilsiniz. 
En filim VP şayanı hürmet bir pir bile 
olsa, yanınıza elaca~nız bir mü~avirin 
size yardımı olmıyacaktır. 

Bunların va<ları ilNlemi•, har~ketle
ri batldir. Hadisat ile başa cıkmaf;a 
muktedir olamazlar. Bunların sahte ilim 
ve fazılları. memleketimizin mah\.•ına ve 
rejimin suktıtuna ~rhr.biyet verdikten 
sonra yapacakları ye"!R.'le- ic:., gfu vac:ları 
dökerek lıızivaya cekilmek v• hatırala
rının hrız!n avakibini A 'Tlerj!on n1ec~ 
muaların:la nf'~rcttirrnPktir. 

Vicdanınızın fe,-vatl:ınnı dinleyiniz 
Bütün bcınlit'ı'.niz ile her ıaman ciimhu
riyetci, demokrat, halk oocuğu kalaca· 
ğınızdan eminim .. Framaya yalnız söz 
ile hi?.mete d""1]., fakat bütün meveudi 
y~tinizle ciimhuriy~!i kurtarınnğa azim· 
kfuo oldıı.."unuza kaniiın.. Bu hareketi
nizle bütiin clünynda 11üyük dt!mokra<i 
dôva.,nı temin edecek. C'na yeni bir kıy
met verecı:ı.ksiniz .. 

azlar takunı.. 21.00 Konu$!Tl'l : Memle
ket po>rtl'-'il .• 21.10 Müzik : Bir halle tür
küsü öğreniyorU7 : Bico .. 2125 Konuş
ma (Hosbeş) .. 21.45 Müzik : Devlet kon
:;ervatuvan piyano kısmı talebelerinin 
koascrL. 22.30 Memleket saat ayan. ve 
:··an• ha~rleri, borsalar, futleri.. 22.45 
Müz:k pi. 2325 -23.30 Yarınki program 
ve kapanış .. 

fmza : JUU::S 1!0~1!\İNS 
O gece İnııilterrye hareket edeceğimı 

ve ayın on birinde d'Xı<!Cei'imi Daladi
yeye yazdığım bu mektubuma haşiy2 
olarak ilflve ettim. 

-BİTMEDİ-

Ağız ve ooğaz iltil1anlan Rida diş SU

'"' mahllıliinün gargar?St ile ~üa bulur. 
Sn lı:m hastalıklarda gargara yapılması 
tavsiye olunur. 

/stanbul Gümrükleri Başmüdürlüğünden: 
Satış müdiirlüğündt>ki sahipsiz eşya 

kapalı zart usulile satılıyor 
Miktarı Değeri Teminatı 

Kl. Cr. U. K:r. U Kr E..,.a cinsi 
1365 000 130147 (){l 9800 00 Sofi lpelı: mensucat 
10/5/941 günlü vakit (lstdnbul). Ulus (Ankara), Halkın eesl (lzmlr) 

gazeteleTile ilin edildiği Ü7ere yulı:arrla ev•afı yanlı eşya 30/51941 eaat 13, 
30 da 1549 aayılı lı:anun mucibince ve 2490 sayılı kanunun hülı:üınleri dıı.lre
sinde kapalı zarf usuliylc •atıl•caktıı. 

isteklilerin pey akr;clerini ;hale ııünü öğleye kadar vezneye yatırmalan 
ve tekUf moktuplarivle biılikte pey ak<tleri makbuzlarını ve 2490 •avılı ka· 
nunda yazılı ve~ika1arı satış "Tliidürlüğ-üne vermeleri lhımdı'". Telefon: 
23219 3513 1702 (1124) 

GÖZTA$1 STOKU OLA!llLARA: 
İzmir • cir ve üzüm tarım sabş 

Bil~liğiinde : 
kooperatilleri 

Koorclinasynn heyeti karl'lriylc :,özt~flnln mü~talt.ıill""Te sahı fiah (20) ku
rut olarak tl'shlt edildiğinden b~ınun fr-vkinde fiatlarla ~atış yapanların kanu
ni takibata maruz kalftcaklan ta.b:.idir. BinaenaJ ... yh ellt'rinde az veya çok göz 
taşı stoku bulunanların mutazarrır olmamalan için mevcut JtÖzta!'l:ılannı mali 
Y•t fiab üzerinden birliğimize devredebileceklerini ilan eder v~ bu hu•usta 
birliğimize müracaat edilmesini rica ederiz. 15 17 19 1782 ( 1091) 

fzmir Defterdarlığından : 
Satıı 
No.ıru 

Muhammen B. 

644 1 inci karalaş Ruhi bab>. •ok•k 619 ada 6 panel 154 
M. M. 4/4 ... ki No.lu a,,_ 

64S 1 d karo ta, Ruhi baba ookak 6 ı 9 ada 7 parsel l 66 
M M. 4(5 e>ki No.lu ar.a 

646 1 ci karalaş lbl,•Ra. •okak 61'1 ad• 8 panel 176 
M. M. ~6/2 eski N<>.!u arsa 

647 1 inci karata, lb~ağ:. •okak 619 ada 9 parael 179 
M. M. 56/3 .,,ki No.lu a..,a 

648 2 ci karantina Mısırlı cad 17~4 ada 4 parsel 36 M. M. 
334 kapı 2 t 4 tajlı arsa 

649 3 iincü karatao Neb>hat so 646 ada 1 O parsel 22 M. M. 
bila No. arsa 

650 ikinci Aziziye ve Ka<lriye M. 72~ ve Oülhane ıo. 1939 
ada 5 parsel 52 M. M. 11 tajlı hane 

Lira K. 

30 80 

38 20 

35 25 

35 80 

9 00 

4 50 

250 00 

91 00 ;:; i Utr.11n1 !ft..UIUtnllU11:1UllUf'fflll1UlltllllJ§ 

~ Memur aranıyor.. : 
~ bevW Ziraat ı.Ietmeleri Kurumu : 
il! l>aıamaa (iftliğinde ça~ § 
S fizet.e müessesat Bat'etn knnnnuna § 
~ lı!vfiltaa ihtısas mektebi mezunla- E 
~ tındaıı iki zirad ve bir ennan fen § 
~ ınemmiyle bir Nafıa kondoktörii ve § 
1: hir muhabere memunıwı ihtiyaç : 

65 1 Karoıyaka Bahariye l 86S No. yeni sokak 180 ada 18 den 
müfrez 23 parsel 455 M. M. 16/2 tajlı ana 

652 Ka'lıyalı:a Alabey Mihat pa~ •ad. 1675 No. eokak 29 ada 
20 parsel 171 M. M 61 tajlı hanenin 24 hiıısed• 12 hissesi 600 00 

~ -
:: 'Vardır.. E 
~ Tnlip olanların iki kıta fotoğraf, § 
~ ~o;il ve•ik~st hüviyet cüzdanı su- § 
il! !'eh, hllmll hal vesibsı, askerlik E 
~ t.-:.ıke~i, bon ~ervis ve tercümc1hn1· :: 
~ lerhıl hat'İ bir mektupla 25 mavıs E 
ı:; 911 ıııııırar ..Qamına kadar h:mi:r bi- § 
il! •inri kordnnda (~08) numarada mii- E 
~ trahhit 1\1,.,,; Cavu~oj!lıma ~öndrt"· § 
il! 1bt>leıi- 17-19 (111!) E 
""'ftnı 111rtflffI111111 llUfl l lllf 111Ur:U111111111 IHIU!= 

65 3 Kar~ıyaka BahaTİye 11165 No. •okak 180 ada 18 den 
müfrez 21 parsel 435 M. M. 31 K. 16 tajlı arsa 

65'1 Kar,ıyalı:a Bahariye 1865 No. ockak 180 ada 18 den 
müfrez 22 parsel 43S M. M. 31 K. 16/I tailı arsa 

655 Kar,ıyaka Bahariye 1865 No .• okalr. 180 ada 18 dea 
müfrez P. 463 M. M. 31 K. 16/3 tajlı araa 

6S6 Korf!yaka Bahariye 1849 No. •ob.lı: 180 ada 18 den 
müfrez 24 pa,,,..ı 504 M. M. 31 K. 52-5 t tajlı ana 

651 Darağaç Umurbey 15 19 No. ~3Tlet aokak 1414 ada ..O 
parsel 50, 75 M. M. 6 taj No.••ı hane 

658 üçüncü hrataş Enveriye sokak 649 ada 2 parsel 119,50 

87 00 

87 00 

92 60 

100 80 

150 00 

M. M. 46 toj No.lu araa 12 00 

Yukarıda yazılı emvalin mülkiyetleri 1 3/5 /941 tarihin!len itfü.:.en 17 
gün müddetle müzayedeye çık:-.... lmı~tır. ihaleleri 30/5 /94 l tarihine müııa• 
<:Pf cuma günü 118at 14 dedir. Taliplerin muhammen bedelleri Üterinden % 
7,5 depozito ak~<"İ yatırarak yevmi mezkGrrle milli emlak rnüdürlüilünde 
mütotekkil ••hı komieyonnna mÜr>c.,tlan ilin olunur. 1668 ( 1 125) 

(Altınrüya) kolonyasımn bir 
damlasında S8J11$m 8'k per11er1y1e 

Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 
Sanat vt sevki uçuşmaktadır. 

