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İlan nıünderecnlından mesuli\'et kabul edilmez. Cii .nhuriyetin tıe Cümhuriyet eserlerinin !ıek('isi sabahları çıkar siyarl gazetedir YENİ ASffi Matbaasında basılmıştır .. 
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"Gençler! Çetin iradeniz, 
pak ı:icdanınızla Milli 

her şekle sokulamaz karakteriniz, 
istikbalimizin emniyeti sizsiniz,, 

kaçmadığı meçhul 
---<>-

• G ~it resmi • Maarif 11elıllfnln nııtltu • Samsundan getll'ilen bayralt 
J''1~~· udimh ıanıızun taltdir ve tebrilıleri - tstanb~daltl merasim 

Jtalyanlar mümltün 
mertebe fazla İngiliz 
ltııvvetini alaltoymalt 

için mezbullane 
çabalıyorlar .. 

lngiliz lcutıtıetleri tıe Habe§ tıatanpertıerleri Gondar üzerine ııürüııorlar 

Suriye 
Fransız 

pra "' 
Sayılamaz 

ŞEVKET BİLGİN 

Ankal'ada milli gün
lerimizden birinde ya
pılan mera.ı;imden iki 

intiba 

Ankara, 19 (AA) - 19 Mayıs 
gençlik ve spor bayramı burada en coş
gun tezahürata vr:sile vcnniıtür. H er 
taraf, bütün caddeler, resmi ve hususi 

binalar milli renklerle süslenmiş, ana 
yollara gençlik ve spor bayramının ma~ 
nasını ifade eden vecizeleri muhtevi ]ev-

• 

mek üzere Samsuna ayak bastığı tarihin 
yıldönümünü candan kutluyordu ve Bü
yük Atanın eserlerini er:nanet ettiği 
gençliğin geçeceği 19 Mayıs stadi ile 
meydan ve yolları doldurmuştu. 

ATATORKON 
KABiRLERiNDE 

Vişi hükiimeti ile Almanya arasında- halar gerilmişti. Geçit resmine ve beden hareketleri 
iti iş birli"'-'- askeri mahiyetinden ar- Halk, 22 yı) o""nce Atatu""rku'"n bı"zzat il k d t..L 5uuıa göster erine istira e en gençler ve tc-
""' şüphe edilemez. Frnnsamn makfis varatacaib milli hareketin başına ıııeç- [ So11u .'l. CÜ Sahifede 1 
~ sevk ve idare mevkiinde olanlnr, "----~--;.;;;.;..;,;;;;,;;;;..;;;;;.;,;,..;;:;;.~...;~.-----...:;...:~:..:;::..;.;..;:.:,:;,:;;::;;~ 
~ ne kadar eski müttefikleri İngilte- D •• J • d } • 
leye karşı husumeti tezammun eden bir un zn .. ır e yapı an merasım 
lııİtekette bulunmadıklarını iddia et· 
lııekte iseler de, hadiseler hüsnü niyet
lerine şahadet etmekten uzaktır. 
İn~tere, Fransa ile birlikte ba ladığı 

llıiicadelede yalnız bırakılmııı olınası
lla rağmen, Kompiyen mütarekesinin 
lnıdutlannı aı;an yeni taahhütlerden iç
tinap etmesi şartiyle Fransanın müskül 
'\le ıstıraplı vaziyetini ağırlaştırmaktan 
lıliimkün olduğu kadar sakınınışbr. An
tak Fransız donanmasının mukadderatı 
tiddiyetle mevzuubahis olduğu zaman
du- ki haklı bir hassasiyetle hare!<~te 
leç~tir. Vi inin Almanya ile geniş bir 
~ birliğine razı olduğunu gösteren son 
~ma Merselkebir ve Nemur hadise 
!erinde inı:iltercnin yerden göğe kaitar 
lıakıı olduğuna şiiphe bırakmamıştır 

Böylece sabit olınuştıır ki İngiltere, 
o ftİinlerde, kfili derecede uyanık ve 
enerjik dnuanmnmış olsaydı Fransız 
donanması belki mih,·er eline geçmiş 
olacaktı. 

Geçit resmi ve beden 
hareketleri emsalsizdi 

Bütün millet 
rafında 

oe 
celikten • 

Şef in et· 
halindedir 

ordumuz Milli 
bir kudcet 

Cümhuriy et meydanında ve Alsancalt stadyo• 
m undalti merasim . Va linin irat ettiği nııtult ... 

Dünkü 19 Mayıs merasiminde valimi.: nutkunu irat edeTken 

19 mayıs Spor ve Gençlik bayramı !arla beden terbiyesi mükelle!fori Ciiın
dün şehrimizde büyük tezahüratla kut'. huriyet meydanında toplanmağa baŞh
L.ınmıstır. mışlardır. Atatürk heykeline merasimle 

Londra 19 (A'A) Kahireden alı-
nan telgraflar, Habeşistanda Ambaalagi 
mıntakasındaki ttalyan kuvvetlerinin 
İngilizler tarafından ileriye sürülen tes
lim şartlarını kabul ederek kilınilen 
teslim olduklarını bildirmektedir. Ro
mada neşredilen İtalyan resmi tebliği 
de bu kıtaların teslim olduğunu teyit 
etmekte ve dük Daustun kıtaatının akı
betine iştirakle teslim olduğunu ilave 
eylemektedir. Gondar ve Jiınma mınta
kalarında İtalyan mukavemetinin de
vam etmekte olduğu kaydediliyor. 

Japon va pasif ikte ha·ıMı&ırda ~imdilik ıü
rekete geçecek mi? kunet hüküm ıürüyor 

o-

l vusturalya ve lnı{iliz maksadı 
yeni Zelanda Almanlara ta

Japonlarla har
be hazır ••• HABEŞ HARBI B!T!YOR 

Kahiredeki askeri müşahitler Amba
alagi bölgesinde İtalyanların tesllm ol
masından sonra Habeşistan harbının 
uzun sürmiyeceği kanaati mevcuttur. Felemenlt Hindistanı da 
Burada harekatı idare eden dük Daust her hangi bir tecavüze 
teslim olduktan sonra tecrit edilmiş bir 
vaziyette bulunan Gondar ve Jimmada- lıarşı gelecelt .. 
ki garnizonların uzun müddet mukave- Sidney 19 (A.A) - Avusturalya ha-
met edemiyecekleri zannedilmektedir. riciye nazın şunları söylemiştir: 

tNG!LtZLER SERBEST - Pasifikte hiç bir tehlike bizi kor-
KALACAKLAR kutaınaz. Başka yerlerdeki meşguliye-
Ambaalaginin işgali ve Dük Daust timizden istifade için her hangi bir mil

kıtalannın teslimi bir çok İngiliz, cenu- !et harekete geçmeğe teşebbüs ederse 
hl Afrika ve yerli kıtalarının S<'rbest Avusturalyanın hazır olduğunu söyli-
kalmasını intaç edecektir. yebilirim. 

D'OK DAUST KAÇTI MI? YENt ZELANDA BAŞVEK1LtNtN 
Bazı mahfillerde dük Daustun Am- BEYANATI 

baalagide bulunduğu iddia edilmekte- Kahire 19 (A.A) - Burada bulunan 
dir. Bununla beraber bu ma](lmat ihti- Yeni Zelanda başvekili Frizer şöyle de
yatla karşılanmalıdır. Dükün G<>ndara mlştir: 
veya diğer bir bölgeye kaçın~ olması - Yeni Zelanda sulh ister. Fakat her 
mümkündür. zırdır. Japonların Avusturalyahlara ve 

İN . hangi bir tecavüze karşı koyı:nağa ha-
GİLİZLERI OYALAMAK Yeni Zelandalılara karşı husumet be,,. 

İSTiYOBLAR leıniyeceklerini ümit ederim. İyiyi ümit 
35 bin kadar İtalyan ve 36 bin kadar [ Sonu 2 ci Sahifede ] 

yerli askerin muhtelif Habeş bölgelerin- • 

de mukavemeti hiç şüphesiz mümkün ~§§~~~~~~~~~~~~ olduğu le.adar fazla ngiliz askeri lr.uvve- ~=:::::::: 
tini bu nuntakada tutmak maksadın• 
matuftur. Buna binaen İngilizler şimdi SON DAKİKA 
harekatı tesri etınislerdir. 

* NOT - Ambalagideki teslim olan 
İtalyan kuvvetlerinin yedi bini İtalyan 

f Somt 4 cii S11hi1Pde 1 

Fransa • Alman ya iş· 
birliği ve Amerika 

••••••••••• 

Almanlar Beru
ta asker çıka
racaklarmış 

1 c a p e d erse ing:~!: :::!.=:,eni· 

F •• t altına alclılar-
ransız mus em- Londra, 19 <A.A> - Büyük Briıanv~ 

ı ı 
• } ile Birleşik Amerikanın Suriye hakkın-

eke eri• ışaa daki azimkar hattı hareketi karşısın-la 
liiiı Vişide aksülAıneller görillınektedir .. Vi-

oıunacak 
şinin bu kadar açık bir vaziyet almac'.l-
ğını tahmin etmediği ve şimdi ise vakit 
kazanınağa çalıştığı kaydedilmektedir. 

2J Amerilta ciimhuriyeti Besmt mahafilin kanaatine göre Al-
Fransız müstemlefıele· manlar 12 ada yoluyle Beyruta asker 

rini muvaf!lıaten ihracına teşebbüs edtteklerdir.. Fakat 
şarki Akdenizde Alman kafilelerinin 

idare edecelt.. muvaffakıyetle seyrüseferini ancak te· 

arruz fırsatı 

vermemek 
---<>--

İngiliz imparatorlulı 
ltııvvetleri mihveri 
ezeceltlerinden emin , 
Lonılra, 19 (A.A) - Libyadaki hn· 

rekat hakkında şu malumat veriliyor : 
Fırtınaya tekaddüm eden bir sükiinet 
~ardır. Sollumun İngilizlerin veya Al
manlann elinde bulunması mahdut bir 

Muıra getirilen İngiliz tanklamıda• 
biri tıapurdan çılc4rılırlun 

19 Mayıs piyangoıu 

Dün çekildi 

En büyük ikra
miye 141893 nu
maralı bilete 

isabet etti 
--<>---

Dün An~arada yapdan 
Jteşidede ııazanan 

numaraların tamamını 
yazıyoruz .. 

Nevyork, 19 (AA) _ Asosyeted sadüfe bağlı bulunduracak sıla bir kont
Presin Vaşingtondaki salahiyettar bir Hl yapılmaktadır. Bu sulara mayn dö- Ank~a, 19 (Hususi~ - 19 ~ayıs ?>~
menbadan öğrendiğine göre Fransa ile külınüş olup nakliye ı:eınilerinin Kıbn~ nası;betıy~~. M.ıll~ Pı?'ango ıd~sımn 
Almanya arasındaki işbirliği Amerilr.a yakınlanndan ge(mesindcn başka çare· t.:rtı~ ~ttigı buyuk pıyango bugun çe
kıtası aleyhine tevcih edildiği takdirde leri yoktur. Kıbrısta ise mühim havl\ n kilmiştır. 
Aınerikadaki Fransız müstemlelr.elerini deniz üssü bulunmaktadır. Kazanan numaralar şunlardır : 

~~§;§!~~§§~~~~~~~-!f En büyük ikramiye olan 50.000 lira idare etmek üzere muvakkat bir teşki- .: : : : ; ; ; O ; : : 141893 numaralı bilete düşmü~tür. 
lat vücude getir.ilmesi hususunda 21 • [ Sonu 2 frw Snhifede l 10.000 liralık iki ikramiye 212.102 ve 

291.262 muuaralı biletlere isabet etmiş-
tir. 

5000 liralık dört ikramiye : 33.764, 
197.0lG, 81184 \'e 271499 numaralı bi
letlere çıkmıştır. 
Dİ(;ER IKRAJl.IİYELER 

l'tfares:ıl Peten Fransaıun eski si!Mı 
~kad111;larına ihanet elmiye~eğiııi le· 
ıtıin etmişti. Bu teminatın Ingilter~rle 
lıariz bir nıemmıniyetle karşılandığı ha
brJardadır. B. Lnvalin iktidar mevkiin
dcn uzaklaştırılnlası mar~a1 in temina~ 
tında samimi oldujiuna delil sayılnııstı .. 
Fakat vakayi bu husustaki nikbinliğin 
ıtıübalagalı olduğunu meydana koymuş
tur. B. La\•al ve 8. Fland~ni istihlaf 
•den Amiral Dnrlan adeta İngilterenin 
diismanı olarak hareket etmeği kendisi
lte siar edinmistir. Fransız vapurlar~nın 
İnı>;iliz nblokn çeııherini yararak gc~e
hilnıeleri için \'npur l:a(ilelerine harp 
~ernilerinin refakat edeceklerini lii'vlc~ 
diği za.ın:ın sözlerinde İn~iltcre!·e mey
dan okuyan ve Ahnanyayn ;varanmak is
ti:vcn bir hal vardı. Birlcsik Cümlınri· 
Yellerin miidahalcsi bu ihtiliı!ın çok •rn
l"anhk bir 5>afha)~a girmC!o,İne mftni ll1-
tnnstu. Anlasılan o g'Ündcn bu~iinc Al
ltıanlar cok ~r:ır lıa•ınıs olacaklar ki l'lll· 
teşal Petrn Amiral Darlanın İn!!iliz rlii~
tnanı politikasını biitün a\·akıbiyle tas
\'İn chnistir. 

Fransa, mücadele iınkanları mevcut 
oldnt'.-ı.ı halde. hürriyet e istiklal sava
••nın acılannn katlanmaktan korkan 
\•e hodg5.m ihtirasları ui!runda en temi., 
'\>e en mukaddes bir darnyı tchlik~vc 
düsiirnıck1en çekinn1iycn idareci1criu 
felfık~ıe siirüklcdikleri ilk memleket tle
ği~dir. A:vni bcdbalıtlıj!a ufıramış olan 
~ılletlerin tccriihesi dii<nınndan mcr 

Ankarada 1n mayıs stadyomunda ya- müteaddit çelenkler konulduktan sonra 
P,1.1~':1 m~rasiın safahatı, Sait Çelebini.1 C'nde askeri bando olduğu halde bi!"ind 
surükleyıci ifadesiyle radyodan dinle- kordonu takiben Alsancak stadyomuna 
nilıniş, 15 mayısta Samsundan hareket doğru yüniyüşe geçiltn:stir. Bandoyu 
eden bayrağın Büyük Şefimiz İnönüne ellerinde bavraklar olduğu halde kız ve 
teslimi tafsilatı şehrimizde heyccanlo erkek taleheler. sporcular ve Beden 
kar.,lanmıştır. terbiyesi mükeUeflcril muntazam adım-

2000 lira 0635 ile nihavet bulan bi
letlere dfü;müştür. 30 bil~t sahibi ikiŞ<>r 
bin lira alacaktır 

1000 lira •on dört rakamı 3103 ve 
7829 ile nihayetlenen 60 bilete dü=iiş
tür. 

