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Başmuharrir ve umum! ne_şriyat mUdürü : 5 
HAKKI OCAKOGLU ~ 

ABONE ŞERAİTİ ~ 
DEVAM MÜDDETİ Türkiye için Hariç için E 

SenE:lilc..... ...... 1400 2900 : 
Altı aylık............. 750 1650 ~ 
Günü S?cemis nüshalar 25) ktınıştur •.••. 
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İlin münderecahndan mesuli"Vet kabul edilmez. 

• 
Ci.imhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin be1c{-isi .sabahlan çıkar aiıµui gazetedif' 

Ciritte göğüs göğü•e 
harpler oluyor 

---o---
maıema hava 
meydanı lngiliz 
top~uateşi 
· altında ••• 

.... Fili.'ltinde 1ngilizlere iltihak eden Fransız sipahilerinden bir kıStnı ve hizmete amade lngiliz tanktan 1- - - -·- - - - - _,,___, __ - - -·- - - _ l_ l_l_J _ Dı_I_ - -·· 
Alman 
Taarruz 
Planı ••• 

AılantiJıte ue AJıdenfz· 
de ingUtePenfn deniz· 
ıe,. hcifdnİiyetine ağır 
darJJele• indlrmeği 
latU.dal edlyoP-

IF.AITA l ~ GILIZLE,11 
YENi DAF.BElERI 

Irak ordusLn
dan ln'!"İlizlere 
kaçan asker

ler var 

SURIYEDEI HÜR FRAI.: 
SIZLARA ILTIHAILAR 

----.~--

Fransanın hür
riyeti yalı1ız 
ln~~liz zaferi-. 

ne bağlıdır 

Almanlar lngilizlere 
yiyecek, ltendilerine 

bomba atmıılar! 
--O--· 

Ber~ama Kermesi Açıldı 

Vali bir nutuk söyledi, 
eğlenceler güzel oldu 

Kel'Jlle.s delHllll ediyor, ,,....,,. Kozalda ınuldeDf 
oylinl• 11e efleneeıeıe yapdacalı-

-
1 = 
~ Pota•a Geldi i 
~ Bulgari.atandan, üzümleri sergi zamanında~ 
S kurutmak için kullanılan ve hüyük bir ihtiyacai 
E cevap veren 30 bin kilo potasa getirilmi• S g Bunlar müstahsillere aahlacalctrr. ~ 
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YENİ ASIR Matbaasında basıbmştır •. 

ıandlua ıı Reımınun 
uerinde ueller eııuor 

--~~--

Alamıyacakla
nnı anladıklan 

yeri yakıp 
yıkıyorlar 

Amerika deniz uard1111-
nın artGJası mıMıııı 

Hod battığı hal
de de lnt{iliz 

deniz hakimi
yeti baki ••• 

GiRiT HARPLERiNDE BiR KAÇ INGILIZ HOKOMETI BUGOI 
YOZ ILIAN ESiR EDiLDi BEYANATTA BULUNACAK 
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Kahire, 26 (A.A) - Alman tayyare- Londra, 28 (A.A) - İngiliz hükilme-
leri tarafından Giride yapılan insalıımr ti yann (Bugün) Avam Lzrsnrcnda 
ca bombardımanlar bu harbın en vahşi- Hood zırhlısmm ziyaı ve Alınan para. 
ymıe bombardımaıı1anndan biri olmuş- şUtçülerinin Giride lnlşi meselelerl ~ 
tur. Alman tayyareleri dalgalar halinde kında beyanatta bulunacaktır. 
gelerek adanın başbca Uç ~ olan Han- [ Sonu 2· mcı Sahifede ) 
ya, Kandiya ve Resmo iberiııe büyük 
çapta bombalan yapıur gibi ya~ 
Jardır. Bu alır bombalar bil& fasall altı 
..ı eehirlerin tam merkezlerine büyilk 
bir itirul ile atılmıştıj. .• 

Ticarethanelerin buluııduju m•halle
ler kAmilen tahrip edihniftir. 
KANDİYA VB amlMO HARAP OLDU 

Londra, 28 (AA) - Royter ajansının 
Kahfıre hususi muhabiri bildiriyor: 

[ Sonu J. ~ Sahifede ] 

SON DAKiKA 
-~---····-· 

karannı ça
buklaşbnyor 
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Firuz bey saraya 2irmişti 
-----·------~-----------

Saftan Muıead Jlefmlet ağadan soft~orda : Ben 
tClllll' nayan onan IJabasım? Kimdif' o? 

Vakıa Musa çelebi efendimizin sadık, bir kulunuzdur padişahım.. Evvelce 
zeki ve çok kıymetli bir bendelerl idi. uzun milddet Rumclinin muhtelif yer
Fakat takdire tedbirle karşı konula- }erinde kadılık etmiş, eslMı izamıntz
maz... dan bir kaç padişahın zamanını idrak 

Merhum yattıkça sen sağ ol. Çelebi- etmi~ emektnr ve ('ok bilgili bir b .. nde
nin yeri boş kalmaz. Padişahımız ondan niz .. tşte bu Firuz bey de onun bir tE•k 
daha zeki. daha müstait, daha sadık bir o~ludur. Doi!rusu babası ot;lunu iyi ye-
bende elbette bulabilirler. tiştirmek için hiç bir fedakarlıktan ka-

Doçe Mehmet ağa 1Ma karışarak: çınmamış ..• 
- Hem padişahımız milsaade huyu- Firuz bey daha yirmi yaşını ik.lllal et-

racak olurlar ise, böyle birisini tanıdı- memiş olduğu halde insan bir görüşte 
ğımı efendimize arzetmek isterim... onun irfan ve maltımabna, bilhassa ze
Belki de zatı şahanenize Musa çelebiyi kA ma hnvran oluyor. 
aratmaz. Çelebi kadar zeki, müstait, sö- Sultan Murat Doçt'nin sözl0 rinden 
zil sohbeti yerinde. yakışıklı bir genç... mearhı d"lsmüs wbi görünen-k: 

Sultan Murnt kederinin hiç bir tesel- - Madam kl bu kadar methediyor-
li ile giderilemiyecek derecede derin sun, dedi. bir frlin onu saraya getir de 
olduğunu anlatır bir tarzda icinl çektik- k e"disini görmü olalım •. 
ten sonra doçe Mehmet ağadan sordu: Ve ertesi g{lnil Firıız bey Topkapı 

- Bu kadar metlıü sena cUiğin bu sarayında dördüncü Sultan Muradın 
genç te kim oluyor!. . . huzuruna dahil o1muştu ... 