Hilal Eczanesinin Bu eseri, lzmire sembol olmmı .. bBtli.n 

Tilrlıiymin zevkini kokıısımdaa topıam.. bir samıt lıaribsıcbr. 

Mısır hududunda 
muharebe kızısı yor 

EHlll 11111111 111111ili11111ııt1111 ili ııtlln 111il1111111111111111ut111111111ıtltlttı1111111111ıııııım11111111111111111111 

~ fzmir Yerli Asfıerlilı ŞufJesfnden : ~ 
;: 941 ihtiyat er yoklamasına ba~lanacaktır. Yoklamaya bizzat nüfu. ve bü-E 
§ tün vesailı:I &1lı:criyeaiyle birlikte gelinecektir. Yol<lama günleri doğum do-§ 
§ ğum apğıdadır. Her rnül:ellelin gününde gelmesi mechuriılir. Aksi takdirde§ 

, 
f Ba.tnrafı 1. d Sahifede] 

taarruz dcj:il, hedefi düsınana insanca 
,.., malttmete zavint verdirmek olan 
bir lıarptır. 

;: lı:anuni muamelo yapılacakbr. E 

i_ 
332 

Doğuın Yolı:lama günleri ~--
Tobruktaki mukabil hücum da düş-

man icin n!lhos bir ihtar olmuştur. 
~tnDETJ.t iNGİI.iZ HAVA 
IrtiCuın.ARI 

5,5.941 den 10.5.941 gününe kadar 
~ 33! ğ = 330 = 

Kahire, 18 (A.A) - Orta Sark İnııi
liz kuvvetleri umumi karargahının teb
liği : 

ğ 329, 328, 32 7 12.5.941 den 17.5 941 gunune kadar ğ 
§ 326, 325, 324 19.5.941den24.'i 041 giinüne kadar § 
§ 323, 322, 321 26.5.941 den 31.S 941 güniine kadar § 
§==-: 3

3
2
1
0
7 

•• ~11 96 •• 3
3

1
1
8
5 

2.6.941 den 7.1\.941 gününe kadıtr §===-
, 9.6.941den14.6.941 gününe kadar 

314,313,312 16.6.941den216.941 .ününeltadar D.2 
LİBY ADA : lngiliz tayyareleri Bin

~azi, Deme. Benlna ve Ca7.aleye muvaf
fakıvetli hücmnlar yapmı-lardır .. Bura
larda yan~ınlar Clkarılmı• ve "iddetli 
infilaklar hımıle getirilmi<tir. Hangar
lara ve dil!er binalara isabetler kavde
dih,.,i• ve han~arlarda yangınlar cıkıınl
m1!'rttt". 
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n. l!F$ISTANDA 
Hoh<-•MPnda clü•mAn kollan tııarru:ı:-

1.nmız ve ı.-.,,,;.f. ucu<!an il" muhtelif 
Yf:"""l"'r hflnıh:l,.rl1m.,n Milm~r:tir. 

t. '".:tl.t'!. RFS~U TEBLtCt 
Kahire 18 (R'dyo) - Orta ~ark or

foları karargilhının tenlil!i: 
Lihyttda tn<'1fl17 motörl:\ kuvv~t1er; 

o\lmanbrı hırpalamalctadırbr. To'>nık
tl'\ Avvı;h,relya kıtll:ın ~nh'tı:l~n mu
\.".l\.ıil bii .. um1..."ır1ı i~~ı ~~1ı:'llann1 f'ferıi~
lpterek dM~manın hir mil~t.,,.. mi.lc;otah
ltPm TYlP'-"kilc-rini 1':ı.f\tt>tm;c:lP?' ve- nrta 
'-üytıl,Jükte iki fan1n ı:ıh..;n Pd~""k 
dil~ı:tnn mühim 7aviat verdirnıi"le-rdir. 

HAB'ES!STANDA • 
Hah .. ıstanda tn~ili:ı: hava kuvvetlerl

n~n mllZRherPti~le A!nb?.alaqi t:tmam~ 
~vri1m1"tir. t+nlvan bRc:hrm,.ndant tes
lim ~Artl?!''Ttt ö~f!Tm ' Ü7.E"?'e' mllmes. 
~ill·r göndermMlr. 

f'eI't'l'h hPreld\t muvaffakıyetle de
vam Miyor. 

TAYYAR'" VE TANK ZAY!ATT 
DUn biten h•fta zarfında ort• <arkla 

~2 Alman ta:vyar<'Si tahrip e<1ilmı511r. 
tn<'ilizlPr 3 tayı••"' kavbetm.l<lerdir. 
Tolıruk - Barcliya yolunda 20 den faz

la dll<man kamyonu '.""kılmıştır. 
Dl!şmonın bir pP!rol d~u berhava 

edilmlstir, 
StlVEYSE YAPILAN HOCUM 
Düşman . tayya,..,ı~ SUvev<e hUoıım 

e~l·'""• d• A•kert tesisata hiç bir n-
raT olmamı~tır. , 

Son JapGn taar
ruzu akim 

---o--- · 
Yalnız Şansı ıvilttyetin· 

de muvaffafı oldular 
Cunkinıı. 1R (.A) - Deyll Nevz adlı 

c·n ~7:etes;ne J?Ö!"e, Japonla.,.ın orta 
Cinde g;ristilderi büyük mavı.' taarruru, 
Şam! vi.l~yeti müstesna olmak üze-e, 
bütiin oenhelerrle akim kalmı' ve Ja
ponlara ağır rnyiata mal olmustur. 

Japonlar elne ettikleri bir cok a"ıın
tai'~n terketmei(e mecbur kalmıslardır. 

Cin avCl tayyareleri ruma ~nU 63 
Japon tayyaresi tarafından Cunkinııe 
yapılan tMJTU-Z e<nasında şehrin mU
d~fa,.ına l•tirak etmişlerdir. Japon tay
v:ıreleri 200 l<adnr bomba atmışlardır ... 
Yüz ev yıkılmıştır. 

t?:Mffi BEL1'DtYESINDFN: 
Fevzipa<a bulvarında Cukurh~ntr. İS· 

timlak edilen k,.•nının \•ıktınlma<ı ve 
kı..<ma duvar çekilmesi aİana ait olmak 
H_z•re enlc•zının kaimon satışı, yazı işle
rı miidürlüğündeki ke:ıif ve şartnamesi 
v•chile vQnid•n arık 2rttınnava konul
muştur."Kesif bed~li 1275 lira-91 kurus 
muvakkat teminatı 95 lira 70 lrunı•tur'. 
T•liplQrin teminatı iş bankasına yatıra
rak makbuzlariyle ih•le tarihi olan ~1-
5-941 Ça'"l!amha günU "88t 16 da encU
men" milra~aa~ları. 

3.!\-13-19 (10~1) 
- Köprü parlanda pr<>J""1ne göre 

umumi he!~ yaptırılması fen işleri mU
ditrlül!ünilcki ke~if ve 5artnam•si veç
hil• Y•nid•n aç•k rlc•iltmoye konulmuş
tur. Ke.if bedeli f,24 lira 95 kurus, mu
vakkat teminotı 4!1 lira 65 lmnı<rti.ır. 

Taliplerin t~minatı iş bankası~a yatı
rı\fllk makhuzhriyle ihale tarihi olan 
2!-5-941 Ça~"''"ba ~n saat 16 da cn
cUnıene mllracl!Atlan. 