500 lira ikramiyeyi sonları 2553 ve 
2100 olan 60 bilet kazanmı<tır. 

anıet dilenmenin pek beyhude bir ~•v 
· · ed 

CÜ:\IHURİYET MEYDANINDA !arla takip etmiştir. 
Şehrimiz. bugünün manasını anlamış, AJ,SANCAK STADYOMUNDA 

hissetmiş ve içten benimsemiş olarak Alsancak stadyomuna giriş heyeoanlı 
s~bahın ilk saatlerinden itibaren Tiirk o)muş ve tezahürata vesile vermistir. 
ve Parti bayraklariyle donatılmış, bilu- Saat 15 te okullar. sporcular ve B~- · 
mum nakil · ,·asıtaları milli renklerim:.Z- den terbiyesi miikellefleri başlarında 
1c bezenmistir. öğretmenleri olduğu halde teftişe hazır 

Saat 14 te muhtelif. semtlerden üç k.:ıl bulunuyorlardı. Bu sırada Valimiz bay 
halinde hareket eden talebe ve sporcu- ( Sonu 2 · incı Sahifede ] 

Fransı: ticaret vapurlarını miisadere eıınek emrini aldığı bildirilen 4m...-ikan 
donamıuuıının bir kaç tahtelbahiri 

Son üç rakamı 057 ile nihayet bulall 
300 bilete yüzer lira düsmüştür. 

Son ;ki rakamı 60 ile nihayetlenen ü~ 
bin bilete onar lira isabet etmiştir. 

Sonu O olan 30 hın bilet ikişer lira 
alacaklardır. 

Bittabi bütün biletler ikrarıllyelerln. 
tamamını. yarım biletler de yansını 
alacaklardır. 

J -
<Ie 

u-
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76-

-- Yazıktır bana, beni kurtar! 
Musa Çelebi ağlı aralı sa r zama a var •or· 
da. Fafıat Jıend sini fıurtaracalı fıfmse yofıtu •• 

Bizim canımızın ne kıymeti olur?. ı vam ediyordu: · 
Vay çelebi vay .. Meğerse senin canın - Aman sahibi devlet babacı~ım .•. 

ne kadar kıymetli ve tatlı imiş!.. Ne olursa senden olur ..• Yazıktır, kıy-
Ve Recep paşa elinden çorba kaşığı- ma bana .. Beni kurtar •.. 

nı bırakmadığı gibi hiç bir hareket ve Sadrazam zorbalar odnyn girdikten 
telfuı eseri de göstermem~ti. Halbuki sonradır ki sahte bir tela~ ve hevecan 
işte tehlike çarçabuk ve dev adımlariy- hareketi gösterdi ve g{iya Musa <;"lebi
le ilediyerek Musa çelebinin yanına yi kurtarmak ister ~ibi sun'i jestl0 r ya-
do~ yaklaşmakta devam ediyordu. parak müdahale etti: 
. Bu sırada sofada bir çok adamlann - Yoldnşlıır.. Etmeyin, eylemeyin. 
koşusmalanndan mntevellit nyak ses- Padişahımız, çelebiyi bana teslim t"tti. 
leri peyda oldu. Hizmetçilerden biri Onun lolına b•le dokunulmıyacağına 
odaya girerek: dair pad~aha söz verdim. 

- Bittik, diye haykırdı, dı ndaki Ayıptır. beni hünkAiın yanında mah-
kalabalık, sarayın knpısım kırdı... Bir çup bırakmnk size dlismez ... 
çok adamlar içeriye girdiler... Halbuki her şey iki tnraf arnsında ta-

Bizmetçl daha s6zUnU bitnn~~e va- mamiyle kararlaştırılmış bulunmakta 
kıt bulamadan oda kapısının onfind~ =ıii. Zorbalann bu suretle saravına ge
bir çok yeniC::rl. killahlan ve sipahı lip Musa çelebiyi alanık götürmeleri 
serouslan belırdı. •• hakkında onlara talimat veren topal 

Zorbalar hizmet~iyi .. k?llanndan tu- vezirin ta kendisi idi... 
tup odanın uzak b.ı; koşC'sıne .doP.ru fır- KuvvE'tli bir kaç ad."\m Musa cclebi.}-i 
lattılar ve bu maı:ıı o~d~ ~ıd;rdikten yerden kaldırıp "lilrü\;live sürü'kliye 
sonra yakalamak istedıklerı ıkcrln ara- ochdan dı<::arıva çıknrdılı:ır .. . 
lannda artık bir mani lr.alma~ı~mı gö- Zmrallı Musa çelebi hiç durmıyor, 
rerek yırtıcı bir kaplan savletıyle Musa muttasıl ağlamakta ve yalvarmakta de-
çelcobinin \\zerine saldırdılar... \•am ediyordu .. • 
Mwıa çelebi o Anda yüzü koyun yere Onu saravın bahçesine indirdiler .. 

kapanmış ve Ustüne hUcu~ ed~n. k?,r- Orada bir ci>k zorbalar toplannm, Musa 
kunç suratlı adnmlann yUtlennı gor- çelebinJn getirilmesini bekliyorlardı .. 
memek için gözlerini yummuştu .. Yat-
tığı yerden bağırarak yalvarmakta de- - B 1 T M E D 1 -
toccoaacccoacaccccca~~~~~~ 

Mısırda simdilik sü- Fransa • Alman va if· 
kunet hiikiim sürü yor birliği ve Amerika 

[ Başta raf· 1. c.-l Sahifede l 1 BnştaTafı 1. ci Sahifede l 
ehemmiyeti hiizdir. 1nıiliz lnrvetlerinin Amerika cümhuriydi ııimdiden hazırlan
bu bölıedeki vnilesi şu iki noktadan mış bu1unmaktcdır. Alman - Fransız iş· 
ibarettir ' birli~i tavazzuh edinceye kadar bu hu-

1 - Mukabil bir taarruz hazırlamak, ııuııta hiç biT harekete geçilmeyecektir. 
! - Alman1an Mmra karşı kate Vaşington. 19 (A.A) - Aralannda 

halinde bir taarmz yapmaktan menet- einemn artistlerinden Sar! Bove bulunan 
mek.. mümtaz Franııız ııahsiyetlerl relsicümhur 

Bu vazUenJn ikinci kısmı iyi netice- Ruzvelte bir telgraf göndererek Vişi ile 
ler vermektedir. Zira Tobnık T"e Sol· b 
l ·· U deki A stur J • 1 talar , Almanya arasındaki 1 birliği münase e-
um on n \'U n l8 a ı \C • ı .. ı d... . •· ı · · 
ln ili ı • Alın l .. t di tıy e sov e ıgı ııoz en tamamen tasvıp 
~ -z tayyare erı an an u ema - "'-l . · h Jd• 1 d B ı f h lamakt bü ··k taarr ettiı;; erıni J ınn~ er lr. u te gTa 

yenL-drrpd. 
8 •-kan ved--'-yut-L-~ -ıı'enar <ıöyle devam ediyor: Almanya ile ııözde 

mu- ırne """~ ı e ıc:\."C& aıuı.;ı u o i b' ı·"· i bü .. •• i ı -'d dl mlni olmab (ahşınakiaclır. s ır ıJ!tn tun encrıım z e Teo e yo-
Kahire. 11 (A.A.') - Yeni ~ ruz. 

b8şv kil" Fri:ıer Yf'nl Zelanda, vu u- Me" ur Fransız mt harr r er n 

~ ~ İngila' kıtalannı ziyaret ettik- Hanri Reştavn Nevvnrk Taymi, gazete
ten soft1'8 hepsinin totaliterlerle boy öl- sinde neşretti~i bir makalede divor ki: 
(fisnıekten memnun dilşmanı ezecekle- lngiltere bize ka~ taııhhütlerini Ea:dıı-
rinden emin olduklannı söylemiştir. siyle yapmıştır. Ma~liiblyetten sonrn 
YUNANİSTAN İSi fn.,.iltereyi yalnu: bırnktığımız zaman o 
B. Frizer Yunanistan meselesi hak- çok alicenao bir müttefik olarak kendl-

kında demiştir ki : ni gfüıtcnni!$tir. 
- Hic; bir mevzu dominyonlarla Yu- DECOL TARAFTARINI 

nanistan meselesi ka~ar tam bir surette HKfrM FD YORLAR 
mUzakere edilmemiştir. Bem. 19 (A.A) - Vı.şiden alınan 

INGtUZ RF.sMI TEBLICt bir habere s;?Öre General Degolle taraf-
Kalılre, 19 (A.A) - Orta tark tn- tnrlannıı çok n~ ceı:alar ven1miııtir. 

gfli:z teb1ifi: Libyada tobrukta "lfni- Klermon F~rand aııkeri muhakemesinin 
yette hiç bir d~ildilı yoktur. SoU. üç küçük zabiti idama, 17 küçük zabiti 
mun cenup mmtak'!_Smda i~i düşman de on seneden müebbet küreğe kadaı 
l«,lu bir ~k tank muzalutretiyle hudu- ıPden cezalara mahkum ettiği söylenil
du pe("mb, fakat motörlü kuvvetlerimi- mekt~dir. 
zin ileri unsurJnnnm hücumundan sonra 
Rerl cekilmt,ın. 

tNCtLtZ HAVA HOCUMLARI 
Kahire. 19 (A.A) - Orta şark ha

va kuvvetleri tebliği: ln ... iliz ve cenubi 
Amerika tayynrelerlttd .. n müteşekkil 
tayvareler Korkaputzo iJe Halgaya ara
sında düşman tanklanna ttlarruzlıırda 
bulunmu"lardır. Bir mlkdar tank kulla
nılamıy cak hale get!rllmi7 Ye bir çok 
motörlü nakliye vasıtalannıı ciddi ha
aMhu verdirilmiştir. 

Avcılanmız geniş keşif uçuşlnn yap
mııılarsa da düsmanlı\ kaft temas olma
mıştır. Cuma Cumartesi gecesi de Ma
nasir civnrında tayyare meyda>:ılnnna 
taarruz edilmiştir. Ertesi gece Binııcazi 
ve Dem .. bombnlar.mı,tır. Dünkü düş
manın T obruk Üzerine yaptığı hücumda 
Alman tayyaresi dü,üriilmü,tür. 

R 4.DYO GAZETEStNE 
GöRF. VAZİYET 
Radyo r.::ızrtesine g,ire SoTiumdaki 

harekat hakkında her iki nmhar·p mu
kabil iddlıılnrda bulunmaktadırlar . 

Almanlara ~öre son defa yapılan bir 
mukabil tanrruz netlc-e"inde Kaputso 
ile Sollum tekrar işgal edilmiş ve İngi
lizlerden bir miktar esir alınmıştır. 

tn~lizler de Sollumun kendi ellerin
d ebulunduğunu bildirmişlerdir. 

Anlaşıldı~ına göre vaziyet sudur: Al
manlar bundan evvel apbklan bıar
ruu:la 40 kilometre ilerlemişler ve Bu
voka ı;rt!lmlslerdir. Fakat lngillzler bu 
kuvvetlerl tardederek Sollum ve Ka
putsoyu almışlardır. Bundan sonra, an· 
taşılan inslvatif Almanlann eline geç
miş, daha fa-ıla zırhlı kuvvetlerle taar
ruza ba'}1amıslar ve Sollum ile Kaput
soyu almışlardır. Bundan sonra tn~illz
ler teknır ta:unız etmlşl r ve UçUncU 
defa olarak Saltum ve Kaput.soyu al
ını Jardır. Sollum ve Kaputso şimdi İn
gifü.1erin eJindedir. 

:·········:·································································~·········: • • • • 

~ ~ BUYUK I{İKA YE i ~ 
..........•.•.••......................•..................................... : ......... : 

Karım Ev Kadını De~il ! 
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Bir genç kız, ne-nnidane bir gay

ret} • şamandırayı tutmağa çalışıyordu. 
Fırtınanın g tirlcmelerinden daha UstUn 
IE'S cıkarmağa çabal1yarak bağırdım: 

- Yardıma ihtiyacınız var nu? 
Cevabı, rUzgar kadar keskin olarak 

bann geldi: 
- Yok. şamandıraya eğlenmek için 

aarılıyordum! Ayol, daJealann kilreği
ml :.irükll'diğinl görmiyor musunuz? 

Gülmekten men'i nefs edemedim. Co-
cuk nece'k bu k.ız bu \•27.İyette aİay 
etm • cesaret ede~lt kndar metindi! 
Ynvaşca manevra yaptım. Azametli 

d· •rralar sebebiyle ona yakla~mak gUç
tU. Nihayet kavığı önUnden kaçarken, 
kumanda Pttim: 

YAZAN : rlÇ Yll.DIZ -
- Atlayuıız! 
Bir dakika tereddüt etmedi ve bU

yUk bir çeviklikle gemiye atladı. Bir 
bohça gibi, dizlerim üzerine dilştn. Be
reket versin, gemim sailamdı!. KUçUk 
kayığa gelince, riizglra kapılarak sU
ratle uzaklaştı. 

Kız, lnliyen bir sesle: 
- Kayığını! AY, kayığım! diye bağır

dı. Bana bakarak: 
cAnıan. onu yakahyamaz mısınız?» 
- Rüzgar böyle şiddetli iken tm!tanı 

yok! Derhal limana dönmek lizım. Fır
tına geçince onu bulurlar. 

- Ya kaybolursa? 
- Kaybolacak siz olacağınıza o ol-

sun. daha ivil deittl mit 
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Tali komi }'onlar 

Pas·f korunma 
i ~eri kolay
laştırılıyor 

-o---

İllı tali lıomisyon Alsan· 
cafıta teşeldıül etti .. 

Bütün 1zmirde pasif korunma tedbir
lerine hararetli surette devam edilmek
tedir. Halkımız. hatta kadın ve çocuk
lar. sı$ınaklarını kaım!ıkla meşguldür. 

Halkımızın pasif korunma tedbirle
rini kolaylaştırmak, sıynnklar yapılması 

ve sair nlınncak tedbirler hakkında iza
hat verilmek ve rt'hberlikte bulunmak 
üzere her semtte tali komisyonfar teşkil 
edilmektedir. 

Alsnncak tali komisyonu teşekkül et
miş ve her gün saat 17-1 Sarasında ikinci 
kordonda (Cümhuriyet bulvarında) 
C. H. P. Alsancak nahiyesinde toplan
mıı.ğn hnşlamışbr. 

Alsancak muhitindeki yurttaşlarımı
zın pasif korunma .i leriyle meşgul olan 
bu tali komite, yukarıda yazılan saatler
de her. türlü müracaatları kııbul etmek
tedir. 

KARSIYAKADA KORUNMA 
HAKKINDA KONFERANS 
VERiLECEK 
Kar~ıyaka Halkevinde yarın akşam 

saat 21 de hava tııarruzlnnna lcat'Şl pa
sif korunma mevzuu üzerinde B. Sıtkı 
Süktü Pamirtan tarafından bir konuşma 
yanılacaktır. 