- Ulemadan, emektar bir kulunuzun * 
yetişmiş oğlu ... Adı da Firuz bey. Erer Firuz bey padi.,aha yak la malt gibi, 
padişahımız bu genci hmnetlerine ala- islihsaU çok müsklil olan maksadını te
cak olurlar ise kendisinden pek ziyade min etme~e acabıı ne sure+le muvaf-
memnun kalacaldanna eminim. fnk olmuştu! 

Doçenin verdi!\ bu cevap Sultan Mu- Bu noktada iyi bir tesadüf Gülenda-
radı tatmbı etmediği için yeniden sor- mın imdadına veti,cıti. l\IIestnn bevin kı
du: '7.lna en sağlam bir sevgi ve sadakat ba

- Babasının ulemadan olduğunu i1ivle merbut olan sMr Bayati ile Doçe 
ıtayledin. Fakat kim oldu~nu anlatma- Mehmet a~a arasında rok es1d bir docıt
aın. Onu ben tanır mıyım? Adı nedir? luk ve sillh arkada!!lıi!ı rabıtası bulu-

- Hacı nyas efendi adında ihtiyar nuyordu.. - BtTMEDt -'°°' aaa=aaaaaaaaa::aaccccccccc~~================~ 
Giritte göfüs g6füae .'rakta lngilizl~rin 

harpler olu yor yeni darbeleri 
{ Bqtamfı 1. ci Sahifede ] [ Baştm·afı 1. C"i .~ahifode ] 

lariyle temas ettiklerine dair henüz kati IRAKLILAR tNG1L1ZLERE 
malumat yoktur. tLTlHAK EDtYORLAR 

Almanlann Kandiya ve Resmoya Bazı Irak kıtalarının İngilizler tara-
,.aptddan ,iddetli alnnlarda Li%zat ken- fına firarına dair olnn haberler cesaret 
di kuVYetlerini de pike ıuretiyle bom- verici mahiyette ise de şimdiden bun1a
bard11n1111 ettikleri zan edilmektedir. ra büyük bir ehemmiyet vennek kiya
Cünkü yanlışlıkla lngiliZlere yiyecek setli olmaz. 
atmttlardır. 1NG1LtZ RESMt TEBL1C;.t 

Malema meydanındaki mevzileri in- Kahire 26 (A.A) _ İngiliz 1 
glliz ~ ateti albndadD'. Bu umum 
mmtaka da ellerinde tuttuklan sahanın ka,·are:ahının tebliği: 
l>üyüklüiü hakkındaki Alman iddialan Kıtalanmız B:ısranın 15 kilometre ka-
bam edilm1'tir. dar simalinde Dicle üzerindeki mevrl-

Almanlann idille halinde denizden lerinde tecemmO etmiş bulunan asilt'rc 
lr.arşı rn.u.,.affalıuy..tll b\r ha..-.. k .. t Y•P-

C!e ihnç ~bbüslerl baklanda malfnnat mıc;lardır. 
yoktm' .• Fakat bir iki kayıgın adaya bir Basrada sükl'ln hüküm sürmektedir. 
kae asker çwbrmağa monffak olmut Fallucnda yollann tamiri devam edi-
bulunmua münidindür. 

tNCtLtZ RESMi TEBLtet 
Kahire, 26 {A.A) - lngillz umumt 

lcarargaluntn tebliği: 
Almanlar cumartesi günil Ciride ye

ni kıtalar indirmeie muvaffak olmus
lardır. Fakat bu kıtalar daha evvelki 
günlerde indirilenlerden daha azdır. 
Kandiya ve Resmo bölgesinde şiddetli 
muharebeler olmuştur. Malema tayyare 
istasyonuniyle Kandiya arasında gÖgÜs 
gögüse çarpışmalar biltün gün devam 
etmittir. 

Yeniden şiddetli keşü n pike hü
cumlar yaptlm1Şbr. 

Daı.a önceki günlerde olduğa gibi 
ku"l'Tetlerimh Cirit mmtllumda düt
mana LGyGk zayiat TeTdİnniJ •e yerde 
bulunan dütman tayyareleri topçu ate
şimb:le tahrip edilmiştir. 

StDDEnl fNCtuZ HAVA. 
HOCUMLARI 

yor. 
-------

Sari yeden Hür Fran
sızlara iltihaklar 

( Baııtarafı 1. c! Sah ifrde ] 
nı İngiliz tayyarelerinin bombardıman 
etmesini haklı bulmuşlardır.> 

Albay Koli! maiyetindekilere, kendi
siyle birlikte Filistine gecmeleri için hic 
bir emir vermemiştir Fakat onun ta
savvurunu anlıyan FTansız subayları 
ve yerli erbaş ve süvariler kendisiyle 
birlikte hududu geçmişlerdir. 

1NGtt.1Z VE FRANSIZ 
KONSOLOSLARI A YRil..lYORLAR 
Londra 2ô (A.A) - Haber ven1di

i'!ine göre Suriye İngiliz baş konsolosu 
Beyruttan avnlmıştır. Di~er bütün kon
rolosluk memurlan da iki üç güne ka
dar harel<et edeceklerdir. 

Fransanm Hayfa ve Yafa konsolo!':
luklariyle Kudils baş konsolosln!!u ka
pı1annı kaJ>8mak emrini almıslardır. 
Bu kcmsoloslaT ıen 'kıS8 blr za'mandn 
memleketi terkcdec~klerdir. 

Kuda., 26 (Radyo - S. 22,'5) 
Kl\ltlrede netredflen rami tebliğ: E•
vellci gün Te dün Ciritte muf.ıtelif tip
lerden 24 diifman tayyaresi tahrip et
tik. Oiier bir çolc <l~n ~relerini 
ağır lıuara uğrattık. Malema tayyare 
meydam Te eivanndald tarlalar ita,,.. FRANS!Z KONSO!X>SLAlUNA 
kUTYetlerlmlzin baohca hedefini teşlcı1 tHT AR 
etmiştir. Yerde tahrip edilen tayyare- Londra 26 (A.A) - Royter a;ansmın 
lerdcn maada bir Yunlcen SZ d6'ürii1- salahiyetli Londra mahfillerinden öğ
m~. bir Alman pikesi Suda lccnunda rendiğine göre Fillstlndeki Fransız kon
alevll!'I' içinde denize iskat edilmiştir.Bir solosluklanna en cok 28 Mayısta hare
diğeri ağır hasara uğratılmıftır. ketleri lüzumu tefhim edilmiştir. Bu 

Tahrip edilen en az 24 düşman tay- tedbir Surivedeki İngiliz konsoloslan
yare~ne mukabil hiç bir lngifü: tayya- run memleketi terke da~t edilmiş ol-
resi kavbo1mnmııttır. mafarına karı1 bir mukabeledir. 