3-8-13·19 (1002) 

AY.l\<;F.HtR ASLİYE CEZA RAKtM
Lf(;fNn~ 1 

F..,,s : 941/171 ... Karar: 71! 
Bebtt kil~ iki yüz kunı,,a ~ sat· 

malt suretiyle milli koroma kanunun& 
muhalif hareketten ma7.nun Alaşeb!t'(le 
tilccardan Ali oğlu 3W Do. Mustafa Se
petd hakkında Ala:;ehir asliye ce1.a 
mahkeMesinde yapılan vicahi duruşma 
sonunda • 

Suçu ;;.bit oldu~ndan hareketine 
uyan 37~0 No.lu kAAunla deni<en milli 
koruma kanununun 32 ve 59 /3 cU mad
delerine tevf'kan yirmi beş lira aihr pa· 
ra cezasiyle mahktimiyetine ve dükkl
nının yedi ~n müddetle kapatılmasına 
ve keyfiyetinin ilAnına ve suç mevzu'1 
olan bir kilo civinin müsaderesine v .. 
fazlasının sahibine iadesine 29/3/941 
tar'hinde kuar verildiği ve hükınUn 
kesbi kat'iyet etti!\i il!n olunur. (1123) 

IZMİR FUK RAPERVB re İYETİNİN AHA 
NİZAMNAME f tR... 

Madde 1 - Cemiv<"lin adı İzmir fu- yM fevkalM• olarak ta toplanır Umu. 
kam n•rv•r cemiyetidir. mi h•yet toplantmnM. mevcut o:zalann 

Maild• 2 - Cemiyetin merkP"T.i, tz.. "" az yirmide iri tıırafmdan mi;z•k•re 
mird• Gü,•lyurt mah•ll••inde Azhler t•tenecek mevat nrınam•ye i•h•l edil~ 
•oka~ıh 42 nnmaralı binadır. Cemiye- bilir. 
ti" •ı•\.o•l•r! yolctın-. ! Maclde 12 - Adi ve fevkal.M• umıımt 
M~dd• 3 - CMTliVPtln m•vnıu ve J!ll- heyet toplantılannd• en a:ı: kırk a'3nm 

'":••t f·,'k M'la1'1n muavP.MM'ine ~it~n il,, huzunı .şarttır. 11 i~timada ni~ap ha!tl 
~il•.,o'l'~i 'lliim'dlıı. m•-tel,e tahlif VP olmadı5ı takdirde, umuml heyet, ld•re 
4?:aln rt!1"'·1·Hr B~t m~\:c:::"'..ll\ vilc:nl irhı heyPfinin n u1en yapaca~ davet f.l~prf ... 
i--b•n<h hü • m•t• m;ı,.,.....,at rd~erek- •· ikinci de•a toplantT. tlcinei toplantı-
tir. da mvecut R7.& s.aym n"' ol~a o1~nı 

Marlde <( _ Crmly•t• .n,..,,.ı.; Hn· mii1.akerata geçilir ve kuar Verilir. Ka-
'' 111 ,., ... nı c:l<'Mttrm•k. r•rlar icUmada bulnnan azanın PkSPrl· 
\,\ {•deni halel·~ .,.,,.,, ,.ı.,.,1c. yP! rodyle ittihaz olunur. Ana nizam-
c) t:M abl~k .,,hi\.o" hı•l'!r•,,,.ı. 1~ .. m- namenin tııdiline dair kararlar, tonlantı. 

dır. da mevcut Azalann llçte iki reyiyle ittJ-
A>Ahrın ....d ""Va hb,,H\nP ;A._ he- haz edilebilir. 

""'! k:..-ı•r "'•rir. Rrd hol;r.ıl• ,..,,,ı,, mıı- Maddo 13 - Umum! heyetçe ittihaz 
oih •il--'n~ mecl.,ımot vo1<tur. olunan kararlar yazılı olarak cemiyet 

M•dn• 5 _ r"Mı.,..11., n'7 ..,,,,m..,_ binasının mUna..tp ve g!l:ı:e rörünür hlr 
<in• muf!:l,.fr haı"Pkı>t ·~-l·r ıA,,.. hr- yrrine, bir lıafta talik edilmek sur!'tivle 
vctl kal'!lrlylP c....,fyetten 11ım~ •'1ilr'l.f- <"1niyet azasına ve umuma tefhim olu. 
lir. nur. 

Mıc:l~• 6 - tto '"' e'\-v•l i~'m•da bu- Madde 14 - Gizli reyle umumi h•yet-
hmm•k '" bllt:itn .M~ bnt"Ch,.,N t"Wi· çe intihap olunacak idare heyeti dokuz 
ve etml• 01..,,,k ••rtlvlP •• ı,,,., g~~,...,.._ az.adan mürekkeptir. Bu dokuz aza, ke
~e m~ob"• o1mak.<1Zln her ,..,., cemiyet- xalik gizli rt"yle kendi aralarında lrir re
t•" oıkabilir. is, bir reis vekili, bir aekreter, bir vez.. 

Madde 7 -- Cemlvet, ır..,~ı.ın• .;,,_ nedar, iki milrakip. bir evrak memunı 
1,l'TI veyn t•hr1M'11 mllraMI,. -d•e•k ftı- ..,, iki mil~vir intihap edorlM'. 
karaya. h'ıt-;Mlnln tııham..,.• ın nl•beHn- Mad.de 15 - tdare h.,.eti, amlıon ay. 
~. ""' mÜl"'.'~~:ıt r.<1,,,,1....f., lhtıyı.~ Vl!' 'l':a- da bir olmak üze~, IU:zum gördillı:çe 
T'ır.-1 ~"""CC•i~~· hafb.lılc hlr muım-- içtima eder. tda~ hoyeti kararlan, ek
ıı•tl n.k•ive fah•l• ve bı•n1arb" ihfruar ...nyetle ittihu Vf' ~e!..de m"""'1t ua 
o1ım, rnı•lnl bultmMIV!lnhra rnl.~n ~·1- tar?fılldıııı inır.a olunur. 
rn•inıl<' bat"1n•r0 lc Y"'" .... '.l"em•k fıon>ln Madde 16 - İdare hey..t! azasından 
ed"r. biri, meşru ve makul bh- mazPwt• lstf-

Madd., 8 - R•r müracMt, idare he- nat ebn•kslnn t1rdı ardına beo 1('.tlmaa 
ı••tl "7P•Mdan l~olr.l birinin !rr:ı edpo~- gelmedH!i takdirde mQ<tııfa addohınarak 
1.\ toh1,11<:ot notice<inP r!I,... k•M'n bal\:- yerine idare he)T"tl azabl!ma se<"ilenlet'
l~n,.,. v ... mncihl,,re mu~mD1• ~ilir den sonra en farla rey almJ~ ol;ı:n mU.-

ll~•cM• !! - Cı>mtv•t rolı••eak •'!' I• kommn idare !ıeym azalığını iktisap 
vaT»rak lrnvv..t ve t1<:tidon ho17 n1,n h- ed"T. 
1<:oraya. irforo hey-ti kn...,,rh·l • '"bir dP- Madde 17 - tdor• hP}'l'ti. oemlyetler 
fnvtt. ?"r'.'.tlıcrıuı n1,.,...~k il"'f""" n'."'!Ydt m111t\'r- kmımnnun hiikümlm dahHind,. ve 
net r!:ıhl ynr.,l-ıilfr. Fhı ıı:e-"kildt .. '·ap1laca'c: umurrıt lı('"yetin 111' hfreflerl cflml~c:;in-
ml,., ·rııPt rı:ı lir:ıvı t .. ~..,vi.\z ,. n~mez. dım o1an 'hn~at mü!' P!'T\.a n'Tr.?k -.,,.l'@-, 

~ande 10 - Cemive'iıı p•li leri: cemiyetin ma\.,,~ı el. m .. d. obn l<leri 
n\ Sonevl alim,. lir"" +,.,,""',~ et-n ... bu bT>una tevfik ...ler•k ifa eder. 

mrl>: ii7,,,!'!', r~tvet,. d:ı.hil ;t'1'!"1ıtn vtl'rP-
C'l!IJ!İ ai "~~!l. a) İdare heyeti cem.ivetlPr kanununun 