Bu konusmayft biitiin Karşıyaka ve 
Alavbey halkı davctlidirl~r. 

tZM!R RALKEV!NDE 
BUGüNK'O" TOPLANTI 
Bugün saat 16 da halkevinde hava 

taarnızlarına karş1 pasif korunma mev
ruu hakkında bir toplantı •apılacaktır. 

Toplantı<Ia vali, parti ba!ıkanı, beledi
ye reisi ve di~er alakadarlarla vazife
darlar bulunacaktır. 

Mar~ müsabakası 

~ etiee!er mem 
nuniyet vere
ce ma iye e 

---0-

Müzllı tehnlğl ve mera· 
fıı son senelerde arttı .. 

Matbuat umum mUdllrlüğü tarafın
dan açılan cYürüyUş marşı> müsabaka
sının neticeleri anlaşılmıştır: 

Müsabakaya, memleketin her tara
fından ve umulmadık yerlerinden 35 
kişi iştirak etmiş ve jüri tarafından 
bunların 11 i seçilmiştir. 

Bilhassa seçilen altı marş şunlardır: 
Mehmet Emin Nalgın (Bursa), A G. 

(İstanbul), Ankara konservatuvarı mu
allimlerinden Ulvi Cemal Erkin Ye Nail 
'fÇmis Akses (ikişer marş). 

Diğer beş marş ta şunlardır: Hasan 
Tavangah (muallim, askeri posta 1128), 
doktor Billent Tavcan. (Askert posta 
520). LA. (Ankara), Fehmi E.,"e (Ri
vıısetfcUmhur orkestrası üyelerinden), 
Fnik Canselen (devlet kon.servatuvan 
talebesinden). 

tık altı marş dilnyaca tanınmıs yi.irU
vili' marşlarından hiç te aşağı değildir. 
Bu da açıkça g8steriyor ki son on ~ 
sene içinde me.mleketimWıı teknik mu
siki seviyesi ve yurdun her köşesinde 
musiki ile yakından iştigal eden vntnn
daşlnnn adedl son derecede bUyi.ik bir 
inkişaf ~östermiştir. , 

Muvaffakıyet, şöyle böyle yüzde 60-
tır. 

Şehrimizden gfdenf eP 
Tekirdağ Mebusu B. Yahya Kemal 

Bayatlı Manisa Mebusu B. Hüsnü Ya
man htanbula, Bingöl mektup<;u!lu B. 
Nedim $erif Ankarava ~İtmişlerdir. 

Blr kahkaha ile ortalığı çınlattı. Tam 
fırtına ortasında bu kahkaha garip blr 
tesir yapıyordu! 

- DümPne geçin.iz! Rüzg~ şiddetlen
di. yelkeni indireceğim! 

İtaat etti, işimi b~ak için hir 
hayli mücadeleye mecbur kaldım. Fa
kat yapacak başka blr şey kalınam~tı. 
Tahlisiye amPliyeslnln stlrdüğU bir kaç: 
dakika u.rfmda limanın daha tivade 
muhafazalı btr mıntakasına gim~e 
vaklt bulabilirdim. Şimdi çok geçti ar
tık. RU%glrla mücadeleye kalkışsam. 
tehlikeve dilşerdim. Manevramı sezdi 
ve sordu: 

- Geri dönemiyor musunuz? 
- tmkAnsız! RUzgllnn hafülemesini 

beklemeli. Korkmayınız, tecrübem var
dır. Pek mun rurmez! Şimdilik kendi
mizi dalgalara bırakmaktan başka ya
pılacak iş yok! 

Ceviz kabuğu gibi yalpalanan gemi
de milvazenemt gt1clükle temin ederek 
ona doi!ru ~ldim Cildi mavimtra\: bir 
rt>nk almıc;tı. Tirlir titriyordu. Oturma 
yeri altındaki çekmeyi açtım ve bura
dan bir battaniyP (' ıknrdım. 

- Sarmımz içine! 
Her An ya]pa tesiriyle bana doğru 

-1 HABER E 
n··n lzmirde yapı an merasim 

Geçit resmi ve beden 
hareketleri emsalsizdi 

[ BaştaTafı 1. ci Sahifede ] 
Fuad Tuksal yanında askeri komutan
lar, C. H. P~t:si Vil:iyct idare Heyeti 
reisi avukat B. Münir Birsel, Halkevi 
reisi Dr. Hüseyin Hulki Cura ve Bele
diye reisimiz Dr. Beh çet Uz olduğu hol
de stadın kapısında görünmüş, bütllrı 
sporcular ve stadı dolduran binlerce 
halk şiddetli alkışlarla valiyi Ye mem
leket biiyüklerini sclfımlamışlardır. 

Sahada mevki al::ın gençlerimiz, y an
hırında askeri komutan, Parti ve Halkc
vi r eisleriyle Belediye reisi olduğu h::tl
de vali tarafından teftiş edilmişlerdir .. 
Valimizin ıGençler, bayramıruz kutJu 
olsun• sözlerine gençler aSağol ıı diyet'ck 
mukabelede bulunmuşlardır. 

Teftişten sonra Askeri bando İstikl31 
marşımızı. çalarken sanlı bayrağımız ya
\•aş yavaş şeref dırcğinc çekilmiştir. 

\' Al.btizlN NUTKU 
Saygı ve huşu ile ayakta dinlenen İs

tiklaı marşını müteakip kürsüye çıkan 
valimiz B. Fuad Tuksal su nutku irat 
etmiştir: 

- Aziz yurddaslanm ... 

getiriyor. Bunun mnnosı; Al 've ak ren
gini ve şeklini göklerden ve şafoklardan 
nlan lınyrağımwn daJlan tepelerL şa~ 
rak Aııkaraya vardığı şu anda bUtün. Nr 
milletin knlbi de sonsuz sevinç heyecan
lan içinde hep beraber ça.rpmasındadır 
Atatürkiln izinde merhaleler kateden 
necip ve kahram:ın milletimiz İnönüniln 
etrafında ve emrinde ona müt veccih 
\"e birbirine sım sıkı bağlı olarak yurd 
vaz.ifeler:.ne ait andıru tekrarlıyor. 
Yurddnşlanm; 
Bugün Avrupada ve diğer bir kaç kı

lada harp, bütiln Cecantiyle memlek';!t
leri ve milletleri kasıp kavurmaktadı• ... 
Ne mutlu Türk milletine ki kendi top
raklarında, denizlerinde ve havalarında 
tam hürriyet, ist.iklfil ve emniyet içtnde 
ve emsalslz bir birlik ve beraberlik ha
lindedir. 

Kahraman ordu Büyük Millt Şefin 
etrafında çelikten bir kudret ve kuv
vetle: kendisine emanet edilen vazife
leri şimdiye kadar olduğu gibi bundan 
sonra da derin ve snrsilinaz. bir aşk ve 
imanla ifaya ahdetm!.ııtlr. 

Sağ Olsun Büyük Milli Sefimiz. 
Var Olsun Büyüle Türk Milleti .. 

DICER NUTUKLAR 

19~ mavıs 1919 da yurdun ıstırrıpla
rını ve taliin kara günlerini günese ve 
nura ~virmek için Atatürkün Sam
sunda karaya ayak bnsbğı bu tnriht 
gün, genelik ve spor bayramı olarak ta Sık sılc alkışlarla karşılanan valinin 
kabul t>dilmiştir. Bu bayramı kutlamak nutkundan sonra okullar namına birin
için işte burada toplanmış bulunuyo- ci erkek lisesinden Haşmet Tan ve be
ruz. Hepinizi içten gelen saygı ve sevgi- den terbiye.! mükell~Jleri adına da Ze
lerle se18.mlıyarak bayramınızı tebrik ki Özdere blr hitabede bulunarak 19 
ederim. Mayıs bayramının manasını canlı ifade-

Yurttaşlanın; lerle tebBTüz ettirmişler ve alk,.lanmış-
Bundnn 22 sene evvel vatnn; umumt lardır. 

harbın mak<l~ tecellilerine uğramış. i - GEÇtT RESMi 
tiklal, blitilnlilk ve hUrriyet mefhumla- Nutukları mütaaklp bandonun ve 
n kaybedilmişti ve 8.'nrlarca sürilp ge- gençlerin iştirakiyle cDa~ Başını Doman 
len blr imparatorluk müthiş çatırtılarla Almış> şarkısı söylenmiştir. , 
çökmüş hV" hale gelmiş bulunuvordu. Bundan sonra geçit resmi başlamış, 
tşte bu elim vaziyet içinde idi ki Kan- önde askert bando. ellerinde Türk ve 
denizin dalgalan arasında AtatUrkUn parti bavraklan ve kulüp filamaları ol
Anadoluva ayak basması milletin k•.:Y- duğu halde kız ve erkek talebe, dahn 
t.uluş gt\nlerini mUidelemiş ve ayd•nh- sonra sporcular ve beden terbiyesi mü
fa yol nçmışt1. Ondan "'Onra 22 senede keUeflerl, muntazam ve ıert adımlıırln 
ac;ırlara sığdınlamıyocak derecede mil- trihünlerin önünden geçerek seyredrn· 
1t inkıl&p hnreke leri birbirini takip et- lcrin gö .. ü•lerini iftiharla kabartmış1ar
ü . Kurtarıcı At»türkün yilce azim ve drr. Her ~rubun geçişi halkın şiddetli 
irade~l. omm br-rnbrrindP arl7. arknda<::1 ..ııµ. - takdir \.iU.\erlnl .. ell:.etınietir. 

nnnn nı , 
ku~rMli irad0 '1i Tiirk vurdıınu tam is- JfMNASTIK VE ATLETIZM 
tiklalP, cmnivefn 1Y'iitcmadi inkis:ı( ve MOSABAKALARf 
t 0 m'kkive u1a!'tı rdı Rıı e!';~{z iıılı:1lno se- Geçit rt!,minden sonra proğram mu-
nelerini ya-;ıvanların. bu em'ialcıiz ham- cibince ö~etmen kumandasında beden 
lelere şahit olanların göğüsleri şUkran terbiyesi mükeliefleri çok muntazam 
ve iftihnrlR rloludur. BtıtUn nesil\0 r jimnastik hareketleri vapmı•lar, bunu 
bunlRrı birbirine ~uruı:la nakledecek- kırmızı - beyaz olarak iki gruba aynlan 
terdir. talebenin atletizm mUsahekahm t kip 

Sevgili gençler ve sporcular. aziz nr- etmiştir. Bilhaesa halat çekme mü aba-
kadaşlar, kasiyle bayrak yanşı çok hevecanlı ve 

Bir kac gün evvel azimldir Türk a1Skalı olmuştur. Beden terbiyesi hare· 
gençlerinin elinde Samsundan Ankara ketlerini mütaakip merasime tıon veril
ya doğru yol alan şanlı bayrağımız ıni,tir. 
Ebedi Scf Atatürkün mancvt varlığın- Gece şehrimiz elektriklerle tenvir 
dan Millt $ef İnönline selam ve pcyam edilmiştir. 
-=~..,,.... ... -oov.xıcaı:ıocıeıoc:aı:ıoccıaaaccıaı::ıoocx~cco~ 

SPOR ZABIT ADA 

••••••• 
Göztepe • KCIPşıyaJıa 
mır~ının neticesi 
Evvelki gün Kerşıyakada kalabalık 

bir seyirci kütlesi önünde, Kaı,ıyaka 
Göztepe takımlan dostane bir maç yap
mışlardır. 

Göztepe: Mahmut - Reşat - Alaettin -
Namık - Hakkı - Osman - Emin • Halit -
Fuat - Bahaaddin - Ahmet. 

Karşıyftlcıı: Necati - F ethl - C..emal -
Refik • Fazıl - Asıf - Hikmet - Kenan -
Hakkı Hidayet - Memo. 

Hakem: Faruk Kantar. 

aıa oroaus 
Bir vatandaşa çarptı 

Hüseyin oğlu Cemal Ate~ idaresin
deki Kemalpa!:a belediyesine kayıtlı 14 
sayılı otobüs Gaziler c11ddesincle Hüse· 
yin oğlu Tacettine çarpm~ mumailey
hin ayağından yaralanmasına sebebiyet 
vermiştir. Yaralı hastahaneye kaldınl
mış, ışo(ör yakalanmıııttr. 

Bir lıız lıaçı~ldı.. 
İkiçc.şmel!kte parkta Kadri oğ

lu Hakkı Baykayın üç seneden beri 9e· 

vi§tiği Maksut kızı 1 7 yaıında Huriyeyi 
kaçırdığı şikayet edilmistir. Hııkkı adli
yeye verilmiştir. 

Suriye 
Frans z 
Topra~ı 
ayılamaz 

---o--
ŞEVKET BIJ..GİN 

( BaştaTafı 1. ci Snhıf ede 1. 
olduktmu, mukadderatına biu.nt snh1P 
ohnak serbestisiıtl kaybeden nıeınlrlct
tin kurtuluş yollarını kendi eliyle tıkıt• 
dığını göstcrmcğe kafidir. Blir Frrın~ 
lar bu tehlikeyi bütiin çıplaklığiyle r,;5" 
~erek Vişiyi ihanetle itham etnıe.,.e
dirlcr. 
Diğer tıırafiaıı bu ithonılara ve cti1lt' 

~ nın ndi"i 1 ki ağır h lii!1! 
ferine kulaklnrını tıkamış görünen \f ıGJ. 
gittik~e daha sarih bir rette Atınn11• 
vmun .rılcti olmaktadır. ... 

Surıye ;e Lü nan ki Fransız ya .. 
sek komiseri gen rııl Dentıin ~ 
Sark radyosunda irat ettii:ri nutuk. /\ 
mantarın Suriye tayynrc ml'ydanbrı.11: 
dan, Vişi bükümctinin emriyle (a,J•. 
landıklarmı bildirmekle kalnuyor. ~Y"tl 
zamanda İnzjlterenin bir ihanet ıe:1• olnrak tclnkki ettiği bu hareketin rnt 
dafnru mı dn der;ı.ılıle elmiş bultınuror .. 
General Deııtz Frnıısa tQPraklar~ 
l\Ierselkehir ye Daknrdan sonra, ~:ı.. 
d laııık !!l"liz taarnmma u 

1 nı "·an ederken ~atiba Fransaıun .11 • 
mnn istilası altında inlemekte olduj!ıt"11 
unutnrnk Suriye tayyare meydanlaflfll 
inen Alman tayyarelerinin bombala~ 
sını 11Caniyanc" bir hareket olarak taf' 
sif etmiştir. Bu kelime hl~ bir uınlll 
bu taıdnr yersiz kullanılmamış, ve ~ 
hi~ bir zaman bu kadar israf ediJınelllııır 
tir. E.._qret altında olan milletlere hUrri
yetlerinl iade ettirmep ~Wıanlaft!'. ~ 
reketlerini cinayet sayanlann aew
Yarlıklanndan şayanı hayret el~ 
uzaklaştıktan möhakbktır. 