:·········:··································· .. ············•·•·•······················ • • • • 

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

Kano Ev Kadını De~) ! 
~~~~~~~~---~----------~~ 

l' AZAN: ve YILDIZ 
-8-

- Fakat .Tale. Jale! Bu cok ivi! Bun- nesinin tahakkUmU .altında y~ordu. 
ôa ai!hvacak bir ~v vok ki! Ben sizi se- Bu tahakkilm, müstebit ve sert kadının 
vivorum, siz de beni sevivorsunuz. Se- 'kocasa ve çocuklan ilzerinde duyu1ma
vi!':ivoruz ve ev1eneee!iz. DUŞ bir nüfmu vardı. Zavallı adamca-

Göz vaslan arasında boihılacak ~bi ğız bir kaç sene evvel bir kaJo sektesin-
basını et?di. aen vefat edince ailesini f akrii .!efalet 

- Fakat anlıvamıvonım. bu J?ÖZ vaş.. "cinde bırakmıştı. Bu da hırçın dulu de-
lan nif"in! Birisine bai!Iı mmnız! lilik dert"tts inde sertle,_c;tinnişti. Niha-

- Evet .. Fakat sizin sandığınız gibi vet kendın de felce uğrayınca, iki genç 
değil! Ah, Recai. siz biilm ailemiz! ta- kwn baplı1ıftmı istismar ediyordu.-Va
nıma'1'smız1 Annem milth~ bir kadın- kıa, Jalenin kullandığı tabirler bunlaT 
dır. .:f eğildi. fakat hakikat hal bütiln hikA-
1şte bövl~ce ?rada, gece karanlırnndn vf'Sind~ bu tekilde mPvdana cıkıyor

kaya1::ırın ılzennde, koluma davanaralr .. 1uı - Bm.rlee@ ımnel.-ri. iki p<>nç 101:1 ev
ve .P.~ blyetfo göz yaslaTJm sı1e"N>~ lRl" v"k11nrl ... ., dr'-ıı 7ivarı .. is1ihdadı ~ltına 
a:ık~ı ~:~Bye-ıini bana tevd i f>tti Krnıli- ~lm1ştı l:'t•d"'n r•km=-lM"ını del;hnlı
nı bıldıgı ve hatırladığı gUndenberi an- larla f.?Öriişmelerinl menelml.ŞU. Onları 

YEI~J ASIR 27 MAYIS SALI 1941 

ŞEHİR HABERLERİ 
In~il.zler Alman 
ı;emi kafile
lerine hücum 

ediyorlar 1040 Dekar ara-! Ber~ama Kermesi Açıldı 
zi çekirl{eden V 1. b• - k .. J d• --<>---

Kudüs 26 (Radyo-S. 22,15) - Lond-

temizlendi a ı ır nutu soy e ı, rada neşredilen tebliğ: İngiliz tayY .. 

releri Hollanda, Almanya ve DaniınA!:; 
ka sahilleri açıklarında düşman gemileP 
ne hücum etmişlerdir.Kafile halinde~ 
reden vapurlardan 6 bin toııil.8toluk bir 
vapur bombalanmwn isabetiyle berhr 
va olmuştur. Dört bin tonluk bir diler 

---0----

2727 delıaP yerde yeni· 
den çe1ıirge göründü 
Vilayet ziraat müdürlüğü, mıntaka

mızdn yer yer zuhur eden çekirgelerle 
mücadele isini faaliyetle devam ettir
mektedir. Ru meyanda Bayındınn B ır
gaz, Dereb 111 keiyünde 120, Karşıyaka
nın Örnek kövünde 6, Sa~caklı köyün
de 50, Me .. m nde 850, Tirede f 4 de
kar arazi ilAçlanmış ve çekirgeden te
mizlenmİ$tİr. 

Menemenin Hnrmandalı köyünde 
250, Teleklcr köyünde 2100, Ayvac1k 
köyünde 300, Karşıyakanın Örnf'k kö
vünde 2 7, Sancaklı köyünde de' 5 O de
kar arazi dahilinde yeniden çekirp,e zu
hur ettiği bildirilmiş ve bunların da im
hası için tedbirler alınmıştır. 

- ----- --
Cl,J IHTIYACI ıf J -

YA AN TEMi ~ EDiLECEK 
Çin"' ·mal --~ının tevsii 

için çalqdıyoP .. 
Yapılan tetkikler neticesinde Kütah

ya havalisinde imal edilecek her nevi 
tabak, Ç8nak, sahan veııair gibi malze
menin memlek,.tin büyük bir ihtlyncını 
kaT'Şllamağa kafi olduğu anlaşılmt"lhr. 
Bu sebple iktiıtat vekaleti. Kütahya 
havalisindeki çini ve porselen imalat
hanelerinin istih!IB latını arttırmak ıçın 
bazı lüzumlu tedbirler almağı kanırta~ 
hrmışhr. imalathaneler takviye Pdildik
ten sonra piyaııaya c;ıltanlacak mamu
lat her bakımdan Avrupa mallarına fa
ik olacaktır. 

ATrUpa memleketlerinden son gÜn
lerde ithal edilen ponıel~n mamnlatının 
bir kısmına akı karıştırıldı~ı ve bu yiiz
den bir tnzyikle kmldıklan anlaşı1mış
br. Buna rağmen porselen satışlarında 
qeçt-n seneye göre yüzde kırk nisbetin
de bir artıt mü~hede edilmiştir. 

--~------

eğlenceler güzel oldu 
[ Ba~taraft 1. ci SaJıifede ] larla karşılanan bir hitabede bulun vapurda yangın çıkanlmıştır. Bir k9' 

VALIMlZIN NUTKU muştur. vapur daha hasara uğratılmıştır. Bu ha-
Bando tarafından çalınan İstiklll Ei;LENCELER rekata iştirak eden tayyarelerimizdelt 

marşı saygı ile dinlendikten sonra vali- Müteakiben kermes şenliklerine baş- dördü geri dönmemiştir. 
miz bir nutuk irat ederek; Bergamanın lanmı.,, ilk olarak milll oyunlar oynan- ALMAN HOCUMLARI oı.MADI 
beşinci kermes bayramını a~ış, ecda- mıştır. Bergama ntletlerinin takdirle Londra, 26 (A.A) - Hava ve dabl-