\.,\ !!oyı- •o'ılplerl taraf,nılan vaı,.lo- 6 neı maddesind• ya7'1ı An defteri . ka-
cak t•~errlh'tan. rar d eri. g•lrn giıi""' evr:ık d~ft•rle

ri, v11rldat ve •arfiı·at d 0 r rlerinl ve bi-
r) R'kirl \.,~! c...,lv•tiıı b>•a,.,.,ıfu l8ı>70 ve hesabı kat'iyl mezkt\r madde 

oltı'1cl, bulımen omrn'' ve nkarm kiı-:ı- hiik'imlerine tPV!i!<a'> tubr ve tanzim 
hrt.,<\n!l. (C. k.-nunımu" 4n ınrı m>ıd- eder. 
n'•İ h f•kro.ı) 

n) C•miyetin mmb•tlne •e<>ı>de ik' tınbJa t!:'"h'ıe~;~y:ı.;ztı:f.!:,, m:r~~~~e~~~: 
drofa +f"rti1' PdilE!-cıf'k mfh:etıı•'"t! vf"!•a P~ nen komi~onlar tayin eıd~bilir. 
-:ra T"i\•anffnSU veıva te ~zzüh 'rp ~aire 
h 1 

· · MPdde 18 - Re=l m•wnelltta cP.. 
~"1 at11"i:ın. 
c) Talep füe,-ino evlett verilerek mireti, rei.• t•msil ecler. Para "olcr!nde 

''umı,,,rolarn alıl'llok "11Tl'tiyl~ Y•ıııfo- rci.. veya r!'i• vekili ile vernedar c•ml
c.:!k f,.h ... rrtıı.ttan. ,,et namına müşterekPn .irnz.av2 ~n1Ahf-

f) Hibe ve va!lyetlerde" te•eklrup yl'ttıı•d<rlar. M'l1ıııb<-rnt• re;s .veya r•İ!I 
ed ve..1<11i ile . ekret.-r bir1ikte imra ederl•r. :r. 
~fadde 11 - C•mlv•tln umum! rPV•- M•dd" l!I - Cemiyetin f,..h v•ya 11-

t' iki ••nede hi•. ~nk~un ay•-,~~ i re l'Mı halinde, umuml hryPt. fro;h ve ilga 
he-y-::?tinin, ahUmı kanun;v..P- d:\i~" riP karari._vle b~r;\b,.r rem!vetit'I menkul ve 
".C.tı1"R~ı davPt U-rısrineı tnul:ı·•Pr. TTmtt· J."'ll~'li m~kut emvali t • fzMirdt- mP.Vcut 
mt hevetin n·mam•sl a<0ğ:~· l moc1df'- hayrl ve !rtlmat yardım mUesse•elerln
lerl ihtiva eder. den h•n•.;.ine terk ve tahcL• Pdec<"l\inl 

a) - More heyetinin fa:>1iyet rnoonı- ve tasfiyenin şekil ve '!llrllarmı karar-
nun ta.•dik!. lıı.•tırırlar. 

b) Milrnkln raporunun olrnnma•ı ve Madde 20 - Cemiyete f!"VlrnlH• hlz-
hesan•.-.rın tetkik VP ta"likl. met ve muaV'on•tlm .. hk,,,tmiş ol•nla-

c) Bütce>tin tasdiki. nn namını ·lld etmek tı:ı:•re. c<''!llV"t 
d\ td~ hevetl azalamuıı. ve bir mO- her stne münasin gcrecel!i ~•,.,,•nda bir 

rakibht intihabı. Ayin tertip etmelde m!!k•lleftir. 
tder• heyeti. !Uzum ~ö:·dür.:i •atr 'Iİ!!- Mndde 21 - Bu cemiyeti Haziran 

su•ıh da rurn.ameye ithr' edebiUr. tda- 1340 tarihinde t~kil ve t•sis etmis ~lan 
re heyetinin daveti {\zerine, umıımt hP- zevat sımlardır: 

Adı ve Soyadı Meslek veya SBnatı 

Rilel Palaçl Sigortacı 
1.sak Levi Ha7'1r elbiseci 
Jak Albağlı Hırdavatçı 
Avram F•rhi Banka memunı 
Bohor Me!Rmed 'Mif=in 
Moiz R07ane• Cuvııt füccan 
David Sııson Kazmirci 
Halen cemiyeti idare ed!!ll zevat şun 
Bohor Yus..f Gomel M"hasin 
Yuscl Zalmto Muhasip -
t.,,.k Birkan Sı!!ortaeı 

J•k Malkı Taeir 
David Allrulumbre C'a"' tnccarı 
Marko Kampeas Ko.zmtrcl 
Yako Bencuya Sthht levarlmat 

Avram Farhı 
Albert Saban 

tilccan 
Banka lnetnllnI 

Hazır elbiseci Fevzi 

ikametgMıı 

tnönU caddesi 
Avrupada 
tnönil caddesi 

• • 

TabilyeU 

Tü.rk 

• 
> 
> 
• 

> • • 

• • • 
!ardır: (C. kanununun 5 ncl madde). 

tnönll cad~esl 490 T C. 
,. • 147 T.C. 

Şehit Nusret S. 107 Karataş T.C. 
tnönU caddesi 577 T.C. 

> > 412 T.C. 
> ,. 512 T.C. 

,. • 513 
» > 396 

Çakmak Bl. Zeybek An. 4 
1816 

TC. 
TC. 
TC. 

(1115\ 

DiKKAT 
d .. ~f 111.l!tr "tivle ;vapılm1$ pastırma ve suculdan yiyenlerin b~rsaklannda (Abdest bo'lan} dcdil!lmi~ uzunhıklAn 

1
: m~~cilen on metreye kadar şeritler, kurtlar bisıl olur. Bımlar vücudumcndaki kanlan emcrtk kansızlık, iştabsı•· 

ı %8 ı • knsmak. bq dönmesi ve nihayet ö1ilme sebebiyet verirler. 
Bu kurtlardan kurtulmak ~in en hirind deva •Tİl'.JOf'UJ) dur. 11.atularuı içinde lruOnıuıı tam yazılıdır. Sıhhat ve

kA!etinin mii•aades.ini hiizdir. Her ec&aaede lıulunur. , 

Timofuj Ti ofu• 
• 

Timofu.i 

I 



As erlik Ba ·seri. • 
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Tayy reler e 
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u 

lngiltere • Fransa 
harbına doğru ... 

:: 
194l 

T ı•ı 
i e e nası .• •t m 

• ?" .J a 'e-
2·derse 

• • ilse •tıer 

planlar ı mut
laka de~iştirir 

diyorlar 

Dün Ankara ve Jstanbulda yapılan maçla~ 

ı~ıy r. metedece d··ş. ar e ramsa 
bombardını-an 

edilecek 

ltınordu mağliip oldu, 
Altay berabere kaldı 

Son zaınanlarcla resmi tebliğlerde ) • ~ 
ciddi ınuvaffakıyetleriyle torpido tayya- man ze ı ' maır
releri dikkati celbetmekte ve bir çokla-
rı. tayyarenin torpido atabilmesini hay- lu" p olacaktır" 
retle kar51laınaktadır. 

1875 vılında Vhitehead tarafından vü
cuda ıtetirilen ve tazyik edilmiş hava 
ile hareket eden torpido, bugün saatte 
45 mil (80 kilometre) kadar bir süratle 
deniz altında, muayyen bir derinlikte 
verilecek istikametlere ayarlı yol alan 
bir tahrip vasıtasıdır. Atıldığı, yani üze
rine gönderildiği hedefe çarparak patlar 
ve içindeki infilak maddesinin hedefin 
yanı basında patlamasından dolayı za
rarlara sebep olur. 

Bu torpitoyu harp gemileri, bir top 
mennisi gibi, bir namlunun içinden 
muayyen bir sUratle hedefe doğru atar
lar, torpito bu süratle denize dalar ve 
muayyen bir irtifada kendi takati ile ve 
dediğimiz gibi mesel~ 45 mil süratle iler
lemek vaziyetine gelinceye kadar bu ilk 
atılıştan ~ çok istifade eder. 

Torpitoyu tayyare attığı zaman, ge
mide rastladığımız bu ilk atılış hamle
sine ihtiyaç kalııınmaktadır. Çünkü tay
yarenin sürati bu ilk atılış hamlesini faz
lasiyle temine kafidir. 