Fakat me.~le bu kadarı. ~~ 
Asıl garibi kendi namlanna bfmlllll'9. 

ve teSlimiyetl kabulde serbest oı.ntaıt' 
vekileten idaresini deruhte etmlt .,.. 
lunduklan bir memleketi de ayni .... 
bete sUrü1demekte 1erbest o1duk1..,.. 
zannetmeleridir. Hulrnbn, Suriye .
LUtınan Fm.Mtz toprağı detildlr. ~ 
bu kii(Uk mem1eketi Mntetfor Cealİ~ 
ti namına ılstiklMe hazırlamak vadf...
ni ~iiklenmi tir. Bu \'llifeyl ancak 111dte
takil bir de\·let yapabilir. VMnin 15tik
Ifilino sahip olmadığı dü ünüliirse nı_. 
dater devlPt sıfntmın yersiz bir şey el
dnğ\ı anlac:ılır. 

ŞEVKEr BILGlll 

- ı llllllllllllllllllllllllllllllllllllltfllHHIHIUlfll ~ 
- -- -i Yardım eveoler İ = -- -: cemiy•,.tinden iz· 1 
; mir ka~0ıolarına 1 
_ Her gün sabahleyin sant dokuzcfon S 
:; on ikiye, öğleden sonra da % • '1 ye S 
§ kadar İzmir Ha1kevindc harp gr~ ~ 
~ paketleri hazırlıyoruz. Aza olan ~ g 
E olmıvan hlitün Tilrk kadmlannı bu S 
§ i basmd:t ~kliyonız.. ~ 
§l YARDJl\ISEVENJ.1-::R CEMin.'1'1 S = ~ ; 111111• ıı 1111111111: 11 •11 ı:ıııııımııuııı ııııııı;ııı ıı ""' 

runa nehrine yeni Dfl' 
ağız yapdı)JOr-

Roma. 19 ( A.A) - Stefani Ajantl 
Tuna üzerindeki Cernavoda·yı Köstetr 
ceye ba$?layacak 36 mil uzunluğund• 
bir hnal inşa f"dileceğlnl bildirmekte
dir. Rumen hükümetl tarafından IÜ
manya ile mutabık olarak evvelce k•"" 
rar 'ftrilmiş olan bu inşaata hemen bat" 
hnıfacakttr. 

* 
Radyo gazetesine göre T unanın Uç 

ğzı olma~ına raf.men yeni bir kanabı 
neden dolavı lüzum görüldüğü mcsel-1 
mi!himdir. Romanya tarafından son zr 
manlarda Besarabya Sovyetlere terlce
dilmi' ve Tunıının üc ağzından biri5l 
Sovv~tl~rin kontröHinde kalmı~tır. Bıı 

Birinci devre bütün tahminlere rağ
men hiç gol yapılmadan geçmiş, ikinci 
devrenin 3 3 ~üncü dakikasında Karşı
vakalılara Pcnalt1 cezaııı verilmiş. Reşat 
bunu gole tahvil ederek Görtepelilere 
birinci, beş dakika sonra da Halit ikind 
ııayıyt kazandırm~tır. Mae bu netice ile 
hitmhıtir. 