dımınn asırlarca evvel kurdukları bu seyredilen atletizm gösterilerinden son- ll emniyet nezaretlerinin tebliği: 
çok faydalı kermesin ehemmiyetini te- ra onu mütecaviz zeybek tarafından Münferiden uçan bir kaç Alman tar 
bari.iz ettirmiş, her sene tekrarlanan Bengü, dörtlü harmandalı. Bergama yarcsi dün lngiltere ilzerinde dola~ 
milli ananelerin r. lecek yıllarda daha 7.eybeğt, kalkan, Kevende, yalabık, Ar- tır. Bomba atıldığına hiç bir haber alın· 
müsait şartlar altında kalpler.mizin se- pazlı oyunları muvaffakıyetle oynanmıs mamıştır. 

vinçle, sürurla dolu olarak yine böyle ve hazır bulunanlar tarafından takdirle ----- --
hep bir arada t e.sit edileceğini söyliye- seyredilmiştir. A vrupanm çoğunda 
rek nutkunu şöyle bitinniştir : Daha sonrn avcılık ve ok atışlan ya- kıtlık 

cı - Biliyorsunuz ki dUnyn harp için- pılmşı, dedelcrinıizin belli başlı sporu Var .. 
de çalkanmakta. bir çok m:lletlcr ıstı- olan Cirit, Cop, krudırma t•e Köroğlu Vaşington, 26 (A.A) - Ziraat vekl· 
rnpla kıvrnnmnktadır. Biz bu ahval kar- oyunları t."\kdirle ve şevkle oynanmış- letin~ neşrettiği raporda Avrupa rnenı· 
sısınd.-ı, başta Büyük Milli Şef İsmet tır. Bilhassa on kadar loz ve erkek kil- leketlerinden çoğunun yiyecek tayuıla
İnönü olduğu halde, kahraman ordu- çük yavrunun oynadıkları danlı oyunu rını ancak temin edecek erzaka ınalilc 
muzla refah ve emniyet havası içerisin- cidden günün en cazip hareketini teşkil oldukları bildirilmektedir. 
de, azimle, irade ile yürümekteyiz. Biu etmiştir. Bu tayınlar normal haddin çok dır 
bu gi.izel günleri yasatan Milli Şef İnö- Müteakiben muhtelif eğlenceler ya- nundadır. Kıtlık bazı memleketlerde 
nü sağ olsun .. Sağ olsun büyük TÜRK pılınış müze ve Antikiteler gezilmiş, Kı- şimdiden bir fc!Ukct halini almıştır. 
millf'ti.. Ya~asın arslan Mehmetçik .. • ~ık nahiyesine gidiJe:e~ temsiller ve- :1111111111111111111111111ııııı1111111111111111111111111ıı i 
Dİ(;ER NUTUKLAR rılmis ve helva yenmiştir. E K ! 
Nutuk mcvdnm ve etrafı kaplıvan BUGÜN... E ongreye i 

binlerce halk tarafından iddctle alkış- Bugün Kozak günüdür.. Program ~ ~ 
hnınıs, bundan snnra Bergama parti ve mucibince Kozakta da muhtelif oyunlar E ! 
belediye reisi B. Hamdi Arıkan alkı~- ve eğlenceler ynpıbcaktır. § DA t ~ 
~.,.~~J'JX'-!000"'.ôO"'.#'J"'..cQ"'~~~ ~ a ve ı 

Kandiga ve Hesmonun Amerika deniz gardımı- ; BASIN niRLtcı ıZMtR MINTA-ı 
E KASINDAN : ! 

gerin da ueller esigor aın artması muhtemel ~ ~~!n:~d~=ink:ru::ıd:;; ı 
E de mıntaknmız kongresinin 1 hazi- i 

[ Btııftaraf ı l. ci Sahifede ] 

Alman hava kuvvetlerinin cumartesi 
gUnil yaptıklan kitlev! bombardıman 
Giridin esas şehri olan Kandiyayı du
man tüten bir harabe yığını haline ge
tirmiş ve vaktiyle bir V enedik cdc!biyat 
merkezi olan Resmoyu da harap etmiş
tir. 

Biitiin adayı sürntlc alanuyacaklarını 

[ Baştaraf: 1. ci Sahifede ] ~ ran günü saat 15 te İzmir Halke'Vl i 
§salonunda in!kadı karar1ft-'-'rılııu.t-:i - ~·· ~ tNCtUZ DENtz HAKtMtYET BAKI E tır_ Mıntaka dahilindeki gazete vea 

Londra, 26 (A.A) - Avusturalya : mecmualarda çalıııp ta birliğe dahil:; 
bahriye nazırı B. Yugs şu beyanatta E olmuş arkadaşların ve birliğinıi'ıin § 
bulunmuştur : =tabii auılarmm kongrede hazır bu-! 

- llood muharebe kruvazörünün· ı;İ- E lunmalarını rica ederim.. § 
yaı yine hat"hın başında olduğu kada!' :5 1 - 3 i 
büyiik mikdarda açık deniz gemilerine = 11ı1111111111ııııııııı111111 111mı•ııııııııııııııımıt "'! 

malik bulunan fngilterenin denizlerdeki 
ÇUValfaf'lft Of? manf Q 12 nihayet anlıyan Almanların kızgınlıkla· 
turanın ııar addi ruıı hususi ikamctguhlnn yıkarak sivıl 

halkt:ın çıkarmağa J-alkıştıkları aşikar· 

hakimiyetini tehlikeye koymamaktadır Vi.Jiye bir ticaret 
Al\mRİKANIN DENİZ YARDII\11 mümessili tayin edUdl 

te bit edilf)10f' tlır. Bonıbardınıan, Almanların Kandi-
Fiat mürakabe komisyonu. bugün ya ve Rcsmodaki mevzilerinde tutuna

vi)ayette toplanacalc. bir ithalatçı tacir mıyac:ıklarının nnlaşılmasından az son-

Vnsington. 26 {A.A) ~ Hood muha- Evvelce n t L~ı t" . tt"caret 
b kr •. .. .. . ın-='t care ve&.a e ı ıç 

rc c uvazonınun zıyaı e" ereye ya- um u""d .. 1" v.. t · _ .:ı·ı ;. olan ba a um m ur ugune ayın eaı m..,. 
pıl1ac:ıJc trafhrid:~~unınünakaarttınlar~ D?e- Bay Cemal Ziya Ardalm, Vişide Türk 