Ancak şurası var ki torpitonun arzu 
edildiği gibi ~]emesi çok nazik bir ta
kım ayar tertibatının muntazam çalış
ması şartına bağlı bulunduğundan de
nize bırakılması oldukça mühim güçlük
ler arzeder. Torpitonun gövdesi zaiftir. 
ufki vaziyete düşerse gövde bükülüp 
parçalanabilir. Fa7.1a dik atılsa, bilhns
Ja derin olnuyan sularda denizin dibini 
':ıulnrak maksadı temin edemez. Ve çok 
tüyük sUratlerJe atılmasında dalına an
u lara uğramak ihtimalleriyle karşılaşa
biiir. (Bugün, torpitoları 20 - 5 metre 
arasında bir irtifadan ve ucu aşağı doğ
ru hafifçe meyilli atmak kaide teşkil et
mektedir .. ) 

Bütün bunlara rağmen, bir takım tay
yareciler, devamlı tecrübeler sayesinde 
torpitoyu iyi kullanmanın yollarını bul
muşlardır. Attığı torpitoyu iyi bir ni
şancı liyakatiyle hedefine vurdurmağa 
muvaffak olan pilotlar az değildir. 

* Burada, torpitonun tayyareciliğe giri· 
şini ve bugUne kadar geçirdiği safhaJa. 
rı, sebep olduğu inkişafları da hatırla
mak bkle doğru görünüyor. 

Tayyare dof?duğu zaman karşısında 
350 ve 450 milimetre kutrunda, ağırlık
ları 350 den 650 kiloya kadar değişen 
torpitolar buldu. Ve bir müddet bu 
ağırlıklan kaldıramamak çaresi?.liğiyle 

bu vasıtayı kullanmaktan mahrum kal
dı. Fakat bu arada, dpha hafü torpitolar 
yapmak teşebbUsüne baş vurulmaktan 
geri kalınmadı. 1911 de İtalyan mühen
disi Alessandro Guidoni 150 kilo ağır
hğında hususi bir torpito uçurmak te
şebbi.isünde bulundu, fakat teşebbüs bir ı 
netice vermedi.. · 

1913 te lngili7. bahriyesi 350 kilo ağır
lığında bir torplto ile havalanmak için 
hususi bir tayyare (Short 184) meyda
na getirdi .. 225 beygir kuvvetinde husu
si surette hazırlanmış bir motörü olnn 
bu tayyare, zor bela, havalanmağrı 
muvaffak oldu. İngiliiler ge~cn BüyUk 
Hnrbın gelip cnttığı zaman bu tayya

relerden bir miktar yaptırmış bulunu
yorlardı. Fakat bunları şimal denizin
de Almanlara karşı kullanamadılar. Ca
nakka1ede harp başlayınca Çanakkaleye 
gönderdiler ve bunlardan birinin 1915-
te Sarostan kalkıp Bulayir üzerinden 
geçerek Marmarnda bir nakliye gemisi
ni torpi11emeP,e muvaffak olduğu iddia 
edildi. 

lngilitlerden sonra geçen bi.iyilk harp 
içinde 1916 - 1917 de Almanlar do iki 
rnotörlü Uç torpito tayyaresi meydana 
getirmi~erdi. Bu tayyareler bir çok tor
pito hücumu yapmışlar ve bir kısmında 
muvaffak olmuşlardı Fakat günün bi
rinde, bir kafileye taarruz ederken üçü 
birden diisürülmüslerdir. 

Giritte 2 mihver ta Y· 
yaresi düşürüldü 

Suriye lngilizlere 
karşı cluracakm. ş 

-<>---

Hessin verdiği maliı
nıatı B. Cörcil okudu 

t • 

--o-· İngiliz gazetelerinin --o--

Yunan basuelıili muu f· ne:;ıoiyatı. Fransız Jıo· s·r Almana göre Almatı· 
falııyetten emBniz diyopc miserfinin hitabesi.. ya uçurumun Jıenarında 

Hanya, 18 (A.A) - Ege ajansı bıldt- Londra, 18 (AA) - Suriyedeki Londra 13 (A.A) - İvening Standard 
riyor : Yunan başvekili Suderosd G!rit tayyare meydanların:\ Alman tayyare- gazetesi Hcs hakkında yazdığı bir yazı-
halkına çok heyecanlı bir hitabe e ou- 1 · b · 1 da dı'yo'r kı".· lNinin ini~ yapma arı münase etıy e 
Junınuş ve ezcümle dekmiştir ~ : l yazdığı bir makalede Deyli Meyl gaze· dies'in Alınanyanın vaziyetine ve na-

• - Bugünki.i müş ül şart ar a tın· lesi diyor ki: zilcrin plUnlanna dair verdiği malumat 
da gösterdi~lni.ı. büyük sebat ve i~~'lıat, Harekatımız artık nezaket dairesinde üzerine yazılan raporlar büyük bir dos-
Girit halkının dalına göstermiş 0 uğ:ı ya teşkı·ı etmektedı"ı·. Ço"rçı'l bunları kl!-

hni · s· h k h ıdnre edilemez. Siddetli davranmalıyız. li 
yüksek zi ·yettır. ız er zaman a - k milen okumuştur. Bu maluAmatın haiz 

lık ··st d' · h'' · t ·ı Deyli Ekspres rnzetes: diyor i: raman go er ınız, urrıye ve 1 ım olduı'u mahiueti bilmiş olsa Hitlerin ba-
için daima harbı göze aldınız, siz ne in- $imdiye kadar for,iliz hava kuvvet- l J 

sanların ve ne de hadiselerin tahal~kü- Jerinin hücumundan masun kalan Paris zı P anlarını deği,Şlirmeğe mecbur kala-

d · · · d "~ di~er Fransız şehirleri eg~ er Vişi, Al- cağı tahmin edilmektedir. Hes'in her 
mü altına girmek isteme iğimz ıçın :t- "' söyledig" i söz sıkı bir cekilde iahki,,. 
. k k bo"d s· p 'kleo nj manya ile i~ birlil':i yaparsa hombardı- '$ ~ una or uyu g unuz. ız. erı · ,., - edilmektedir.J> 
gibi hareket ediyorsunuz. man edilmek tehlikesi.ne maruzdurlar. BtR LM N N SÖYLEDİKLERİ 

Sizi hükmi.i altında almak istiyen na- Bövle bir ~ve teessüf etmekle beraber A A 1 
Hitforin eski bir sır arkadası olan 

mus ve şeref duygusuzlanndan, sizi esa- nilıaı•et inzilterenin hayati manfaatleri Hennan Rautchning bir makaİesinde 
ret altına almak istiycn kara kuvvetten namına bun" mecbur olm:m beklenme- diyor ki: 
bütün dünya nefret etmektedir. lidir. 

Müstevliler tutun:nıık için daimn zu- FRANSIZ KOMtSF..RlNIN Hes'in harp ortasında düşman mem-
liim \'C iskcnccyc baş \'ıtrurlar, iakat HtT .. \BESt leketine kaçması Hit1er için kaybeclil-
itimat ediniz, düçnmn zelil \'e mogluıı Bevnıt, 18 ( A.A) - Suriye ve Lüb- miş bir muharebeden daha rni.ihimdir. 