o:ıoo=ccıcıcıı:u:ıcıcıcı~~===· kan?ılın, tehdide .marux olmayan bir 
~~~ ... :-.OOC.?'-"'~ ağız olmak Üzf!Te yapılacağı anlaı1lıyof• 

fılatılarak, acenıı hareketlerle bu tavsi
yeye u~du. Ben korkmıyordum! Daha 
neler gormüşti.lm! Bir kaç dakikaya ka
dar, fırtınan.u~ yatışacafını bilivordum. 
Fakat onun ıçın hal böyle değildi! 

Sert blr sesle ona çıkt<::tım: 
- tnsan deniz kurdu olmadan böyle 

bir havada açılmaz! Fındık kabuğu gibi 
bir kayık icinde yapyalnız denize açıl
mak ta ne fikir! 

- Hem de, ah bilseniz kayık benim 
de de~il! Otelin kayığı .• .' Bir de batar 
veya hasara uğrarsa, parasını ödemeğe 
mecbur olacağım! 

tık defa olarak, çehresi üzerinde bir 
korku gölge.o;i gördUm. Bu, denizdeki 
tehlike dolayısiyle dc~il, fakat böyle bir 
tediye ihtimali sebebiyleydi. Zavrulı 
yavrucak! her haldn zengin olmıyacak
tı. •İçimde bir merhamet kaynamı<:tı 
Bununla beraber, halli homurdanıyor
dum: 

- Size ders olur! İnsan hazırlıklı ol
madan bövle tehlikeye atıJ~az! B ına 
c.e!tll'et değil. yersi7. ctiratk~ .. lık derler! 

Beni hayrette bırakanı'lt. itiraz etme
di '"' lrnt ciddi bir tavırla: 

-BlTMEDl-

Yabancı Asfıerlilı Su- Fakat hu kanalın inşas. oldukça uzull 
IJesi Bıqlıanlığından ! ru_··_~_e_ıct_ır_. -------

312 - 332 doğumlu erattan olup ta mu· 
vazzaf hizmetini yapmamış acemi ihti
yat eratının 23 mayıs 941 tarihinden iti
baren beş gün zarfında şubeye müraca
atlerl .. 

Muvazzaf hizmetlerini ecnebt memle
ketlerde yapmış ta en aşağı altı aylık 
askerlik vesikası olmıyanlar da şuh~ye 
milracaatleri, ak.si takdirde Askerl!k 
miike11efiyct kanununun (90) nıncı ve 
miiteakip maddelerle şiddetle cezal::ına
cakları ilan olunur. 

Japon ya past f ikte ha .. 
rekete geçecek mi? 

[ Ba~tarajı J. cı l;'ahi•rde ] 
etmeli fenaya hazır hulunma1ıdır. 

HOLLANDA HtNDtSTANI 
MÜDAFAAYA HAZIR 
Vaşington 19 (A.A) - Hollanda na

".trlarından Van K!epel Oktanda gelmiş
tir. Nazır Holland Hln~isbın1 hUcııma 
maruz kalırsa muhP.r nk S''!"l'tt~ harp 
ve mııkavemet ı:-d 0rn~ini, Hc11 ... nda H:n. 
distanının kr~d"qnl müdafa»v'\ 1-... x, .. 
olduiunu söylemistir. 

KIS'ACA 
•••••••• 

Yaşasın lıadm modaJ• 

Yaznn: ECZACl KEllfAL K AKTAŞ 

Sık olmak, güzel görünmek, cazibe· 
knd•nın ruht hususiyetlerinin bn!'llnda 
gelir. Türk kadını için <::imdi mil1! le 
vatant blr moda çıktı. Ha">tn bakıcı o -
mak!.. d 
Kızılayın şefkatli Hitt\li kadın kolun 8 

kırmızı kavsi ile ne a <>il. ne necip. ne 
büyiik bir modadır. Evet, Türk kadını 
silsilnU, ~c!kat:.ndcn, şıklı~ını vatan! v; 
zifoden, cnzibesini necnbetindcn atdıll 
için ne kadar güzel, ne kadar ~evlrn • 
ne knd'.lr cazibelidir. 

k e bli· Hasta bakıclv.r hemşire derne n f 
yük bir sözdür. Memleketi, milli izz~.; 
nPfsi 3çin göğsünU düsmana açmıs ill\~
Türk erinin yarasını sarmak ve~ı3 bas-
lannı hazırlam"lldnn dalı" ulvt r 
ka kt-dın vnzifesl olur mu? 

Tii,.k kadını mor nı bulmuş. neca
b<-t ve !';Ptkat içi k dıni OP. vatanı· 
nı da !!!İl~Jemistir. Ya n 1'!-lrk kadını
nın modası. yaşasın onwı asıl ruhu .• 
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19 Mayıs Bayramı 
Tezahüratı 

en ~enç atleti stadyüme giriyordu. 
MİLLİ ŞEFE TAKDİM 

YENi A.SIR 
........................................... J 

E ANKARA RADYOSV : . . 
5 BUGÜNKÜ PROGRAM: .......... ----- ......... . SUMER BANK 

YER~i MALLAR PAZARLARI 
MVESSESELERİ MVDVRLVGVNDEN : 

Bankalarınuz Pamuklu ve yünlü mamulatınm mağazalarınuzca toptan satı•ıııdan carl u.•uller daires" d ı tifad 
edecek olan 1/1/1940 tarihinden evvel müesses toptancı ve perakendecilerin sıraya kaydedilmek üzere"; .. ~ e 
siknlariylc 31/5/1941 tarihine kadar mağazalarımıza bizzat veya tahriren müracaat etmeleri ,.0 bu tnrihteu u ve-

ki la k • ·· tl . n sonra va-
o ca yem mııracaa erm kabul edllıniyeceği ilan olunur ..•. 

=· • 

[ Baştaraf• l. ci Sahifede ] 
~kküllerin, önlerinde müzikalariyle ge

~ silr.kli alkışlarla takip ediliyordu. 
I 1 8.30 da, ba•larında maarif müdürü 
'duğu halde, yüksek okullarla lise ve 
•;ı.. okullar heyeti, Türk gen~]iğinin ve 
0 •sunun tek kalple bağlılığının teveccüh 
tttiğ-j Atatürkün muvakkat kabrini zi
~tetle manevi huzurunda tazim ile 
'ıll!ırıişlerdir. 

<Yaşa• sadalariyle karşılanan atleti 
milli renklerimizi ve parti bayraklarını 
taşıyan diğer atletler takip ediyorlardı. 
Bayrağı getiren genç Şeref tribününe 
çıkmı$ ve mahfazayı Milli Şefe vermiş
tir. Milli Sef bayrağı mahfazf\~ından çı~ 
karmış ve halka göstermiştir. Bu hare
ket yine aynı heyecanlı tezahürlere ve
sile olmu~tur. 

7.30 Program ve memleket saat ayarı 
7.33 müzik (Pl.) 7.45 Ajans haberleri 
8.00 müzik (PL) 8.30/8.45 eyin saati 
12. 30 program ve memleket saat ayarı 
12.33 müzik türkçe plaklar 12.45 ajans 
haberleri 13.00 müzik (Pi.) 13.15 mü
zik türkçe plaklar 1J.30/14.00 müzik 
(Pi.) 18.00 program ve memleket saat 
ayarı 18.03 müzik fa51] sazı 18.30 ziraat 
takvimi ve toprak mahsulleri borsası 
18.40 müzik (Pi.) 19.00 konuşma (yu
va saati) 19. 15 müzik radyo salon or
kestrası 19.30 memleket saat ayara ve 
aj~ns haberleri 19.45 müzik radyo salon 
orkestrası programının devamı 20. 15 
radyo gl'lzetesi 20.45 mi.izik radyo ~alon 
orkestrası programlnın son kısn11 21.00 
konu~m?. mt>-mleket po"tası 2 1. 1 O ıniizik 
(Pi.) 21.30 konu~ma 21.45 müzik kla
~ik progTam 22.30 memleket saat ayarı, 
•jans haberleri boroolar fiatleri 22.45 
müzik (PL) 23.25/23.30 yarınki prog-

* Antimagnetik ı 
ORDU HASrA BAKiCi HEMŞİRELER OKVLV• 

NA Air BAZI İZAHAr 

Bir az: .sonra Reisieümhur lsmet lnönü 
~uvakkat kabre gelmişler ve burada 
"1'1ıdilerine intizar eden Büyük Millet 
~ ecıw reM Abdülhalik Renda, Bawe
U l Doktor Refik Savdam ve Ankara va· 
b· .. beledive reisi Nevzat Tandoğanla 
bitlikte ebedi Selin manevi huzurundo 
ı" dnkikalık bir tazim vakfesi yapmış
~' \'e muvakkat kabre birer hüket koy-
••lorclır. 

MILU SEF STADDA 
Ebedi Sefin manevi huzurundaki bu 

~ırı vakfesini mütaakip, Milli Şef 
bı i'v!ayıs stadını şereflendirmiş ve on 
t illerce halk tarafından candan sevgi 
'~üratiyle karc;ılanmıştır. 

CEçrr RESMt 
d klleis!cümhur Seref tribününde yer al

ı tan sonra. önlerinde Ş;\nlı Tiirk bay
h•khn ve parti bayrakları dalRalandığı 
a':l~: ıı:ençlivin geçit re<mi haşl•m1'tır. 
b.k~k bir intizamla yapılan ve takdirle 
k ıo edilen geçit resminde Jis,. ve orta 
b u!lann kız ve erkek talebelerini Gazi 
eden terbivesi enstitüsünün talebel~ri 

~e bunlan da yijksek ziraat enstitüleri 
• harp okulu talebeleri. beden terbi

? .. ! rnükelleflerl, imalatı harbiye ve di
Rer teşekküller takip etmi~lerdlr. 

l1LVI BiR MANZARA 
"'C.ençler stadvümü dolaı,arak reisi
a~ırıhur, BüyÜk Millet Meclisi reisi. 
~ı°'"•kil. Halk parti.! Genel sekreteri· 
~ il hulunduldan $eref tribünü öniinde 
... aldıktan sonra, bando istiklal mar-

~'nu. ÇaJmı, ve bütün gençlik ile birlikte 
d~ kütlel~ri de buna İştirak etmişler-
ır, 

k ~anzara çok ulvi idL Bütün balkın 
~ ır ağızdan söylediği istiklal marşı dal-
1 • da1-ıa hiitün ,,.,hre yayılırken hayrak
h~~ YiiksPl!yor ve kalpler bir daha en 
le l.lyük: $eflere, Atatürk. ve ismet inönüne 

"reccüh etmlş bulunuyordu. 

BEDEN HAREKETLERİNDE 
MÜICEMAIBLİYET 
BugUnkü törende yapılan ve basta 

Milıt Şef olduğu halde her kesin sevgi 
ile takip ettiği beden hareketleri göste
rilerine !(elince. gençlerin bu hareket
leri o kadar mükemmel olmuş ve ~enç
ler o kadar muvaffak olmuşlardır ki 
elli bine yakın halkın en küçiiğcinclen 
en büyüğüne kadar hepsinin takdirini 
toplamışlarclır. Bilhassa lise ve orta 
okul talebesinden sonra beyaz formala
riyle sahaya çıkan harp okulu talebesi
nin bandolarının iştirakiyle yaphkları 
boden hareketl~ri ve yeöil saha füerin
de genç ve dinç vücutlariyle çizdi1deri 
İnönü adı ve bir kısım arkodasforı ates 
cenberlerinden geçerken Harbiyelilerin 
h<ı.rp okulu marşını ~öyli\•erek sah~:-,an 
cıkmalar1 halkımız tarrı:fından coskun 
tezahiirathı alkıs1anını!Ştır. Bundan son
ra Gazi bedrı-n terbiyesi en!l'titüsU kız ve 
erkek talebesi taraf1ndan ayrı ayn ya
nılan ritrrik hareketler ve halk ovun
ları aynı suretle takdir edH!llis ve törf'
ne muvaffakıyetle nihwet verilmistir 
MİLLi ŞEF DÖNEP.I~F.N 
Törenin nihayet bulması üzerine Mil

li Sel sahadan avrılırken ~elislerinde ol
duğu gibi en içten sevl'i tewhüratiyle 
ve güzergahlarındaki halkın süı .... kli al
kışlarivl" 1~ ... ~.1';1rımı~lardır 

REİSiCii~!HliRUMUZUN 
TAKDİRLERİ 
Reisicürnhur mekteplilerin ve beden 

terbiye•! miikelleflerinin yaptıklan ha
reketleri yakın bir alll)<.a ile sonuna ka
dar takip buyurmuşlar ve spor ve at
letizmde ııöri.ilen ilerilemerlen memnun 
olmuslardır. Reisiciimhur bu mün.,.e
betle harp okulu komutanı kurmay al
bay Behzat Gökeri ve beden terbiyesi 
öj1retmeni Rüsamettin Güreli tebrik ve 
takdir etmlslerdir. Beden miikell 0 fi)•eti
ni tatbik eden general Cemil Taner!, 
Gazi beden terbiye,[ enstitüsü müdürU 
Nizameltin Kı~anı ve onun vııs1t~cııiyle 
muafHmlPı·i df tebrik Ptmf<ol{"rdir. 

ram ve kap~_n__,ış_. --·----

SOVY.Er RUSYADA 
YENİ MANEVRALAR 
Moskova, 19 (A.A) - Ofi Fran.~ız 

ajansı bildiriyor: Kızılordunun Lenin· 
ı;rad, Ural, Harkof. Odesa, Kiyef, Tas. 
kent ve Baykal asker! bölgelerinde ilk 
bahar ınanevraları başlamıştır. 
Sovyetlerin Berrin 
elç~si döndü.. 
Berlin, 19 (.A.A) - Sovvetlcr birliği

nin Ber1in büyük ek:si Vladmir Dcka
zanof Herline dönerek vazifesine tekrar 
ba•lamıshr. 

tZMIR BELEDiYESINDEN : 
Alaliirk c~d~esin:le Sehir f>'hçesinin 

i..ir sene rnüdd~ tle kira•ıa veı-ilmesi ya
" C,leri mücüıfüğli.ıddd kod ve şart
ııamesi mucibir.cc aç1~< :ırt h~aya ko
ı·ulmustur. Muhammen bedeli ~00 lira 
.nuvakkat teminatı ı;o ':ir~ilır. T•liolerin 
teminatı is bankasına v".ltP'Pra'k makbu7.
lariyle iha!e tarihi ol•a 21 /~/941 Ç'ar
'amba günU saat 16 el!' erciimene mü
"acaatları. 7, 14. 11!, 20 ııon) 

- İnönü cadde•in-le '>ahilp•rk gazin<>
>Unun bir sene müddetle kiraya verilme
~. yaz1 i~leri müdüriüğ1 fn.lPki şartı1ame
,; veçhile acık arttırm•ya konulmu;;tur. 
Muhammen b•deli ~M lira muvakkatı 
tiO liradır. Talinlerin t.··minatı i~ b~nka
nna yatırarak makbu7.lariyle vf. gazino 
ı.letmeye ehliv~tleri olc!nihına dair be
ıedive ~iyasetinden ~ıııcakh:ırı v·::-sikalar
:a, ihale tarihi ?lan 2115/1941 Çarsamha 
~ünil saat 16 dn encüm"ne mi.iraca~tlan. 

Hassas 

Zarif 
Garantlii 

* Tanınmış saatçılarda arayınız., 

TURGUTLU BELEDİYE R1YASE
T1NDEN: 

Turgutlu belediyesine ait bulunan 
elektrik şebekesinin ısl§hı için milfredat 
ve evsafı aşa,ğıda yazılı çıplak elektrik 
bakır tele ihtiyaç vardır hu elektrik 
malzemesini pazarlıkla vermeye talip 
olan tarihi ilandan on beş gün sonra 
23/51941 günü saat 15 de belediye encü
menine müracaat edebilir. 

1 - Alınacak bakır telin 1550 kilosu 
35 ve 880 kilosu 25 ve 550 kilosu 16 ve 
1000 kilosu 10 milimetre murabbaı ol
mak üzere cem'an 3980 kilo çiplak bakır 
tolin mi\ceddet olduğuna göre kilosuna 
tahmin edilen kıymet 280 ve müstame
line 190 kurustur yenisini vermiye talip 
olanların yüzde yedi buçuk pey akçası 
olan 835,80 lira ve müstamel venniye 
talip olanların 756,20 lira pey akçaııı ile 
birlikte bu malzemeyi vermeye mukte
dir bulunduğuna dair rnahalli ticaret 
odasından alacağı bir vesikayı belediye 
encümenine ibraza mecburdur. 

2 - Telleri toptan bir kişi veyahut 
muhtelif kimselerin aynı şartla talebi 
kabul edilebilir . 

14, 17, 20 1747 (1083) 

Ağız ve boğaz iltihaplan Rida diş su
'/U mahlulünün gargarası ile şifa bulur. 
S:ılgın hastalıklarda gargara yapılması 
tavsiye olunur. 

Vi!Ci31et Encürnenin~en: «EBEDISEFTEN MtLL1$EFE• 
BAvreık c:tekilme._inl maarif veki1l Ha

•an Ali Yücelin açıl.ıı, nutku ve mektepli 
hır P,encin hevecanL hitabesi talcip ehni• İSTANBULDAKİ MERASİM 
Ve hep bir ağızdan «Dağ basını duman fstFnbul 19 (Yeni Asır) - 19 Mayıs 

3 750 lira muhammen kira bedelli - Balçuva Ağamemnun ve Mil - nıc11la
rın1n aTazi v" eıcar' hl'\riç olm"k. ü:r .. ıe her iki ılıca ile müştemilS.tından olan 
binalar 1-6-041 tarihinden 31- l 0-941 tarihine kadar beş ay müddetle kiraya 
verilmelı: Üure 15-5-941 tarihind~n !tlbaren 15 vün müddetle açık arthnna• 
ya <;ıkanlmı$tlr. Kira fl&rtlaTını öğTe'"!mek htiyenlerln heT gün muhaecbel hu
ıusiyP miidüriyeti varidat kalemine ve kirasına talip olup pey slumek lstlyen
lerin de ihale tarihi ofan 2-6-941 tarihine müsadif pazartesi günü saat 11 de 
muvakkat tem!nat bedeli olon 2S 1 lira 25 kuruşu hayj depozito makhuı.lan 