sc c ı e ın a&1 m $8. uzerın- · .. ·1· l le •f .. rrne-1 ._ ~ ._ __. -- • ~ _..,.._ ticaret rnum~ssı ı o ara vazı e go 

Tahftcl ft nnır.to'kk 1ı< _,.-..,.., ... , - ......... -, .. - ı. .. ~ .... ~ -
memleketimize getirilmiıı olan çuval1a- kcrler inin bulunmnsı buruann ' 'iili ·ıya
nn satış f'iatleriyle icar hadlerini tesbit ne bir şekilde tahr!bi içfa bir bahane 

nİİ\'01'.. füstakiJ ayandan Oris garetC• lftttYDafıık• g&rilhnU r. n-y 
cil~re beyanatta balımarak Amerikanın ış tıcaret d airesi rdsi muavini O: 

edecdctir. rc .. ki? cfmi tir. kafilelere refakat vazifesini rörmek <?,:l~l Ya~an. iç ticaret umum müdilf'• 
üzere Kanadaya veya İngiliz donanma- lugune tayın olunmuştur. 

Ayni zamanda bazı manifatura e,,.'l)'a- ltoytcr njnıısının snlahi~·ctli kaynak-
s•nın da sahş fiatleriyle kir hadlan kn- lnrdan (iğrendiğine göre Girit muhare· 
rarlaştmlacakhr. hclcrindc bir kaç yüz Almaıı esir edil· 

miştir. 

···ts- --sına derhal ehemmiyetli mikdarda harp İ 

Em~lileınde lıif' orman 
yangını söndüf'iildti 
Mrnemenin Emiralem nahiyesinin 

lğnf"df"re köyü civannda Bavraktnr 
mevkiinde devlet ormanında .yangın 
t:ıkmış, civar köyler halkının yardımiyle 
ye.nm saatte söndürülmüştiir. On dö
nüm ara7J içinde 240 çam fidanı tama
men ve 60 çam fidanı da kısmen yan
mıştır. 

-------
KüUlyetD mllrdarda 
nJşadlf' getlf'lldL 
lstanbula mühim bir parti ni~dır ge

tirilmiştir.• Bunların fiatleri teshit ve kar 
nishetleri de tayin olunduktan ııonra pi
yasaya arrı kararlaştmlmıştır. Bu nlp
dırlardan İzmir için de hisse ayrılmıştır. 

Yerli nişadır yüksele. fiata mal oldu
ğundan istih .. linden Taz geçilmiştir. 

Devlet Demlr~olları 
rnatlHuuı lzınlPe 
tapmyoP. 
DeVlet demhyollan mathauıntn Al

sancaltta Aydın demiryolu ganna nak
ledileceği Ye matbaanın 2 7 MayıSta fa
aliyete geçeee.ği haber alınmqhr. Bu 
aradı lzmlr Ye lıtanbulun ve tanınmıt 
eski denizcilerinden Hikmet Melih Ue 
i kirimd Nuri de lzmite gelecPlclerdir. 

adamakıllı teth1} ediyordu! 
Ben hiddetli bir sayha ile: 
- Fakat Jale, dedim. Bu anlattığınız 

şeyler pek ayıp! Siz yirmi dört yaşın
dasınız! Reşitsinlz ve istedi~niz gibi 
hareket edebilirsiniz!. 

Yorgunluk ifade eden bir tavırla: 
- Si?.e nasıl anlatayım. Bilmem ki, 

Recai! Ben yirmi dört ya~ındayım di
yorsunuz. Ablam Lrue neredeyse otu
zuna basacak. Fakat bu neye yanyor 
ki? Dört scnedenberi çok namuslu bir 
delikanlı ile, bir garajhane sahibMe ni
şanlıdır. Ne kacla.r ivi bir adam oldutttı
nıı ve onu ne kaclar sevdiğini b;ls~niz! 
Delili de, dört senedenberi M1a onu 
beldeTTıe5idir! 

- Peki amma, öyleyse neden evlen
miyorlar? 

- Annem bunun bahsini bil~ act1r
mıyor . .. 

- Allah, AUah! Kurunu vu..mda mı 
yaşıyoı-uz: : 

- Ne yapmalı, Recai? EnPl" annem 
sıh.hati yPrinde bir kadın olsa, bf7tm 
ldn onu bırakıp ~itml'k kolay olabtllr
rli Fnkııt mefl(\,. hir kPdın . dU!':iin011ilz! 
BUtün hııyatm"a bizim kin cal•şt•' Pa
bam hemen hiç bir şey kazanmazdı. 

-------
ÇİVRİLDE 
Dr. Niyazi Kö~menJn 
çalqlıanlılı müJıô.fatı 
bu sene de vaUdi 
Çvril, (Hususi) - Kazamız sıtma 

mücadele tabibi doktor Niyazi Köy
men tarafından her sene Çinil ille oku
lundan birincilikle mezun olan talebe
ye verilmek üzere ( çalısbnlık mükn
f atı) namiyle konulan kol saatı talebe 
arasında vr.rimli bir rekabete yol açm1ş 
ve geçen yıllara nazaran bu sene {pek 
iyi) ]erin fazlalığı memnuniyet verici 
bir şekilde teshit edilmiştir. 

Ovril ille okulundan bu eene beo ta
lebe pek iyi derf"cede mezun olmuş bu
lundu~ıındnn hunların Rrasında kur'a 
çekiln\~ ve neticede ( çalışknnhk. miika
fabnı) 382 :numaralı Haydar Çorbacı 
knznnmıştır. 

Küçük ve çalııkan Haydara hak etti
ği kol salltı hususi surette öğretmenleri
nin iştirakiyle hllzırlanmış bir toplant1· 
d!l verilmit ve kendisine her sahada ça
lışkanlıiının daima mükafat1andın1aca
ğı ögiidünde bulunulmu~ur. 

Küçüle te olsa doktor Niyazi Köyme
nin kültür davaınıu ka111 gösterdiği bu 
yalcın alakayı takdir •e tebrik etmemde 
kabil midir) 

Ekseriya aylak gezer dul"Urdu. Anne
mi hırçınlandıran da hiç şilphesiz bu 
olmuştur .. Geceleri dikiş diker, başka 
evlerde hızmct ederdi. Bizi bin bir fe
dnltıirlık bahasına yetiştirm=~tir. Simdi 
onu darülacezeye mi bırakalım? 

- Onun çok iyi baktlat"n~ münasip 