Bu, Hitlcr için büyük bir darbe olmuş-
bir ·ekildc çtltilcccktir. nan yiikse>k komiseri general Dcns, Bey-

Siz n:rni zamnndn şerefi her şe~ den .ut radyosunda bir hthbedc bulunmuş- tur. Bitler en sadık arkadaşını kaybet-
1 mekle kalmamış, aynı zamanda da dilş-iisti.in tutan insanlarsını7., bu sefer t c ur. Hitabe öyle başlamaktadır: 

mtn•nffakıyctten emin olarak dövÜŞCCll- F r&nsı?.lar. Lübnanlılar. SurivP.liler; mana iltihakını görmüştür. 
w .. d ı · Alman mi1leti için bu h5.dise daima 

ğiz.. F.snrcfc kar ı ynptıgımz mucn e c Mareşal Petenin hitabesini dinledi- k k • th b h k.k · d 
l·ı • ıl' or tugu mü iş ir a ı atın mey ::ı-

lchimizdc netieclcnccek, ze ı ''e n ı riz. Mare alın sulh ve nizam arzusun- k be 1 t B h k' .. ·· na çı mnsına se p o muş ur. u a ı-
dii mana hizmet edenler de bunu gorup ~an mülh"m nimli sözlerini i~ittiniz. kat ta, Almanyanın uçurumun kenarın-
nnlıyacaklardır. Girit muka\·emet ede- Ayni d:ıkikndn Jngiliz tayVareleri hava da olduğudur. 1918 de Alman askerinin 
cektir; Giritte Yunan ruhu vardır. bu m<-vd,nlarımızıı hücum ediyordu. harba gitmek istememesi ile Hes hadi-
nıhun verdiği hamle He düsmanı yıka- Mı-rsc1kebir ve Dekardan sonra in- .sesi yekdiğerinin aynıdır. 
cağız .. • . . .. .. .E?ilizler bir k!'rc daha Fransız toprakla· Hitler, fütursuz bir Alman vatanper-
Başvekıl sıkı hır tesanut luzumunıı ı.na hücum ederek Fransız kanı akıt- veri olan en sadık arkadaşını bu hare

söyliyerek ~Ö7Jerini biti~m.iş ve Giritli- mıslardır. ingiliz hükümt.ti F ransaya ketin başlangıcı mahiyetini haiz olan 
lcre Arkadı ınukavcmetın: hatırlatmış- kar ı bu tecaviizünde k4ııdisini haklı kaçıcla kaybetmiş bulunmaktadır. 
gı· İTrE 2 TAYYARE DÜŞÜRÜL00 vöstermek ~.stiyor. Fakat hiç bir şey bu- 1NGtLtZ DAHfLtYE 

U . nu haklı r,ostrremn. NAZIRININ BEYANATI 
Kahire, }8 (A.A) ::: Orta şark um ... ~- Frrınsanm İngi1tcreye karşı hasma- Lonclra 18 (A.A) - Dahiliye nazın 

mi karargahının tebhgı : 16 mayısta Gt- b' · t. kt n·· k" h Mor·ıcon so''yledigvı· bir nutııkta şo"yle de-'d 1 t d 'k' d.. t nı- ır nıye ı yo ur. un tı mu a!lım-
n e yapı an aarruz a ı ı uşman ay- 1 k ll d v lAh• ••t k · t' . · d h d" .... 1 .. t" arımızın ll an ıgı sa a ıvet mu are e mış ır. 
yaresı a a uşuru muş ur. hiikümlcrinden münbeistir. - Hes denilen bu gangster İng!lizle-____ 

lngiltere ye yardım 
Sizler bu taarruza karşı sükun ve ve- rin elinde kalacaktır. Hitlere, ha7.in bir 

bula mukabele ı-deceksiniz. Fransızlar, devrede İngiliz milletine bir eğlence 
Suriyeliler ve Lül:>nıı.nlıla·, daha sıkı mevzuu verdiğinden dolayı minnettar 
bir surette iş birli~i vapacak, fakat hiç olabiliriz. Hes tc emellerini efendisi gi-

---V--·-

merika ven·
den 90 milvon .. 

b\r rn 1 mn :. • K1-<~~ hi 'tnodm:n manltınn .-n bUy{ik atyn.d 
f eklerdir. cinayeUerindeii Dir kaçını irtikap et-
Mareşaldan Suriye ve Lübnanı müda- mek suretiyle kirletınişti.r. 

faa vazilcsmi aldım. Mukadderatından - ---
t•min olan Fransa Suriye ve Lübnanm fra kta son muha • 

Fenerliler Demir sporu yendiler, Galatasaraj ... 
Gençler Birliği b eraber e Jıaldı.. 

Ankara, 18 (A.A) -19 mayıs stadyo- oynadı. Allınordu 1 inci devredekinc pa" 
munda yapılmakta olan miJli kiline maç- zaran daha güzel bir oyun ~ıkardı. .,.: 
larında bugün (Dün) Fenerbahçe Eski- kuvvetli rakibine zaman zaman te}'tiflte 1' 
şehir Demirsporu 4 - Q la yenmiş, Gala- oldu. Fakat Beşiktaş bu devrede ıkı go 
tasaray ile Gençler birliği O - O bcra- d.,Bha ynparak 4 - O galip geldiler. _ 
bere kalmı.ştır. Altmordulular daha iyi bir netice aln 

ALTINORDU - BEŞİKTAS bilecek bir durumda idiler. 
İstanbul, 18 (A.A) - Mim küme ALTAY - İSTANB~POR 

maçlarına Şeref stadyomunda devam İkinci maç Altay - İstanbulspor ara .. 
edildi. İlk maç Be~iktaş - Altınordu ara- sında yapıldı. Maç, kuvvetleri ve ener; 
sında yapıldı. Maçı Feridun Kılıç idare jileri müsavi iki takım arasında oynan 
ediyordu. dığı için daha güzel ve heyecanlı oldtı • 

İzmirliler, ilk dakikalarda canlı ve İstanbul sporlular ehemmiyetli ~ 
muvaffakıyetli oynadılar. Onuncu daki- satlar kaçırdıktan sonra, Altay 20 İJl t 
kada Altmordu Beşiktaşlıların ta?.yiki dakikada birinci golünU yapb ve 36 ıJ?,~ 
altında kaldı. Siyah beyazlılar buna rağ- dakikada da İstanbulspor berabctJJA 
men bir çok gol fırsatlarını kaçırdılar.. golünü attı. ' 
Ancak 32 inci -dakikada birinci golü ya- İkinci devre kırıcı geçti. Bazı oyılll: 
pabildilcr. Birinci devre O - 2 Beşil...-taşlı- cuların bu çarpışmalarda sakatıanıı'11 

lann lehine bitti. mış olması bir tesadüf eseridir.. ~ 
İkinci devrede Beşiktaşlılar daha canlı bu suretle 1-1 berabere neticel~' 
ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı ı ıı 111111111111 ı ı ıı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ııı ı ı ı ı ı ı ı ı ı ıı 11 ı ı ı ı ı ı ı ıı ı 111111111111111111111111ııı11111 ınııuıı 

lspartada bir ser2i ac;ıldı 
Isparta 18 (A.A) - Bugün şehriınizlzır bulunmuştur. Vali kısa hitabesitı«ıo 

ak§am sanat okulunun ilk mezunlarını 1941 tedris senesinde akşam sanat ()°kU .. 
vermiş bulunması münasebetiyle tertip Junun kız enstitüsii haline' konulac.'l~ı~ 
edilen sergi açılmış, vilayet erkanı ha- nı bildirmiştir. 
~~...O"..l"'~..l"'..co'"..l"'..l"'..l"'~~/.X~..l"'..1"'..1"'..4"'...0'"...0'".h"..1"'~~ 

Hırvatlar karşısında A -
man - ıtaıuan rekabeti 

~akineye 
V erilirkeiı 

Bir Italyan Dü- B i~ ıtal_g_an suba_gla~ bet 
kü Hırvatların ett lngılız mevzılerındB·· 

kralı oldu Teslim §artları kabtıl 
edilmediği takdirde 

Merasimde l1. Mussolini 
ve Zagrep baJ müftüsü r atef e tekrar baf [ati' 
de hazır bulunmuılar maıı tekarrür etti 
Roma, 18 (A.A) - Dük İspeleto bu ---<>---

sabah Hırvnlistnn kralı i.H\n edilmiştir.. j 
DUktin Zagrcpte taç giyme meraslmln- LQndrn 18 ( A.A) - Royterin ask6 

de bizzat Mussolini de hazır bulunacak- muhabiri bildiriyor: 'r\o.!~.; 
tır. Londrada ifade edilen fikre göre vur 

Bu hficlisc hakkında aşağıdaki taisiHit ~eaoste'~ teslim olmak için şartı~ 

---<ı--

dolarlık mah-
sul ~önderiyor 

:edakatinderı de emin olarak bu top
tRklan müdafaa edecektir. Sark ordusu 
kuvvete kuvvetle mukabeıe~e hazırdır. 

verilmektedir : ogrenmegı araştırması muhakkak sureııal 
b • • Hırvat başvekili Paveliç ellisi nazır ve tcı Habeşistan seferinin hemen der 

re e Vazry etr ~emur olmak üzere yijz kadar Hırvat t~m~ilc .. ~~hayet bulacağı demek d;; 

-<>-----

ZAFER PAROLASI «YlYEC EK 
MESELESi)) DlR 

--0-

Nevyork 18 (A.A) - Unaytet Pre
tıin bildirdiğine göre, lngiltereye gön
derilecek olan doksan milyon dolar 
kıyın.etinde ziraat mahsulü Amerika li
manlarına getirilmiş bulunmaktadır. 