ile birlikte vilayet daimi "neüm~nin~ mUra=aat]arı ililn lunuT. 

&.1rrnn tnP~ sÖy}enmi~tir. Bu esnada gençlik ve snor b::\yram1 schrimi?:de he
~ara.ton kuJeginJn altından. günlerden vecanlı tC'z~htiratla kutlandı. Tak!ıim 
. eri elden ele Samsundan Ankaraya Meydanındaki geçit re.<mi çok parlak ol
ıloınu uçan cEbedi Seften Milli $efe• du. 
••rnbolünü havi hayre/iın bulundu~u Vali doktor Lütfi Kırdar taranndan 
l>lahFazayı taŞ1}'8'1 Ankara bölgesinin bir nutuk ~öylendi. 

17 20 23 1605 (1108) * "-- Maarif Vekilinin dün Anka- - GENÇLİK EGİrMENİ A.LINACAK 

rada söylediii mühim ııutuk Beden rer.bilJesi Genel Direfıtörlüğünc!o.?n : 
1 - Vilayet, Kaza ve milesseseler genelik kuliiplerinde Berlen Terbiyesi 

mükelleflerini Beden terbiysi nizamnamesi esaslan dairesinde çalıştımıak 
üzere asaf(ıdaki şartları h!liz olanlardan Genelik Eifümeni alınacaktır: 1'ı!irlı IJlrlilı ve beraberlilı manzarasının Jıud· 

l'etinl 11e azametini hudutlarımızın dışından 
bafıaralı görmeJı lazımdır •• 

SARTLAR: 
A - Türk olmalı: .. 
h - 35 yRsını aşmamış bulunmak .. 

Ankara, 19 (Hususi) - 19 mayıs 
Cençlik ve Spor bayramı bugün Anka
tada muhteşem merasimle kutlanroıııtır. 
!)aha sabahtan binlerce Ankaralı 19 ma
l'ls !tadını doldurmuştu. Maarif Veki
IJ Basan Ali Yücel bu muhteşem mera
Sirnde asal!ıdaki belir( nutku söylemiştir: 

- Yüce Milli Şefimiz, sevgili vurd
~tlşlanm .. 

Tarihin en karanlık devrine bir sa
h.ıh güneşi olan bugün memleketin her 
lııınmda böyle toplanırını bulunuyoruz.. 

Fikir olarak, hatıra olarak. vatan me
~eleıinde daima hepimizi uyanık tutan 
htr ses olarak bizi varlığında düşünme
lie çağıran büyük ktırtarıcı, istikl§limi
~ kurucu, Türk milletinin istikbaEne 
en geniş 1ınkAn ufuklarını açıcı büyiik 
.O.tatürk (Sürekli .,!kışlar) 22 sene ev
\lel tam bugünde idi ki esir düşmüş ohn 
llıiz yurdu düşman elinden kurtarm~k 
~ariyle Anadolu topraklarına ayağını 
""8tı. (Alkışlar) .. 

O günden bu~üne arkasında yürüyü
$İlı:nüzün hiç değişmiyen izi bizden son
ra gelecekler için de bir hayat çizgisi 
halinde sürüp gidecektir. 

Tiirk milletini dünyanın dört bacağın
da yangınların tutushı,;,ı bu devrede bu 
derece sağlam. bu dcre<e azimli ve ira
deli, bu derece yekpare kılan kudret 
onun her Türkiin kalbinde yaktığı istik
lal a. kının ateşi, milli namus ve şerefin 
tn~alesiılir. (Alkışlar .• ) 

Hizmetlerine minnetle ve ınuhablı<ıt
le saygı beslcdlğiıniz Atatürkümüzüc 
(Sürekli alkışlar) fam hayata gözlerini 
:l'•ondu,;,ı andan itibaren idareyi ve ira· 
deyi temiz ellerine alan Biiyük Ş..fimiz 
İnönü (Slirekli alkışlar) tıpkı önünde 
\'e k:ırsısnıdald şu durruıuınuz gibi Tiirk 
tniUetini bir bütün olarak her emrine 
hazır, her sözünü dinler buldu .. (AOaş· 
lar .. ) Ve daima böyle bulaeak.. 

Tlirk milletinin varacai\ı her iyi ka
rarı ve her tilrlü koruma ve yaşama 
i<udretJerini omın vüce şa1ı_,.ı da görü
Yoruz ve ona incınıvoruz .. (Alk1~1ar .. ) 

Ona inanıyoruz, riinkü n da bize inan
b'akt.ad!l'. İnönü S<>funizdir. İnönü baş
d~~.urnuzdur. İniinü Türk milletinin 

il.Unen başı ve duvan kalbidir. 
Bu ~irlik \'e beraberlik manzarasının 

dışından bakarak görmek lil.zımdır. (Al
lı.ıslar) .. 

GENÇLERE HİTAP 
Gençler, milli birliğin bu~ü yarı· 

na ulaştıracak çelik bai:t, milli birlik ve 
beraberliğin diri timsali sizlersiniz. Va
zifeleriniz, şercCiniz gibi büyüktür. Bu 
"4lrefli vazifeyi yapabilmek için ~unu 
bir ~n unutmayınız : 

c - Askerlik vazifesini yapmış olmak.. 
d - En az orta veya muadili tahsil ı:ıönnfis bulunmak.. Lise veya askeri 

Erba.Ş okullarını bitirmiş olanlar tercih olunurlar .. 
e - Ankarada acılacak ve 5 - 6 aY kadar devam edecek olan Beden ter

biyesi kursuna lştiralt ederek kurs nihayetinde yapılacak imt:handa muvaf
fak olmak .. 

f - Sıhhat bakımından her türlil. iklimde calışabilecek ve her nevi be
den terbiyesi faaliyetleriyle, jimnastik, oyun sporlarla, iştigal edebilecek du .. 
nımda olmak.. 

g - Beden terbiyesi kursunun umumi talirnah ile iç, disiplin ve talim ve 
terbiye talimatlanna tamamen r'ayet edeceğine ve kurs imtihanında muva!
fak olduktan sonra Genel direktörlükçe verilecek vazifeyi kabul edeceğine 
dair - nümunsine uygun - taahhütname 'O'erınek.. 

II - Kursu muvaffakıyetle bitirip vazifeye tayin edilenlere 3656 sayılı 
kanun hükümleri dahilinde azamt 14.0 liraya kadar Ucret verilecektir. 

III - Müracaat tarihi nihayet 31 mayıs 1941 sonuna kadardır. 
IV - Talip olanların kursa kabul şartlarını ve daha fazla maHlmatı Vi!A

yet merkezlerinde Beden Terbiyesi bölge başkanlıkları ile kazalarda kayma· 
kamlıklardan almaları ve istida ile mezlrl\r rnakımılara mUracaatleri lilrumu 
ilan olunur. 18 - 20 - 22 - 24 1788 (1120) 

İzmir VakıDar müdtll'lüğünden: 
Seneliği 

lira Numaran Vakfı Mevldi ----

Hayat bir emele, kudsal bir amaca 
vakfedilmedikçe vicdan huzuruyle müs
terih ölmek hiç kimseye müyesser de· 
ğildir. Böyle bir iman uğrunda ölümü 
göze almıvanlann feyizli bir bayata 
mazhar oldııklan hiç bir zaman görlil· 
memiştir. Bu hakikate ermek için ber 
şeyden evvel yürekleriniz vatan ve mil
let sevgisiyle dolmab, namus şeref ve 
istiklil.l ateşiyle yanmabdır. Sizlerin bu 
duyguda olduğunuza itimat ediyonrr.. 
llüyiiklerinize şnurlu bir itaatle bağlı 
olruıunuz, bu laymette özlü Türk ço
cuklan olruıununın delilidir. Çetin ira
deniı.le, her şekle sokulamaz karakteri· 
nizle, pak vicdanlannızla sizi milli istik
balimizin emniyeti olarak tanıyoruz. 
Türk milletine beşer tarihinde mukad- 60 626/18 lbsaniye Oükk&n Eşref paıa caddesi 
der medeniyet vazifesini, emniyet vazi- l 30 44 / 5 Sultan SüleymanDükkan Sadırvan alh 
fesini yerine getirmek vazifesini yarın 120 n5i15 Sultan Süleyrnanı)ükkan Hisar meydani 
sizler üstünüze alacaksınız. Bugünden 130 152 116 Tor&man meocidi Ev Kizhi sokak 
bu gtiç ve şcrelli vazifeye kendinizi ha- 475 16!.1104 S..lepei oğlıı nükHn Anafartalar 
zırlamalısmız.. 36 165 .'9 c Dükkan < ban içi 

Sevırili Türk çorukları, hazırlık ~- 60 15; 125 c Dükkan c c 
terinden biri olan 19 mayıs Gençlik ve 42 165/26 c nülckan c c 
spor bayramı hepinize kutlu olsun.. (Al- 60 165 / 41 c K ftJJı ağzı < c 
kışlar .• ) 96 302/60 Ommü CühümDükk&n HaJ;m a~ çarıw 

Maarif vekili Hasan Ali Yücel şeref 108 346.' 102 Genç OırnanDükkii.n Tilkilik 
tribününde bulunan Milli Sef İnönüyü 96 383/5 Ali ıığa Ev Balaban yokuşıı 
se!Am!ıyarak kiksüden inmiştir. 42 366/56 Kutup oğlu Ev Dibek başı 550 ao. 

ANKARA GENÇLİÖİ NAMINA Yulcanda mahalle •okalı. ve ev•alı ya:zılı gayri menkuller bizalannda yazi-
YAPILAN RİTABE !ı muhammen kıymetler üzerinilen on eün müddetle müzayedeye çıkıınlmıı-
Ankara gençliği namına bir genç kız tır. lhal..ı 23/5/941 cum .. günü oaat ondadır, Taliplerin mezklir gün ve oa-

çok hararetli bir hitabede hulunm~. ~tte pey akçeleriyle beraber ve fazla •afsilat almak istiyenler her ııün mesai 
Nutkun hül!sası şudur : ıaatlerl dahilinde vabfla~ varidat memurluğuna müracaatlaii ilan olunın. 

- İçimizde istiklil için~ ata- 15 20 1748 (1090)' 
!anınızın heyecanı vardır. Baştan haşa -------------·----------..:__.;.... 
bir heyecan kaynağı olan istikW müca- büyüğümüz İnönliııün etrafında ya!Çll1 I yUk davamız adına and içmeğe geldik .. 
delesi bizim için bir iman kaynağıdır.. kayalar kadar sağlam göğüsleriıniz, • Her köşesinde senin var lığını duydu
Her gelen 19 mayıs TUrk gençliğini da- c;ağbyanlar kadar gür seslerimiz, millet gumuz Ankarada her zaman olduğu gi
ha kuvvetli ve daha sağlam buluyor. İs- ve vatana ait olan varlığımızla dimdik hl bugün de lstiklM ve hürriyetimiz için 
tikhale imanla bakıyoruz. AtatürkUa duruyoruz.. aradıl!ımız kudret damarlarımızda dola
hize emanet ettii!i mukaddes vataıu M:l- İnsanlığın en bUyiik Sİması kahra- şan kandadır. Çünkü her şeyden evvel 
11 Şefimizin emrinde şerefli korumal!ı manlar kahramanı AtatUrk, Türkiız. Atatürk çocukları. İnönü evlat-

Eıı Bura senin manevi huzunmda bü- larıyız.. • 

Ve ofıula fıayıt ue Jıabul şartları 
1 - Ordumuza hasta bakıcı ve fı~mşire yetiştirmek üzere Ankarada M. 

M. V. tarafından 1939 sen•sinde aç•lmış olan hasta bakıcı ve h•rıışireler oku· 
!una. hu sene de 50 talebe alındcı.kt.ır. Okula girmek arzu odenl<r, bulunduk
ları mahallin valiliğine, kaymakamlığına veya askerlik ıuhelerine dilekçe ile 
müracaat edeceklerdir. 

2 - 34 3 3 sayılı kanun mucibince bu okuldan mezun olaCRklar, memur 
olup tekaüdiye alacaklardır 

3 - Mezun olanlar alh senelik mecbuTi hizmetlerini ordu hastahanelerin
de yapacaklar, ondan sonra arzu ed~rlerse memleketteki bütün sıhhi teşekkül-
ler kendilerihe açık olacakbT. .,,, 

4 - Tahsil müddeti 3 ıene olup, bu müddet içinde Qkurlara ayda beş lira 
harçlık verilecek. iaşe ve ilhasları tamamen okula ait olacaktır. 

5 - Okuldan mezun olanlar. barem kanununa göre 20 !ir'l asli maaştan 
haşlamak üzere mall§ alacaklar ve bıı miktar gittikçe çoğalacaktır; bu zaman 
dahi iaşe, ııiydirme ve barınma orduya ait olaco.ktır. 

6 - Okul 15 Eylül 194 1 de tedri•ata başhyacaktır. 
7 - Okula kayıt ve hbul ııartlan şunlardır: 
a - Türkiye cümhuriyeti tebaasından olmak ve Türk ırkından bulunmak. 
b - Sıhhatı yerinde olmak v~ durumu her iklimde vazife görmeye müsait 

bulunmak (bunu har hangi bir hastahane sıhhi heyeti raporu ile teshit ettir
mek ve evraka bağlamak. lizımdır). 

c - Okurun yaşı on altıdan a~ağ: ve yirmi ikiden yultarı olnuyacaktır. 
d - Kendisi, ana ve babası iffet ~hlinden olmak (bu vaziyet polioce te .. -

sik ettirilerek evraka bağlanacaktır.) 
e - En az orta okul tahsili'li h\ı;•miş olmak (eleme imtibı.nlannda mu

vaffak olmak şarttır) veya bu derecede tahsil gördüğü ishat etmek (tasdik
name veya hunun tasdikli bir sureti muameleli evrakına eklenecektir. ) 

f - Evli veya nk;anL bulunmamak (evvelce evlenip hoşananlarla koeu1 
ö)mÜJ olan kabul edilir) buna alt medeni hali bildirir müshit evrak keza ek· 
lenecektir. 

il - Okur sıhhi sebepler dışında okulu kendiliğinden terk ettiği, evlenme 
sureti ile veya diğer inzibat! sebepleri~ okuldan cıkanldığı, altı aenellk meo
buri hizmetini yapmadığı veya tam:ınılamadığı, ve yahut Nlıhl oehepler dı
şında okudan çıkarıldığı takdirde tahakkuk ettirile•ek mektep mıuraflannı 
tamamen ödeyeceğine ve göstl"Tdiii vesikaların tamamen doğru olduğuna 
dair noterlikten tasdikli ve kefUli bir taahhütname verecektir. 

8 - Yukandaki şeraiti haiz olan okur, okula imtihansız olarak kabul edl· 
lecektir. 

9 - Yukarıdaki ır.addeler mucibince evrakının muamelealnl bitirenler
den, vil8.yet, veya kaza. merk~zlerinde oturanlar bu makamlar veya askel""
lik ,uhelerl vasıtası ile evraklarını r!oi_Zrudan doğruya Ankara :'nerkez hasta
hanesi baş tabibi ve okul müdürlüğüı.e ııönderileceklerdir. 

1 O - Müracoatlann Ağusto• 1941 nihayetine kadar sona t"rdirilmeıi l&
zımdır. 

1 1 - Okurlann kabul edildikleri ve mektebe haerket etme tarihleri ayni 
makamlar tarafından kendilerine bil-lirilecektir. 

12 - Kabul edileceklerin okulun hulundui(u Ankaraya kad.u gelmek ve 
okulda tekrar yapılacak .,fıhi muayene neticesi ha•taLklan tebeyyün eden
lerin memleketlerine gitmek için maf5Taf edecekleri yol paraları kendilerine 
ait olcakbr. 

Anl::ara Merkez Hastnhane!'f Baş T11bibt ve okul müdürü albay 
Dr. Şaban Barutçu 

17 20 23 26 2\l/Mayıs. l 4 7 10 13 16 I<) 22 25 26 / Harlron 
ve 1 4 7 10 13 16 19 22 25 26/Temuz ve 1 4 7 10 13 16 19 

22 25 28 30/Ağusto•/19.fl 1804 1111) 

KA..PAU ZARFLA EKSIJ..TME iLANI 
Vafııflar umum miidiirliiğiinden: 

- Ankarada lstiklAI caddesinde ikinci vakıf apartman dahllinde bu
lunan sinema ıalonunun tııtdilea tiyatro tatbikat sahnesi İnfU.t ve 
tesisatınm ikmal 'Ve itmam!. 

il - Bu inşaat ve tesisatın keşif !>edeli 172969,45 liradır. 
111 - Bu tadilatın inşa ve tesisatınn alt fenni evrak ~unlardır: 
A - Mür.~kasa programı. 
B - Mukavelename. 
C ...._ Şeraiti umumiye. 
Ç - F ennl şartname . 
O - Projeler. 
IY - Üçüncü madded• göst~rllen evralı: vakıflar umum müdürlüğü i~t 

müdüriyetinden 865 kuru~ bedel mukabilinde verilir. 
V - Eksiltme 2 /temmuz/94 l tarih ine rastlıyan çarp.mha gtlnll saat on 

beşte vakıflar umum müdürlüğü inşaat müdüriyetinde toplanacalı: 
ıhale komisyonu marifetiyle yapılacaktır. Teklif mektuplan kara!'" 
laşbrılan saatten bir !e.at ~vveline kadar makbuz mukabilinde ko
misyon reisliğine verilmit olacaktır posta ııecikmeleri kabule şayan 
değildir. 