bir k!inH falan bu1unabilir! 

gemileri vermesi lizım ge)difini ~·~ BELE D y B 
mi tir. Reisinin teftlslerl •• 
A~İKACA; ~ N.OKTA Belediye reisi doktor Behçet Uz, dllıı 
Bırl~ik Amenb hü~meti Groeolan. şehrin muhtelif yerlerindeki belediye 

dı ve bu mı_nta~ya ih~ta eden .~t!l~ı inşaatını tefti etmiş ve havagazı fabrl· 
garp yarı ldirresıne dahıl naklettıgı cı- kasına giderek tetkiklerde bulunmuş
hetle harhm yap1lclığı mıniakava biiyiik tur. 
bir ehemmiyet vermektedir. Berlinôn _ __ _ 

harbın izl~nda a~kıannda o!d?ğunu be. Gelenler Gidenler 
yan etmesı hu bakımdan marudardır. ' 

Halbuki İngilizler harbm Crocoland Aydın mebmu B. Nazmi Topçuoğhı 
ı.ulannda olduğunu bildirmişlerdi tstanbula gi~. Manisa emniyet mO-

____ · dilrii B. Cavit Manisadan. l.stanbul po'" 

B. Ru.zvelt bugün bl·r lis mektebi daktiloskopi muallimi B. 
Kamil Köseoğlu btanbuldan şebrimiJııt 

nutuk •6 )1'iyecek gelmiştir. ____ "" __ _ 

[ Başta rafı 1. ci Sahifede ] Yeni amand helfilalt 
harebesinin Yapılntıııst, Amini Hederin Göztepede Köprli parkmda n Taf-
tehditkar sözleri Amerikaıuıı pek yakın çılar içinde belediye tarafından bir«' 
olan kat'i kararlan üzerinde bilylik te- modern hall inşa ettirllml~iı-. 
sir yapacağı bildirilmektedir. - ---"'-

~ ~;;lJ;?N NUTKU Güzelyalı • incff'altı 
Vaşington _26 (~.A) .- Reisicümhu- yoJa ağGÇlanıyoP-

run se.kreterı örlih amiral Reder tara- tnciraltı plAjına kadar uzanan Ga
fından yapılan beyanat milna!ebetiyle 7.clyatı - tnciraltı turistik yoluııun iki 
te!siratta bulunulmadığını bildiren Al- tarafına belediyece a~aç fidanları dik
man radyosunun neşriyatına cevaben tirilmeğe ba !anmıştır. 
şunu söylemiştir: 

c- Öyle hissediyorum ki Berlin, re- Ki.SACA 
isicilmhur Ruzveltin nutkunu mliphem 
bri şekle koymak için daha şimdiden • • • • • • • • 
cldcn geleni yapmak istiyor.> ANp h...,let'fyle 

Vaşington, 26 (A.A) - Kongre lider- Ttif'fı~e 
!erinden hir ~oğu husust mükalemeler- --o--" 
de Ruz\•eltin harict ı:;iyaı;eti umumt hat- Yazan: ECZACl KEMAL K.AKTAŞ 
Iarla izah etmek niyetinde olduğunu ve 
harba daha fa!\1 bir şekilde iştirak hu
susunda şimdilik yeni fikirler ileriye 
sürmiyece~ini beyan etmektedirler. 

AMF.RIKAN DOSANMASINDA 
YENi TİP GEMİLER 

,.Vaşington, 26 (A.A) - Amerikan li
man]an Uzerine yapılacak akınlara kar
şı sUrati fazla yeni bir tip gem:nin Ame
rikan donanmasına iltihak edeceği ifşa 
edilmektedir. Bu geminin hareketleri 
radyo ne kontrol edilebilecektir ve stı
rnti menildiği gibi arttırılıp azaltıla· 
caktır. Gemi ancak bir knç tam isabet 
nldıktan sonra batan tertibatla teçhiz 
edilmistir. -------

Dün bir yeı·de hoştuna giden bir hl
diseye şahit oldum. İstanbuldan yeni 
gelmiş bir aste~ene bir zat adres ..e
riyor, kurşun kalemiyle yazıyordu. Genç 
subay yazılan adrese değil, yazan zata 
manalı manalı bakarak •Bayım, beti 
eski Türkçe okuyamam• d .. di.. Hepimlc 
dJkknt kesildik •. Türkün büyük inkı1l· 
bı bir hayli geni~lemiş, teğmenleri hav
zası içine almıştı. 

- H:mgi para ilP? Al,Iamın nlc:anltr1 
fakirdir. tl'cUmUz de ı;alı..o::sak bi e, onu 
gcrcektcn iyi bir yere -y~Jcc;tirmel'Yr 
kMi p:ırayı toplamamız güç ... S onra b·· 
hal onun için öJUm demektir. Bunu ek
seriya bize söyler durur! Ona kan-ı 
nanköre!" har<'k"te hakkımı?. yoktur. 
r.crçc mUtJıl~ bir huvu var, fakat ne de 
o1s.'\ Annemiz! Çocuk1 rını kendi vanın- Hollanda Hlndistanı• 
da tutmak istiyor! · A t J f 

Evet, harf inkılabı başladığı \•aldt ilk 
mektep talebesi yeni harfleri bizden da
ha ivi okuyor, bizden daha iyi yazıyor
du. İnkılap ilerledikçe orta okul ve U· 
seliler Arap harfleriyle alllkalarını ke9-
tiler. Şimdi ordunun genç asteğmenleri 
eski harflere tamamiyle •abancıdll'. 
Pek yakında yUz'ffaşlıar, daha sonra 
binbaşılar, nihayet al ve yarbaylar ile 
~cnerallrr için Arap harllerl Çince gibt 
olacak.. Türk inkılllbı bizleri de tamA-

- F akat bu n eye yarar ld' Onlann VUS ura ya an Cif• 
yavaş yavaş rolm~<;J, SÜ~:ilmP!'\İ ihffy~r- ması Jıuvvetıenmelf
JamaSl ve yavaş yava~ ferdt "a:ıdE.•• iTTI- Sidney, 26 (A.A) - Hollanda Hin
knnlannı kaybetmPsi için mi! Do?,Tusu distanı istihbarat dairesi müdüril beya
ne r,Uzel anne muhabbeti! natta bulunarak Hollanda Hindistanı 

Jale bcmim icttihzamın altında fürPdi ile Avusturalya nra!l1nda dünyanın bu 