ZAFERiN PAROLASI 
YiYECEK MESELESi 
Londra, 18 (A.A) - Star p:azetc· 

t.İne Vnşingtondan g~len bir hebere 
ş;öre Amerika çiftçileri iş programların
dc bir değişiklik yapmadan f ngiltere
nin ve müttefiklerinin yiyecek ihtiyaç
Jarını kolayca temin ve tanzim edcbile
ı:eklerdir. İngiltereyc ve mi.ittefiklerine 
llöndı.-rilecek iaşe levazımının bedellı.-ri 
yardım ve iare kanunu mucibince ayrıl
mış olan 337,500,000 dolarLk tahsi
ıtnttan temin edilecektir. Geçen büyük 
harpte zafer parolnsı cyiyecek mesele
tiİ.> idi. Bu ha .. pte de zaferin parolası 
\'İne bu cyiyccek mı.-selesi> di;r. 

---~---

Dün va müth;, bir 
buhran karsıs ında 

~ 

---o----
B. Ruzveltin ye

ni beyanatı 

Totaliter taarruzu Ame
rika ın gaşama bünge. 

sini tehdit edigor 
--o---

A r jant i n vapurları baı· 
Jıalarına satılmıyacaıı 

---0---

f Ba~tarofı 1. ci Sahifede] ncaliyle Triyesteye gelmiş ve or.ıdan ğildır ... D.~un Ambaa~agi mıntakasJll 1l 
llahhaniyedc Alman tayyareleri ta- Romaya hareket etmiştir. Paveliçe refa- her turlu mukavemetin halen rnarıa5j 

rafından yapılan taarruzda az hasar ol- kat edenler arasında ordu mareşal mu- lığını müdrik bulunduğu muhakak 0 
-

muştur. Bir Messcr,:mit tayyaresi av- avini, Ustaşi partisi erkanı, Zagrep ka- makla beraber. diğ~· iki İtaly~ ~u)cıl
cılarımı7. farnfından düsiirülmüştür. tolik peskoposu ve baş müftüsü de var- vemet merkezı yanı Ambaalaguun 'fa 

Beyrut 18 (A.A) - 17 Mayıs tarihli dı. Heyet 9.30 da Romaya varmış ve nup mıntakasının ve Adisabebanın US r 
Irak askeri tebliği: Villa Madamaya misafir edilmiştir. kilometre kadar cenubundaki Go e 

.. Garp cephesind~ hücwn kıtal~ız J:Iırvat .~eyeti buradan saray araba- mıntakas~nın i~ g~e~ktedir. ulc 
duşman kuvvetlerıylc karşılaşmışlar ve l Iarıyle Kirinal sarayına giderek Arna- Sanıldıgına gore İngiliz ımparaotrl 
ağır zayiat verdirerek bunlan firara; vutlukta bir halta kaldıktan sonra İtal- kuvvetlerinin bir kısmının ha1dld bC: 
mecbur etmişlerdir. Salavida mıntaka- ~yaya avdet eden krııl tarafından kabul defleri olan Libyadan hariçte tu~ 
sında 14 Mayıs günü bir düşman tav- edilmiştir. Heyet Hırvatistan tacını dük maksadile Habcşistanda mukaveıxıet 
yaresinin tahıip edildiği teeyyüt etmiş- fspeletoya veımek istediğini bildirmiş.- müınkün olduğu kadar devam ebn~ 
tir. tir. Kral bu teklifi kabul etmiştir. Heyeı hususunda Hitlerden talimat almıŞ btJ _ 

Sineldebnne üzerine tayyarelerimizin Vatiknnda Papa tarafından da kabul lunan Dükün Gondar ve Goller Jlllll_:ı:_ 
son günlerde yaptığı bir hilcum esna- edilmiştir. kalannda mukavemete nihayet verıı" 
sında üç düşman tayyaresi düşürülmüş- Popolo Ditalyanın verdiği malumata yeceği muhtemeldir. .. . _ 
ti.ir.Bunlardan iki.si Taz mevkii üz.erinde göre İtalyan - Hırvat müzakereleri 25 Hartum 18 (A.A) - Cuma gunU 5~ 
düşü~lınüş, ~üçüncüsü de alevler için- nis~da Bubliyana şehrinde Paveliç ile at ~.15 tc bir ltaly:;ı;n subaylar heY~ 
de hır ırınaga yuvarlanmıştır. Bundan Kont Ciano arasında yapılmıştır.. Eski teslım şnr11a~ını mw...,,kereye nıetıı .. 
b~ka Y.erde .b~lunan beş tayyarenin Hırvat krall!ğının ihyası ve bu krallık bir yüksek Italy~ subayı~ mu~ 
de tahrıp edıldıği bildirilmektedir. Bir tacının dük Ispelcto dö Savoya veriline- lutını hazırlamak uzere İngiliz me~JC 
Irak tayyaresi hatlarımızın gerisine si bu ~örüşmelerde tekarrür etmiştir. rine gelmiştir. İngilizler bu ~{lle 
inis yapmıştır, TAÇ GiYME IUERASİI\Iİ NE İtnlynn subayı ile bu subayın ~ 

Bu tayyarenin mürettebatı kurlan]- ZAI\JAN" • Deaoste adına konuşması şartile gö 18 
mıştır. Ro ıs (AA) D"k D" İs 1 t meği kabul etmişlerdir. Ateşin saat _ 
Rut~. civ~nda bombardıman. ta~- Hırv~n kraİı olarak ~ç gi~e~ü~: de kesilmesi ve şartlar ka~ul olunınaJ_ 

ynrelerımız düşman zırhlı otomobıllen- kınd Za be 'd ktir M sa ateşe saat 21,15 te yemden ~c 
ne hücum ederek oldukça ehemmiyetli ~~ Y: d' ~ . ~~d gı ıı:;ce ti t · aaın~- ması tekarrür etmiştir. Ateşin saat 18 _ 

Almanlarla İngilizler torpil tayyaresi 
olarak kayıklı deniz tayyareleri de kul
lanmışlardı. Bu tayyareler esasen ağır 
oldukları için havalanmakta güçlüğe 
uğrıyorlardı. 1917 yıUarına doğru !n- umumiyetle tayyare gemilerinden kal
gilizler bir tayyare gemisinden yüksele- kan tayyareleri ltalyanlar hem kara. 
cek kara tayyaresi ku11anmağı tecrübe hem deniz tayyaresi kullanmaktadırlar. 
ettiler. Tecrübeler iyi netice verince, Her biri 750 kiloluk iki torpito kaldı
oonanma kumandanlığı Almanya filosu- ran halyan tayyarderi de vardır. 
na karşı kullıınmak üzere hu bi~imde 11--

Vnşington, 18 (A.A) - Ruzvelt, 
ticaret hnftıı.sı münasebetiyle söylediği 
nutukta totaliterizmin tahakkümü altın
daki bir dünynda beynelmilel bir tica
retin ancak bir taarruz silahı olacağını 
söyledikten sonra müthiş bir dünya 
buhranı karşısınd!ı bulunulduğunu be
yan etmi~ ve demi§tİr ki: 

Totaliter taarruzu yalnız dış ticareti
mizi değil, demokrat~ yaşama tarzı
mızın bizzat bünyesini tehdit etmekte
dir. 

zayiata sebebiyet vermişlerdir. en ısı şı~ ı. en ~a s an kra ı kesilmesinden sonraki vaziyet haJckıll t 
Keşif tauy" l . . s· ld b olarak telakki edılmektedır. Hırvat dev- da Hartumda henu .. z ru" bir malörtı9 

J urc l"nmız ıne e ane 1 tin. h .. k.. d . t• b .. Kiri' " 
"zerinde uçmu 1 ·rd e ın u um an vv..ıye ı ugun - yoktur 
u ş a ır. 1 daki · · d ilk · Düşman ha k tl . •taht na sarayın merasımın sonun a 
.. zerindeki ke ':fa uvvl e erı d payı t tezahürünü vermiştir. Saray erkaru şark 
u şı ucuş arına evam e - 1 k d k ı· al kr l 