VI- Tanzim edilen p!oje ve lc.,iflerde yabancı memleketten getlrl1meııl. 
icaheden makine ve elektrik malzemesine ait 27630 lı:alık kılerink 
mezuniyeti mevcuttur 

Vll - Eksiltrneye gireceklerin 98<18 lira 4 7 kunış tl'uvakkat temlnat ver
meleri ve ~ağıda yaZllt ve.Jkalan haiz o1malıuı satbr. Bu vesikala• 
n ibraz etmiyenlere ÜçÜn<'Ü maddede zikrt"dilen evrak veTilemez. 

vııı 

a - 94 f yılına ait tic.tt.ret edasından ahnmıs veMk.a, 
b - Nafia vekaletinden alınacak müteahhitlik ve•ikaaİ, 
c - En a,ağı iki yüz bin Jirblık lnııaat ve bu kahil tesisat işi yapmİJ 

ve muvaffak olmuş hulundu~una dair ve•ika. 
Eksiltmeye gireceklerin kap3lı zarfın ihzarmda ve teklif melctupl..• 
rının yazılışında ve hu zarfl:ınn tevcliinde ve noq,ta ile gönderilme
mesinde 2490 eayılı kanunun 32, 33 ve 34 ncü maddelerine bar
fiyen riayet edilmesi lazımdır. 

lX - işbu inşaat Ve tesisabn bedeli vahit Aat """"' üzerinden öden,.. 
cektir. 16 16 20 22 1770 (!101) 

Bornovn Z!raat Mücadele fstas onundan : 
Aylık ücretleri 60--75 lira olan bir k&tip ve bir J.aboranlık boşalmıştır, KSti

bin iyi daktilo, 11\boranın fotoğrafçılık bilmeleri ve Orta mektep mezunu olma• 
lan şarttır. Lisan bilenler tercih olımur .. İsteklilerin bu ayın yirmi beşine ka
dar vesikalariyle Mücadele istasyonu idare müdUrliiğiine müracaatleri. 

20 - 22 - 24 1823 (1127) 

İçimi gavet leızPtli, mevsimin 
en ~el 

GAZOZf..17 MVSHiL 
LİMONATA.Si 
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:JJ il 11111il11111111111111il111111111111111il111111111111111 ı: 
§ Suriyede Almanla- § 

Fransız - Alman • ~- ~ ra ağır darbeler ~ 
işbirliai Italyan- lıı~ılız tayyare-l~S A 1 . ·ı· h -~ Irak kııvvetleri 

~ leri ~eceleyin ;; erı ~~1 z a § Frat bentleri-
ları memnun : reketı Alman -

etm~dı· Kiyeli bom- 1 •• : ni a.;arak c;e-
_:__ baladılar - yer eşmesını = kiliyorlar 

Rad~o gazetesine göre hafta başı si- -o--- - 2"İiÇf eştİrdİ 

HAVA HÜCU ~LA~I IRA~TA VAZIYET SİYASİ VAZİYET 

lstanbulda . 
yenı bir hava denemesi 

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

Tayyareler bomba yeri-
ne renkli torbalar atacak ~asi manzara şöyledir: • = -- ı· ·ı· \Tjşi hi.ıküıncti ile Almanya münasc- lngiltereye son Alman - 1198 szler tayyarelerle 

bet1Hi !>tiphesiz günün en büyük siyasi hücumu çoıı hafif ue za· - KIBRISIN MUTLAKA MU· ~ · yeni lııtaıar ge~irdiler.. ·- -------
menuunu tc._kil etmektedir. Söylendi- • a· A - HAf llZA~I LAZIM?. §1 lıtalı!ılar benz;n ''0 ... • Hucum eden tay"areleree lıare!t aJıtif mu··dofOO ğine güre bu anlaşmalar için geçen son rarSJZ geÇfJ. 1r JJnfln ~ ;.l ~ - - a. .JJ H d " '!I' 
bahardan beri cnlışılmaktadır. tayyaresi dii$ürüldü.. - Londra, 19 (A.A) - Deyi Me- ~ suzluğsı çel:iyorlar.. enemeleri J}apılacalı .... 

Müzakereler de bay Hitlerin P.ıri~e Londra. 1 g (A.A) _ İngiliz hava - vil gazetesi bir makalesinde diyor : Habbaniye 19 (A.A) - Royter ajan- istanbul. 19 (Hususi) _ 1stanbul vi-
kadar Relcrek mareşal Petenle yapt•jı kuvvetleri dün gece Almanların Kiycl ki: İngilizlerin Suriyede yaptıldan : 11.n. muhabiri bildiriyor: Tayyare ile }ayetinin kazalarında yapılmakta olan 

pılnnlardan çok farklı olacak ve ıı-r 
hücumları hakıkiye yakın bir şekU e 
canlandırılacaktır. Şehrimiz üzeriı>• 
tayyare filoları gelecek, aktif müdafıt• 
denemeleri yapılacaktır. · 

mülakattan beri devam etmektedir. Fa- limanındaki tezr.fıhlannda yeni hasar- - seri hr:reket Almanlann bu memle- § tngılız kıtaatının muvasalati üzerine hava taarruzlarından korunma de eme-
kat bay Bitlerle mareşal Peten arasm- lar yapmışlardır. Emden limanı da bom- kette vcrlesmelerine ezici bir darbe : Irakta ~a~iyet memnuniyeti mucip bir leri bitmiştir. n 
da bu İŞ birliği telakkisi birbirinden ay- bardıman edilmiştir. Bahriye tayyare- - indirecektir. Kıbrıs adası yeni Nazi § tarzda ıstıhalc etmektedir. Basraya sü- v ·1· f b lik 
rı idi. İngiltereyi mağllıp etmek ic:in leri sahil teşkilatına ait tayyarelerle iş - tehdidine kar,ı dikilen mühim bir § ratle takviye kıtalarının muvasalat et- • 

1 u"l,~~ .~~ h er . müdürlüğü umu
Fransadan iş birliği istiyen bay Mitlerin birliği yaparak Şerburg havuzlarına ta- - noktadır. Bu ada her ne bahasına : miş olması hiç şüphesiz çok iyi tesirler ~~ ve • uyu ava denemesi yapılması 
görii.şünti mareşal Petene kabul ettire- arruz etmişlerdir. Bu hareketlerde hiç olursa olsun m"hafaza edilmelidir. § yapacaktır. ıç~n. alakadar makamlara müracaat et-

Jstanbula hücuma gelen tayYare~f 
tarafından bombaları temsilen şehri" 

bilmesi için aradan aylar geçmiştir. Bu bir tayyaremiz zayi olmamıştır. - YEN! 1NG1L1Z :: BACDA TTA VAZİYET mıştır. muhtelif yerlerine renkli torb;lar atıl_.. 
bakımdan hadiseler Almanyayı Fransa- - BOMBARDIMANLARI § Bağdattaki vaziyet karanlıktır. Zira Bu büyük deneme, şimdiye kadar ya- caktır. 
dan istanefe muztar kılmıştır. ALMAN HOCUMU Kahire 19 (A.A) - Orta şark ha- § telrgaf muhaberatı ve demiryolu müna- ııııııııııııııııııııııııııı11ıırmıııııı:1111111111111ıııımııııııııııııımıııııııımmıııımıııı111111ııım11t1tllll• 

Evvela, lngilterenin mukavemette de- Londra, l 9 (AA) - ingiliz Hava ~va kuvvetleri karargahının tehliği: § kalntı kesiktir. Fakat orada bulunan ı t b ı Ed • b • • k 
vam etmesi, sonra da bilhassa İtalyanın ve Dahili Emniyet Nezaretlerinin tebli- = Suriyede Tudınür tayyare mey- E İ~giliz elçisiyle ~cmurlar1~ın sağ ve sa- s an u - ırne ısı -
Akdenizde muhakkak acizliği Fransız- ği: Düşman tayyareleri dün gece fngil- : danına hava boınbardımanlariyle: hm oldukları bılınmektedır. 
Alman iş birliğini kolaylaştıran funiller- terenin cenubu earbisinde iki yere bom- § taarruz edilmis, büvük bir Alınan : BEYANNAMELER DE ATILIYOR 1 
dendir. ba atmışlardır. Hasar ve insanca zayiat § nakliye<;iyle Haynkele ateş verile- E İngiliz tayyareleri Irak kuvvetleri et ~it b k Id 

İtalyanın aczi, Fransa hakkındaki me- olmamıştır. Bundan ha ka kayda değer :rck tahrip edilmiştir. Şam ve Rayak § tabyasını ?1efh1ç bırakmak gayretlerine ıı~ usa a ası yapı ı. 
talibattan vaz ~eçmcsini icap ettirmiş- bir hudise cereyan etmemi tir. : tayyare meydanlarında da Alman E fasılasız hır surette devam edivorlar 
tir. $imdi İtalyanın Fransız rnüstemle- Dün gece bir düşman bombnrdıman ~tayyareleri bombalanmış ve mitral- E Tayyareler Irak tayyare meyda~lannı: ------------
kelerini istemeğe yüzü yoktur. Yugos- --- vöz atesine tutulmuştur. : drpoları mi.itemadiven bombalamakta- Çor1 u 19 (A.A) _ İstanbul .. Ed" li " 

ı tayyaresi düşürülmü!ltÜr. 1 ırne · olmuştu Uf k tef k lastik t1aı'll"" lavyanın yıkılması ile de talya bu sa- ------___ :ıııımııııııııııınıııııııırn1111111111111111111111111ııır: d_ırlar. Bi?lercc kilometrelik kara üze- bisiklet yarışına iştirak eden koşucırla- sı, zencir ~imas~dan \aşka rn~İrıl l>lf 
hada tatmin edilebilmiştir. Bu da, İtal- r l. k "h nnd~ keşıf hareketleri yapılarak be- rın buradan geçmelerile yanşın 110 ki- kl t 
yanın Fransadan olan metalibatını dur· r n r Ü vü 1 ti vac Habeşisfanda harp yanname~er. atmaktadırlar. Bağdat ya- lometrelik ilk kısmı bitmiştir. Bu kı- liMise olmamıştır. Türkiye btsi e. 
durmuş ve Alman - Fransız iş birliğini kı~ınd~ki hır hava meydanı İngiliz tay- sımda. tayyare fabrikalarından Hüsam- şampiyonu Orhan Sodarın da Usfl~ 
kolaylaştırmıştır. y biti yor yaıelen tarafından sık ~ık bombardı- ettin bu mesafeyi 4 saat 10 dak"k d patlamışsa da kafileye yetişrneğe :ınlt" 

Fransa ile Almanya arasındaki mü- aşama IZID [ B f bn:an edilmistir .. B_ir.petrol deposuna isn- katetmek suretiyle birinci gelmiştı·ra. 2a1 vaffak olmuştur. Çorludan geçerkeJ'. 
uıkereler bitmemiş, fakat şu esaslnra aştn rn ı 1. ci Sahif Pde ] .,l)e k d d 1 t _..ı 

1 k ·· 
15 

b' k ld r ay c 1 mış ır. koşucu birlikte ve si.irade Edimeye Ankara, Eskic::ehir ve İstanbul cklpleP 
varılmıştır : } 0 ına uzere ın işi o uğu tahmin İrak tayyareleri benzin sıkıntısı çek- d v 11 d k _.:ı· llk ~ --1· 

1 _ Sılo bir iş birliği yapılacaktır. şart &rlee• ed~liyor. mekt d' f ı kta U:ı!if" ed'l • ogru yo arına evam etme t~ır. noksansızdı. 29 koşucu arasından yw-

F S 
. k d d'ğ K h vare eh ır ~r .. rakt .Bıye 11 n:ıı.ş tay- ı altmış beş kilometrenin kat'ı çok sürat- ruz 4 tanesı· Abandona olınuştur 

2 - ransa urıyeyi ter e iyor, ı er a ire 19 (A.A) - İngiliz orta şark enzını yo ur a~ gi1 1 · 
mUstcmlekeler Fransaya kalıyor, ancak ---o- orduları umumi karargahının tebliği: ~linde olduğundan dışarıdaan ~cnz~n e~~ ııııınııııııııl11111111111111bmmı[ı1111ııııııııı:~ıııııııı11!111 ııııııııııııı11111111111111111111111111111111İııııtlllll1 

bu müstemlekelerin istismarına Almar.- Moto··re tıp,,ı hı·r atmıs Habeşistnnda Ambaalagide İtalyan dariki de mümkün değildir. stan u da ırıaarıf müzesi acıldı 
ya da iştirak edecektir. A ~ kuvvetlerine yaralılarını toplamak için Basrada vaziyet normal şeklini alınış- • 

Fransanm baka daha ne verccci!i tam bir gün mühlet verildikten sonra tır. Irak zenginleri aksam otomobil ge- ----
tasrih edilememekle beraber, Suriycdt"ı gı"bı" ha" ı·m olmamız la" zım bu nuntakadaki İtalyan kuvvetlerinin zintilerin" baslamışlardır. İstanbul, 19 (Yeni Asır) --· Memle-,1...ütfu Kırdar tarafından b • .-.ü ... , ·1~· 
Alnuınya beklediğini elde etmiş göriin- heyeti mecmuasının tam teslimiyeti bu- İmoaratorluk kuvvetleri her tarafta kctimizde ilk defa olarak şehrimizde te- Müzede maarifi alakadar eden ~ensiıı 
mektodir. Bu hal ise İngiltere ile Fr~n- _,__ gün vuku bulrnaktadır. Esir miktarının vazifelerini mükcmmrlen yapmışlardır. sis olunan maarif müzesi. vali Doktor ve güzel eserler bulunmaktadır. 
sa arasında haıı> çıknrabilerek bir ha- Her insan cemiyetinde, eza veren, ye<li bi" kişi olacağı tahmip edilmekte- Buna mukabil zayiatları pek az olmuş- ıııııııı111111111111111ıııııııııııııııımıııııııııııııııııııııı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııll 
disedir. mesuliyet yükliyen ve can pahasına dir. Muazzam miktarda top ve malzc- tur. Havadan kuvvet nakli ci.iretkara- Büfijn yurtta J 9 Mayıs bayramı iyi gec, ti 

Frnnsndn bu anin mn üzerinde iki cc- mücadrlc istiyen i~leri yapmak, erke- me de iğtinam edilecektir Bundan baş- ne bir hareket olmuştur. 
reynn \ardır : Birinkkci cereyan, İngiltere ğin ic::idir. Kadın, bu çetin i~lcrin cizye- ka müstacel talebi üzerine Dük Daus- Irak kuvvetleri şimdi Rabbaniye Ankdfa, 19 (Hususi) - 19 mayıs 1 P.tafüı·kün hatırası tUziz edilmiş ve~ 
ile bir harptnn tcve i etmek, ikinci <"C- sini bir def aya mahsus olmak üzere ve tun refakatinde general Rozzani ve ge- kampından uzak yerlere çekilmislcrdir. Gençlik ve Spor bayramı yurdun hP-1· li Şef İsmet İnönünc karşı Sf'TW 
reyan da Darlanın hemen İngiltere ile toptan, çocuk doğurmakla ödrr. 1nsa- nel kurmayının biitiin subayları bulun- Habbanivenin Irak topçuları tarafından köşesinde en içten 1ezahüratla kuthn-1 ve bağlılık duyguları izhar olıı?l• 
harba başlamak çc.rcyanıdır. Vaziyetin nın erkeği ile dişisi arasındaki bir <'Zl'li duğu halele yarın (bugün) öğle üzeri bombardıman edildiği sırada buradaki mı.ştır. Bütün memlekette Ebedi Sef muştur. 
nasıl inkişaf edecex.i bilinmemekle lumı · k · · · teslinı olması teka ·· t · ti !nrıiliz kadın ve çoctıklaı·ının ao"sterdı'k- O:O~/J.:O'"..ıC"'..r.r.r.r.r.Q'JX~f.Q'JJ~~~~..r..e«.1.Y..r~·cıootJll' L- D 

1 
b' "h . • h 

1 
d '.. - ış ta -sımı, ınsan cemiyrtlerinc, bilgi ve S d rrur e mış r. f'> .., _ -· ________ ,._ 

uer, ar anın ır arp u;ın azır an ı~ hayalimizin crisemediği zamanlardan , u an müdafaa kuvveti cüzütamları leri cesaret takdire şayandır. General DD!t._ao- Makı·neye 
anlaşıl~aktadır. .. w .. itibaren erkPklerini cesur ve dövüsken 1 Habeş vatanperverlerinin müzaheretiy- Rieat eden Iraklılar Fırat nehri bo- ~ ~ 
Tazyık ve sansor altında oldugu şup- yetiştirmek lüzumunu emretmiştir lle Gondar bölgesinde mühim bir mevzii yunca bentleri açarak araziyi su altın- ı•• b• h"t b • v •ı• k 

hesiz ~lan :ı:ra.nsız matbuatının İn~l~e- Uzun asırlar, erkrk tcrbiyrsini~ or- ~pt~~iş ve düşmana çok zayiat ver- da bırakmak suretiyle ileri hareketimi- Un Jr 1 8 eSJ eri Jr en 
~-y~] ısıd~::1J. ~eumlnr~1 blluginfıuı.tu tasındn tıte bu ""™'ol"" .atn binmPk dırmiştır. Harckfıt şayanı memnuniyet ze mani olmağa çalışmaktadırlar. Ra-
goru me ır. U gazew er, n .. ere- yer almıştır. VP TüfK dev etıen,ôını- , hır ~ a-- -.ıd.-1l•.~--~~·~ a'kaaUa 'bir lcspr:11-....... ---<>-----.. 