- B r.lki de hakkınız var, R<>t'nL. köşesi de bir cehennem haline infılak 

Fakat ımnP'lle mukavemPf J~in ~l'li'ktıon etmeden daha sıkı bir anlaşmanın ya
bir inde ınzım . . Siz onu bilmivorro- pılması zarurt olduğunu söylemiş ve 
nuz, tanı ·o~unuz! · böyle bir ltillfm vikaye edici mahiyette 

- B t T M E D 1 - büyük bir tesiri olacağını ilave etmiştir. 

miyle tarihe bırakaca'ktır· • 
Genç asteğmenin Arap harflerim ~· 

nımamasını ~ördilğ{lm vakit tilylertnt 
Urperdl, bilyilk Atayı. Atatü~ktl ~ 
kaşlan. yalçın alnı, ce~l .?ozlenvle 
karşımda tecelli etmiş gordum. Ruhu 
~'\dolsun .. BUyi.ik İnönO Allah başımız
dan ayırmasın dedim, gözlerim yaşardı. 
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IA'JnUPANl@WAMMA'Sll 
Daladiye nıuamması! 

8elçiJıa ııraıı Daladiyenın mefıtubunu hiç IJir za. 
illan alamadı.. Daladiye hafıifıatte IJiP dflıtatöff 
fıesilmi.şti. Fafıat rııJaan Demofırat bulunuyordu 

-11-

YAZAN: JULES RCMAtNS 
~n, Belçika kralına mektup gönder- hirim. Müsaadenizle artık istirahate çe

nıek işinin peşini bırakamazdım. Oyna- kil~cei\im ... > 
dığımız oyun çok yüksekti. Cepheden Evet, Daladiye bir diktatördü, fakat 
bir taarruzla Daladiyenin muvafakatını ahlaki baZl kusurları, sal~hi\•etlerinl 
alamadı~mdan şimdi muhasara usulü tamamivle kullanmac:ına manidi. 
tatbik ed..cektim. Sıra.ı ile adliye nazın Thıfodiye son günlerdo manrz kaldıjh 
George Bonnet ve milli Maarif na?ın nagihan! hezimetler ka~mncla a>nıini 
t'ski dostum Delbon'u ve maliye nazırı kuvvetlendirmek yolunu öğrC"nmiş i~ 
l>auI Reynand'yu z.iyaret ettim. de ,altı Şubat güniiniin Daladiy°'i nPk 

Hepsi hemen aynı cümleleri tekrar dPj!ismemisti. Uzun tefekkürlere dal-
ettiler: mak, ihmalcıh!hn ve l§yülenah1 karar-

···················~··················· : ANICARA RADYOSU i . - . 
: BUGÜNKÜ PROGRAM: .......... - - ......... . 
7,30 Program ve memleket saat ayarı, 
7.3" 'iüzik Pi. 7.45 Ajans haberleri 8 00 
Müzik pi. 8.30 - 8.45 Evin saati 12.30 
Program ve memleket saat ayan .. 12 33 
Müzik : Tilrkce plaklar 12.45 Ajans ha
berleri 13.00 Müzik pi. 13.15 Müzik : 
Türkçe plaklar 13.30 • 14.00 Müzik pi. 
18.00 Program ve memleket saat ayım 
18.03 Müzik : Fasıl sazı 18.30 Ziraat tak
vimi ve toprak mahsulleri borsası 18.40 
Müzik : Oda musikisi 19.00 Konuşma : 
(Yuva saati) 19.15 Müzik : Radyo salon 
orkestrası 19.30 Memleket saat ayarı 
ve ajans haberleri 19.45 Müzik : Radvo 
s" lon orkestrası programının devamı .... 
20.1~ Radyo gazetesi 20.45 Müzik : Rad. 
yo salon programının devamı 21.00 Ko
nusma : Memlekrt postası 21.10 Müz;k: 
SoMt s.ıati .. 21.30 Konu•ma 21.45 Mü· 
zik : Kliisik program 22.30 Memleket •a
at ay.,-ı ajans Juıberlcri. borsalar fi:ıt
leri .. 22.45 Müzik pi. 23.25 - 23.30 Ya
rınki program ve kapanış.. 

Acele satılık ev 

SIHHAr KÖŞESİ 
•••••••••••••• 

O~lan dayıya ••• ----Kız da halaya derler, niçin? Kan-
gal'ın Arpalı köyünden gazeteye mek
tup gönderen Bay Nuri Orhon'un sor
duğıı suallerden biri de budur. Her va
kit değilse bile bir çok defa öyle oldu
ğuna her kes dikkat etmiştir amma her 
kes bay Orhon gibi meraklı olmadığın
dan bu türlü benzeyişin sebebini dil
şiinmeyi hatırına getirınez. Köyde otur
duğu için çok okunuya ve çok dilijiin
miye vakti olan bu zat, galiba, yediği 
her üzüm salkımının da bağını sonnıya 
alışmış olacak .. , 

Bu sualine verilecek en basit cevap, 
tabiatın koyduğu kaidelerden biri de 
buclur, demektir. Doğrmmnu isterseniz 
yakın vakte gelinceye kadar. öyle bir 
suale böyle bir cevap vermekten başka 
söz de bulunamazdı: Hayat ilminde ve
rasnt hAdiseleri o kaclar .. rar perdesi 
arkasırıda kalmıştı. Şimdi de o perde 
büsbütiin sıyrılmı.~ denilemezse de, per
drnin kenarını biraz kaldırarak arkA
sında.ki şeyleri görmeğe bıışladıl!ımız 

===-· www L 

T. C. Ziraat Bankası 
Klll'uJıq tarifti : 1888 

Ser.mayesi : ıoo.ooo.o Türk lirası.. 
Şube ve ajan adedi ~ 262 

Zinl ve ticari her nevi Beka muameleleri 

PARA BtRiKTtıtEHLERE 28.800 ı.tRA 
İKRAMiYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ft lhbaıııız taııarnıf hesaplarında en az (50) 
lirası bulunanlara senede ' defa çekilecek lı;ur'a ile qağıdaki pl&na göı. llı:
ramiye dağıtılacaktır : 

' Adet LOOO L1raWt f.000 Ura 