·ışlerdir. Bun1 b~ k bo b t sa onunu ter e er en t ya a ını 
m ar ır ço m a a mıı::- ··t k' · 'U'-- · t kr 1 k 
1 rsa da hasar 1 şt • mu ea ıp yenı .llll·va a ı çı mış ve 

---- ---
General Dentz r~dg~ il8 

bir nutuk sögledi 200 tayyare istedi, fakat muhtelif c;ebep- Bugün bu hareketlere rar.men, torpi-
Jcrle bu Mek yerine getirilemedi. to tayyaresi yerine pike bor:nbardımal' * 1ayYaresinin dnhn emniyetle kullanıla-

Büyük harpte torpito tayyareciliği- t..ileceği iddia cdilivor ki bir pike bom
nin taammüm edememesi, tayyarelerin '-ıardıman tayyaresi altı yüz metreden 
fazla yük kııldırmac;a imkfin veren kuv- hombasını bırnktıi?ı wman bu bomba 
vetli motörlere malik olamamalarmdan- -lört saniyede hedefin" ''arır. Ve hede
dır. Harpten sonra bilindiği gibj hava fi teşkil edı.-n gemi bundan b~nmaya 
endüstric:; cok inkişaf etmiş ve bu inki- muvaffak olamaz. Fakat 600 metre 
şaf torpito tavvareleri kullanılmasına mesafeden bırakılan bir torpito h<-def 
imkô.n vermistir. ~emisine 30 saniyede vanr ve bu zaman 

Bununla brrnber hava ordusu olan '"'eminin bir korunma harı.-keti başanna
bütün memleket1.erin hepsinin bu işe' <ı~nn kafi gelir. 
ehemrniyet vermıc; oldukları söylene- Bize öyle gelivor ki düşmanİ tahri 
me~. Bu son harbP kadar :orpito tayya- vazifosini oarça ·parça mütalea etmek 
recn. olan mrmlrkf'flPr bellı ha~lı olarak yanlıştır. Bu tahrip vazifesini yapmak 
!ngıltere, Fransa. İtalya, Amerika ve k d tı' d b 1 h t'' l" f1 . l U re n e u unan er ur u va!lı ann 
Yu110.c;Javyadan ıbaret kn mıstır denebi- b' d h kl' b' k·Jd · · }' ır arn a Ve 8 en ı ır Şe ı e Jstıma-
ır. lini esas tutan bir el birli~i dü~üncelf'rin 

Fakat ham içinde Almanlar d işe ternclini teskil ctme}i..:ıir. İngilizlerin 
ba lodılar ve Heinkf'] l 1 ı; tipindeki iki Tarantoya karşı yaptıkları harı.-ketin 
motörlii knvıklı bombardıman tttyyare- muvaffak olması. açık deniz'de kafilelc
Jrrini 1"TPito tayyare'"i o)arnk hazırla- re vapılnn taarruzda Almanlarin muvaf
CJılar. Bu Riinlerde AtlRntiktt'! kafi1de- fak olmamnlari. kanaatimizce i~in bu 
er tıuuruz eden tııvvarelere ra~tlanmış- biçimde mütalaasındaki zarureti anlat· 
br. Ve son taarrıızlarrlan birine istirak rnak itibarile miihimdir ve ustaca tay
eCJen on iki tornito tavyııresinden yedi- yareci1iğinin denizlerde hasımlarına bü 
al bir hamlede diicürülmüştür. yük zararlar ika edeceği muhakkaktır .. 

f nıdliz.ler torpito tayyar~; olarak S. H. E. 

ARJANTtN VAPURLARI 
SATILMIY ACAK 
Buenns Aireıı. 18 (AA) -Arjan

l:n hükümeti, deniz ticeretini himaye 
için Arjantin bayrni?ını taşıyan vapur
lann Arjantin vatnndaşlarından başka
ı;ına satılmasını mcnneden bir kararna
me neşretmiştir. 

---- ---
Son AJmaııhava 
hiic~mları az 
zarar verdi 

'Nisanda Alman hücum
larından yara la na n İit· 
gillzler 7, ölenler 6 bin ... 

Londra, 18 (A.A) - Hava ve dahili 
emniyet nezaretlerinin tebliği : 

Dün gece düşmanın Büyük Britanya 
üzerindeki hava faaliyeti nz olmuştur. 
Sarki İngi]teredc iki noktaya bombalar 
n~ da hasar pek azdır. Yalnız bir 

a o mamı ır. İtal ]' hdı b .. t k' ı 
Polis kuvvetlerimiz vaziyete h~kim te :~ v~ ı:. unu mu ea ıp sa onıı 

olup d~ş~?n. kıtalarının aralarında irti- ~~;~rl~TAN KARSISINDA 
bat ~esısını ıstihdaf ed.en hareketlerine ALMANYA VE İTALYA 
manı olmaktadırlar • · · M k · Berlin. 18 (A.A) - Vıyanada bır Al-

os ova, 18 (A.A) - D. N. B. bildi- man _ Hırvat - İtalyan komitesi teşkil 
riyo~; Re51.1_1t kaynaktan tebliğ edildiği- edildiği. hakkındaki haberler resmen 
ne g~re: dun Ankarada Sovyet büyük tekzip edilmektedir. 
e~ç!sı Vı~ogrado~ ~e. I~kın Ankarcı el- Hakikatte yalnız bir Alman - Hırvat 
çısı Kfi~ıl Gevlanı, ıkı memleket ara- komisyonu teşkil edilmiştir İtalyanın 
sında dıplomatik ve ticari münasebetler l · b kıln 1 fini:d a" ··ı . k ı ı k . . . • ıarıç ıra uş o ması m ar ,.,oru -
ılc onso os u münasebetleri te:.-ısı haK- kt d' 
kında notalar teati etmişlerdir. me e ır. ___ ,,,,._ __ _ ---- --
Bıılgaristanda veni v e 
e Jıi nıecHs reisleri •• 
Sofya 18 (A.A) - Kral Boris istifa . 1 1 

et.mış o an meclisi mebusan reisi Logo-
ycmof ile yeni reis Kalkofu kabul etmiş
tir. 

noktada insanca az zayiat kaydedilmiş
tir .. 

Avcılarımız bir düşman tayyar.:sıni 
düşürmi.iştür. 

Londra, 18 (A.A) - Nisan ayı içimle 
fngilterede hava hücumlarından ölcnl~
rin mikdarı 6000 kadardır. Bunların 
2412 si kadın. 980 ni çocuktur. Yan.1ıla
nn adedi 7000 kişi kadardır. 

Bükreşte gıda mad
deleri vesikaya tabi 

---o---
Bükreş 18 (A.A) - Fiyara gazetesi 

iaşe müsteşarlığının şeker, et, un, ek
mek ve sair yiyecek maddelerinin Bük
reş civarında vesikaya tfıbi tutulacağını 
bildiren bir tebliğ neşrettiğini yazıyor. 

Macarlar Sanatı i19al 
etmemifler ... 
Berlin 18 (A.A) - Yugoslavlara ait 

Banat mmtaknsının Macarlar tarafın
dan işgal e<1ildiği hakkındaki haberler 
asılsız telfıkki edilmektedir. 

- - - o----
Almanların Suriyede' 
ki faaliyetleri mat o: 

reke sartlarının tatbt--
~ . 

kinden doğmakta if1111 
~ 

..bı1tıtl 
Berut 18 (A.A) - Suriye ve Lır 11~ Fransız yüksek komiseri general PdyO" 

bu akşam saat 9 da Berut şark ra·rıılı.> 
su ile irad ettiği bir nutukta czcü 
demiştir ki: 

Y" İngiliz tayyareleri ansızın tayare ;11pe· 
danlarımıza hücum ettiler. Marcşai ıl· 
tenin teyid ettiği gibi Fransanın ?g ti .. nıye 
tereye karşı hiç bir tccavuzc )col· 
yoktur. Dünkü muhasıııılnJ!lllızın 'titıİfl 
}andıkları saltıhiyet ınntareke şernı sııl 
tam tatbikinden doğmaktadır. M31:~0t 
Petenden Suriye v~ f.:U?nM a;: va" 
mUdnfaa etmek vazıfesını a un. • 
7.ileyi sarsılmaz bir tarzda ifn edukec~ 
Yakın $ark ordusu kuvvetle m a 
ye hazırdır 