D~ harptan mesul o~dugunu, ~-süllr;- ciliğe, bundan dolayı büyük ehemmi- Cenup m!nta.kaJarında kıtalarımız 16 ~ara uğratılmıştır. Habbaniy enin ileri- M~~stamıek!'araa•ı f ran. kden zden ae.-
bır, Dakar ve Sunyede İngıhfo.rın yet vermişlerdir. MayJsta Se1aseıamnnna'nın 50 kilomet- sinde İngiliz tayyareleri tarafından Ra- U il ~Hl UI\ ~ 
Fransız kanını ak1ttıklannı yazmakta- * r; cenubunda mühim bir. demiryolu il- şit Ali müfrezelerinin bombardıman ı t J • 
dırlar. B .. b" b k d tisak noktası olan DalJeyı zaptetmişler- edildiği yerlerde serit halinde uzıyan sızlar, sı·ıa .. hınızı düet;m.a- en op ses erJ İşgal altında olmıyan Fransaıun bu ugun, ır aş a ünyanın i.izerinde dir. k - :.. • -

d 1
.11._ d ld yaşıyoruz. Bu dünyanın kendi ileri ce- çu urlar ve top arabaları, yakılmış • • • 

hususta ne dUşUn U~ ma wıı eği ir. . l k Muvaffakıyetle tetevvüç eden bu ha- kamyonlar görülmektedir. Kara hare- k k il ' Bır· deniz muharebesi" 
İşgal altındaki Fransızlar a~ bir taz- mıyei erine ostuğu başlıca ~artlaroan reket neticesinde ikisi albay ve bir mı'k- kil d na arıı u anın 

h F d 
biri, tekni~e hakim olmaktır. Sulhte ve .ıtın a mümtaz bir Britanya alayı ile 'I • nin oldU~U zannedUi""O~. 

yik altındadır. Fakat. ür ransa a va- h 
1 

tar kurmay subayı olmak üzere 800 esir Asuıi, kiirt ve Hint müf ...... zelen· büyük' li -' 
k 

'L--1.. d B F __ , . arpte, yığın nrı muvaffakıyet VP :l';ıfe- ... u.ı:~ ı.iyet pe • ~a ~r. u ransı::ıara ~öre re doğru teçhiz eden, teknik. tekniği a.ldık. İki topla, iki zırhlı otomobil iğ- hi7.mctlcr görmüşlerdir. Iraklılardan o--- Lalinea, 19 (A.A) - Ofi ajansı b" ar 

Darlan hır h~dir, Peten de hır bunak .. teçhiz eden de bilgidir. Tekniğin en wn tina~ e~ledik ve diğer bölgelerde şid- dört yüz esir alınmış, mitralyöz, zırhlı General De1tof, Fransız• riyor : Dün ak.şanı saat 21 de AkdeniS'" 
Bunlar şimdi de Fransız müstemleke- ki _n k detlı yagmurlara rağmen umumi ileri arabalar ve toplar iğtinam edilmirl>r. :. den gelen ştddetli top sesleri işi~· 
Jerinı. Almanyaya teslun' etmekted•rler. in ·şillıan neticesinde, es. i alın yerini, har-'-etı"mı"z devam etmektedir. Es" 1 t s.. ·-· v•·ı ll"1Jıü-....sne c L-l"tta kta hi b' h .~ld fn..:1:-1 bu . . 

1 
mıotör~ dediğimiz harikulade buluş al- t!l\ ır er ngiliz yerli kıtalarında biz- ur .., il ... caı eue u rı ç ır arp g~ 

~er vauyetten. müteessır o - mıştır. Motör, blitün ciiretli hareketle- 1NGtLtZ HA VA HÜCUMLARI met talebinde bulunm~lardır. j isyana davet etti.. hareketi görülmemiş ise de bir deoil' 1 

makla beraber, bu vaziyetı de karşı]ıya- . . . h d k d d K h IRAK Rl:'eoMı TEBL!At muharebesinin olduğu zannedi1meJttt' 
caklardır rımız.ı ava a, ara a ve eni1de müm- a ire 19 (AA) _ Orta şark hava c.o u 

Amerlkadan da hiddetli sesler yük- kün kılan, varlığımıza ve gövdemize kuvvetleri karargahının tebliği: Beynıt 19. (A.A) - Irak tebliği: ~ dir. 
aelmektedir. Gerek CUrrihurreisi Ruz- ilave olunmuş bir ikinci varlığımızdır. Habeşistanda hava kuvvetlerimiz te- Garp cephesınde devriyelerimiz mahalli Londra, 19 (A.A) - General Degol Kı•eı havadan 
velt ve gerek hariciye nazın Kordcl Eskiden, ata binmesini bilmiven mizleme harcke1lcrine yardım etmiş- kabilele~?ı müzaheretiyle dilşman tank- irat ettiği heyecanlı bir hitabede Fran-
Hull Fransız _ Alman iş birliğine karşı adam erkek sayılma7.dı. Cengaverle~ini lerdir. Ricat eden düşman kuvvetleri ları!1a hucu_m etmiş ve düşmana ağır sızlan vatanlannı sattıktan sonra şimı.lı 
Sğbirarlannı Röstermişlerdir. ata bindiremiyen millet, esir olurdu. ve vasıtaları şiddetli hücumlara uğra- zayıat verdırdikten sonra onları ka<·- de imparatorluğu :teslim eden hainlere bom bardımaD 

Rmvelt 27 mayısta bir nutuk söyli- BuıWn aynı şey motör için söylenmek- m~l~rdır. Bir Haynkel 111 a ateş veril- ma~a mecbur etmişlerdir. Cenup cep: karşı isyana davet etmiştir. 
yerek Birleşik Amerikanın harp varlye- tedir. mıştır. hesınde kuvvetlerimiz Makuliye civa- General ezcümle şöyle demiştir : d • J d • 
tini izah edetektir. Bu nutuk büyük bir Bugiinkü harpten cok önce, motör, Radyo gazetesinin Londradan aldığı rında Alşuayib'de düşman kamplarına - İmparatorluk arazisindeki bütUn e J 1 
ehemmiyet atfedilmektedir. bu vasfını her millete ilan etmis bulu- haberlere e:öre Habeşistan umumi valisi h~cum etı:ni~]erdir. Düşman büyük ı.a- Fransızlar fırsat zuhur eder ebnez si- Londra, 19 (A.A) - Royter ajansıJllO 

ftalyanin da Fransız - Alman anla~- nuyordu. Fakat, snnayi olmadan· motör ve kumandanı olan Dük Dausta ve kur- yıat vennışhr. Bizim hiç zayiatımız ol- ahlarını düşmana karşı kullanmalıdır- öğrendiğine göre İngiliz kuvvetleri dU;P 
masından memnun olmadığı görülmek- sanayii ve motör sanayii olmadan da may reisi General Tosani de Arnbalagi- mamıştır. Kıtaatımız düşmanı hareket ]ar. Fransa bizimle beraberdir .. Bütün gece Alınanların Kiel limanındaki deni' 
tedir. İtalya, Fransız müstemlckelerini motör olamıyacağınclan, bir cok millet- de tngilizler tarafından alınan esirler nok~sına dönmeğe mecbur etmişlerdir. Afrikanın Alman kontrolü altına ruı- tezgfihlarında yeni hasarlar yapmış]at"' 
parçalamak i~in barba ,;rmiş:tir .. Şimdi ler, motörün emretmekte olduğu hayat arasındadır. Duşnıan ~yyarcleri Bağdat üzerinde nacağını i15.n eden müstevliye karşı im- dır. Emden limanı da bombardııJıaP 
bu itmit kalmamı tır. Ancak mih,•er!n şartlarına intibak ed"medilM". Bilhac::sa İngiliz askerleri nereye gönderile- uçarak Raşıt Ali kampına bir kaç bom- paratorluğun büyük bir Josmında h:ıre- edilmiştir. Bahriye tayyareleri sahil ter. 
müşkül vaziyeti dolayısiy1e şimdilik sec; motöre havada s.-ıhip olamadılar. Bu cek ? ba atmışlard~r. Atılan bombalar ağır kete geçen Fransızlar Fransayı haysiyet kilAtına ait tayyrelerle iş birliği yapare)I 
çıkarmamaktadır. İtalyanın Yugosfov- harpJ bunu yapanlarla yapamıyanların, Yine radyo gazetesine göre Habe,is- hasa~a .sebebıyet vernıemişlerdir. kırıcı bir anlaşmadan kurtarnu.şlardır .. Şerburg havuzlarına taarruz etmişİet"' 
yadan aldığı hisse mühimdir. Evvelce yaoabilenlerle yapamıyanların hikaye- tanda bazı mukavemetler daha varsa da fNGILIZLERiN BİR HAVA HÜCUMU Fransanın istikbnlini silahları ellerinde dir. Bu hareketlere iştirak eden ' ıa~· 
Slovenyayı Almanya ile paylaşmış, şim- sidir. bunlar tali ve ehemmiyetsizdir. Bu iti- .wKa~_ire, l9 (A.A) - Resmi bir teb- tutanlar tayin edecektir. relcrimizden hiç biri ziyaa uğramartılf• 
dide Dırvatistanı elde etmi bulunuyor. Bu harptnn önce, en büyük memle- barla tnl{ilizler bÜyük bir cesaretle Ha- Jıge gore Irakta Raşit tayyare meydanı- ------- tır. 
Hırvatistan tacını Spoleto dükü adında- ketlerde bile motörü havada kullannbi- ~istandaki kuvvetlerin hepsini de di- na alonlar Yapılmıştır. 
ki bir itaı ... an düküne verdirnıi.:tir. tenlerin sayısı, bir kaç bini geçmiyordu. v lraJı seferberffAıf Manastır, Gra~an ve " " B b ger cephelere, mesela Irak veya Filistine !I "J' 

Bu diik, Hab-=istanda harp eden dii~ ugiin u nisbl't on binlere ve vüz bin- d Rod L L •• f -.. ı k - veya diğer bir tarafa nakledebilecekler- e11am edi"Or.. osa nalla nUCunl arı 
Daustanın kard...,.dir. e.re. ç.ı mıştır. Tabii, buna göre, moti:ir d' " _. b ı ır. Fakat Suriye diğer cephelere tekad- Bağdat, 19 (AA) "apdd 

Garip bir tesadüftür ki, iki kardesten 1 gışı ve motör sanayii de inkişaf etmiş- · - Iralon seierber- ., ı.. ı: ö 1 ki h düm edecek bir ehemmiyeti haiz oldu- }ilfi int!?.am alt d d +. birisi kral olııyorkt>n dii!'eri de fn.ifiılc- ur. Ye • arptan sonra havacıl•k ~ ın a evam ediyor.. ıKi Kahire, 19 (A.A) - Manastır ve 
~ ... h .,.a ·· l d · h 1 ' iundan bu kuvvetlerin Filı'stı'ne tyo"nde- aen" sınıf ord k d 'thal 1 rin esiri olmu....,·r. ava »< nayıı, şu sıra nr a, yanı ar.lın .. " " •v u a rosuna ı o U!\- Craşan tayyare meydanlarına bomba-

~... ·1 l · b" fh d d h rilmesi daha muhtemeldir. uştur Dıa 'ki f Hfr'Vatlar. topraklarından mühim bir ı er emış ır sa asın a n i tasavvur m :. ne.r ı sını hazırlık kampla- lar atıldığı resmen bildirilmektedir. 
kısmını terkeftikleri ,nbi şimdi de s\;

7
_ edemiyeceğimiz bir ölci.iye çıkmış bu- nn~ ~oı;d~~ılmiştir. Şehirlerde p0lis Rodosta Galato tayyare meydanı da 

de mfö;fakil bir hilkiimet olarak ftnl- lunacakhr. terbiyedir. İste bunun için, gelen oUn- va~tes;nı ~oren gençler bu vazifeden bombardıman edilm~, milteaddit yan-
yaya tabi olmuşlardır. * :\-'anın gercektcn en itibarlı bir mHlcti ka ra:;~:ı:Qardır. _ gınlar çıkarılmıştır. ___ - · 

---- - -- Hülfısa edersek, yarınkj dünya, hava- olmağa daha bugünden hazırlanmalıyız. ~~~~-'*''ı:Hıe:D~:D:D:)OOOCO~D~~ 

B 1 I • • da, knrada ve denizde işliyen motlirlii Bir kerre genç milli sanayiimize, ca
l.. P.8r mec JSJ vasıtaların diinyası olacaktır. Benz;n, nımız imiş gibi, sarılmasını bilmeliyiz. 

reisi neden 
cekildi? 

----o- --

BULGARLAR iYi TATMiN 
EDiLMEDi DEMiŞ VE .... 
Londrn, l!J (AA) - Sofyadan bil

dirildiğine r öre Sobranya rei•i Logo
potof un istifasına Sdanikte dahil ol
mak üure Makedonya ve Arnavutlu
ğun bir kı<ırl'ının Bulv:ıristana verilme
sini iııtcven Bulgar MaksimaHstleri se
bep olmu l~rdır. Logopotof üç gün ev
vel ltalya ıle Almanvnyı Bulgaristanın 
emellerini azami derecede tatmin etme
dikleri icin varı kapalı bir şekilde ten
.kit etmişti. Bunun üzerine Logopolotof 
Mihverin emriyle: i"tif ıv.l mecbur kal

/ h'Uftır, 

bu bakımdan cok büyük rol oynıy~cak !kincisi, çok ileri ve kendinden her ta
ve yarım nsırdan beri sürmekte o!aıı rafta bahsettirir bir c:motör sanayii> sa
«Petrol kavgası• nın sebeplerini jzah hibi olmağa hazırlanmalıyız. Oçüncüsü 
etmiş olacaktır. de, çocuklanmıza, havada, karada ve 

Benzine en cok malik ve •Motör sa- denizde, nerede olursa olsun, motörü 
nayihni en ileri götürmüs millet, uzun sevdirmeliyiz. 
müddet kendinden bnhsettirecektir. Fn- * 
kat bunlar. yarınki dünyanın en hatırı Attan düşmek eskiden de vardı. At-
sayı1ır milleti olmak için knfi değilJir.. t-ın düs~ncc ölmek, eskiden de vardı. 
Bunlar motör dediğimiz modern alın Vl" bu ış, ancak, yiğit terbivesi. almış 
ı::auece büyük nhırlanna ve arpa ambar- delikanlıların klirı idi. Bu tehlike terbi
larınn malik olmnk demektir. vesi, Türk devletlerinin temeli idi. Ana-

Asıl olan ve Ji'ızım olan, h=;r •Mo<lerıı ]ar, bu terbiyeye kar ı titizlt-nmezler, 
ah a en iyi binmesini bilmC'ktir. En gü- bilakis onu. kendilerinin hamur aı;ma
zel atlar iiZC'rindc en ivi cirit oym:yıp sı kadar tabii ı:iÖrürlerdi. Bu~ünkü Türk 
en iyi mızrak ve kargı savuran, en sil- J1nasındnn, aynı sert görii şü istivoruz. 1 
ratli dört nal esnasında en sıhhatli ok Bu, onların tM vürekli olmnSl ckğildir. 1 
a~an ve ,gögüs göi~ü"e çarpı.şmafaıda, Bu. onların sadc: e, hakim millet anala-
eger~ yapısmıc; gibi hamle etmesini bi- !I olmıısı demektir. 1 

len ınsanlar, ~izim dedelerimizdi, Bu- E:.fcr yarının Türk delikanlılan, mo
nu yapan .. tahsışen Türk erkeğine, fa- H!,.ün tıkız gövdesini tıpkı dedelerinin 
k~t u!?umıyetle de Türk insanına •cim- küf.eylimlartnı oktayıp sevmesi ribi sı
k~. Turk kadınının da gayet iyi bir bi- va7h!'llcak olursa, kendi ha~ale."lmız, 
nıcı olduğu malumumuzdur ve yörük- kendi karalllnmız ve kendi denizleri
lerde halen de bövledir• verjlıniş olan miz. daima hizim kalacaktır. 

-·-
ınailiz tauuareıeri Ra
uaka taarruz ettiler 

Viti, 19 (A.A) r- Beyruttan bUdirH· 
diğine göre beş İngiliz bombal'duıı&Jl 
tayyaresi dün öğleden sonra Raya~a 
bombalar}~ taarruz etmiştir. İnsanca zs· 
yiat olmadığı gibi binalarda hasar da 
yoktur. Fransız hava dafii bataryalatJ6 

mn şiddetli ateşi İngiliz tayyarelerlrii g~ 
ri dönmeğe mecbur eylemiştir. ' ' 

MANŞ 'OZERİNDE 
Beş Alman tayyaresi 

düşürüldü.. 
Londra, 19 (A.A) - Hava ve dahill 

emniyet nezaretlerinin tebliği : Bugüıı 
bilhassa İngiltcrenin cenup ve cenubu 
şarki açıklarında düşmanın bazı faaliye
ti olmuştur. Fakat içerilere pek az diis
man tayyaresi girmiştir. Bu sabah er
kenden cenubu şarki sahilinde iki yere 
bo,...,ryalar atılmıştır. Bazı hasarlar ol
ınu.ştw·. B!r mikdarı ölü olmak üzere in• 
sanca da az mikdarda 7.ayiat vardır. 

Bugün Manş i.izerinde beş düsman av 
tayyaresi düşürülmüştür. Devriye ge
zen avcılarımızdan dördü zayi olınuş
tur. Fakat pilotlardan üçü kurtulmuş· 
tur. 
Giritte 2 mihver 
tayyaresi düşürüldü •• 
Kahire, 19 (j\.A) - Resmi bir tebli-

ğe göre Giritte bir tayyare meydanın• 
yapılan akında iki düşman tayyaresi 
düşilriilmiiştür. 