• • 500 • 2.000 • 
t • 250 • LOOO • 

40 • 100 • '-000 • 
100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° • f.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 
DiKKAT: He"8planndaki paralar blr sene içinde 30 llradan aşağı dllşml

yenlere ikramJye çıktığı takdirde yUzde 20 fazlasivle verilecektir 
(Kur'alar senede 4 def11, 11 Haziran 11 EylUl,

0 

11 Birinciklrı~n 11 Mart 
tarihlerinde çekilecektir.) clııin ehemmiyeti !şikar .. Kralt inti- .ızlık gibi işleri felce uğratan lema:vül-

2'ıırda bırakmak manasız .. Bakalım Da- !erden vazı'ecmekle beraber, domohat 
!adiye ile görii~mek kabil olacak mı? .. ruhlu bir diktatör bulunması. kentlisi 

icin bir Pn~el idi. 
Cünkü kendi'iiyle mülakat, bugünler- ·Bu nol<tavı. biiyüklü1'ün;in bir ni'"-

Alsancakla: İkinci kordonda üç katlı için, bay Orhon'un bu sualine de aklı
ü~ apartımandın ibaret ve konforlu · mın erdil!i kadar cevap vermeğe çalı-

İtiml ı:avet leuetll, mevsimin 
en ırllzel de çok müşkül.. Evvelll, bizzat mevzuu- nesi ofarak · itiraf etmrl;yiz D m~1<rat 

bahis etmezse, bu Jtibi meseleler hak-

(361) nume•alı PV acele satılıktır. sarağım. Ancak hunun için, i.n..an cocu-

k idare tarzının Ptrnfını "'rdı~t miic:kii-
Fiatı: 1550-0) liradır. ğıınun nasıl hasıl oldul!>ınu hatırlat-
ı=:enelik iradı: 744 liradır. m• la haslamak zaruri olacaktır ında kendisine sual tevcih ettiğimiz 

zaman münfail oluyor. Daladiyenin ya- lalı bertaraf edecek, ihmal lakavıli. 
kınlarından birisi ile temas etsenize ... atalet, hainane muvazaa us.,llerini kö-

fsliyenler •ynı evde mal sahihine Her kes bilir ki, çocuk, biri anadan 
GAZOZttl MflSHİL 

LİMON AT ASI 
l\fe.•111.: Clapier gibi biri ile .. • künden y•kaeak kııdr•ti nef>inr1° bula-

miiracaat etmelidirler. biri bıbadan ~elen iki tohumun birleş-
(1-2) (1169) mesinclon hasıl olur. tkisi dt> bir•r hile- olaıı 

~ mıyordu. Çünkü hilr insq_nl rt 1~~1(\tta-
Clapier'yl ziyaret eltim. Maksadıma vin bir Ale• olarak k •lhn,,..ek h11<u<ıın

vakıftı. Bir şey yapma~a cal1:c;a('ağını da. hiirriyeti ~Pven hir ::!01ının <lPyrlu
vAdetti. Fakat BriJkr;ele anca'k: Uç ay ;;u Pndl~e VP ihtirC\z hi~l,,.rivlP ""oc;h11rlu. 

---------- re olan iki tohum birleserek veni ve PU GOLİN 
sonra gidebilelim, Kral da Daladil·enin Fakat manlt•e""iif buna rar..,,.,,, ,,_ ,_ 
mektubunu hlç bir zaman alamadı. ri ihtiyari bir <•vki hHi ile d;Jd•tö' ı~ 

Harp esnasında Daladiyenin ııöster- el· 1.1 b 1 d '-1 f rin ~ima nıa u u ıın u ıç ... rı Pt!":ı •n-
diğl diğer bazı hallerini de nakledevim. dakilere itimatsızlık. inzivn. fil,ri sabit 
l\faamafih bu haller, yukarıda anlattı- ibi hallerle hep haklı olnul\u ve her 
ğım vaziyete esaslı bir şey illlve edecek sevi bildi;!! kana•ti gibi illet ve itiyat-
değildir. · k 1 Y ]ardan masun a amamı~tı. Uzüne 
Şimdi sorabiliriz? Bu adamın hakiki k 

k ıl 81";1' 
ıymeti ne idi? Nas bir adam haline •- Yanhşınız var .. > 

gelmişti? Divenlere münfail oluyordu. 
Hakikatte bir diktatör kesilm!sU, eh- Çok mühim ve miirlıem olılui!tı ka-

lıyM ve iktidarlan mUstesna, diktatlSr- dar da bir muamrra gı"b! fikirlerde be
lerin blltün lruvv!'t ve s:ılahlyetini sah- ıı,...n nokta, Daladivenin harp hokkın
smda toplamıştı. Fakat ruhan h§IA de- dakl kan"'ti idi. K,.ır bir muh,yyele 
ıno'krat bulunuyordu. H~disııtm tazvı'lri sebebi yüzilnd•n mi harbı hu kad>r fe
altmda muvakkat bir zaman için dikta- na sevk ve idore ediyordu! 
törlük mevkiine çıkarıldıl(ına kani idi. Bu sualin rev•bı l<:ı,,,..•n lı•r mnam-
1\fuzalfer bir Fnınsanın parla'Tlento ma halinde kaloc,ktır. Fakat k,.,,._ 
kürsüsünden şu sözleri söyllyeceği giin- timce bu mıwnmayı aydınlataco'k tek 
l•re hasretle muntuırdı: bir CPV"P vardır. 

d.te cilmhuriyetçi Fransa, idealinin D'l"dive: hiitiin ruhivle harpten mli-
ve beseriyet hürriyetinin zaferini bir teneffir bulunuvordu. Gecen harh• ba
daha temin ettim. Mesaim ile memnuni- sit bir nefer ol;rak i•tirak etmis idi. 
Yetinizi kazandığımdan dolayı müfte- - B t T M F, D t -
ICC~:'O.AO!>:.l!CCUC!C:COCCO :: : :=o:me.:o:ı. ~===:ı,. =>!):'."!~A!>. ~ ... :AO.~ 

ZABITADA 1 svec ra nın 
be anat 

Stol<lıolm. 26 (A.A) - Çocuklar içm 
tertip edilen b:r müsamerede kral be
sinci Güstav bir nutuk söyleml~tir. Kral 
ezcümle şöyle demiştir: 

ME."lE 1F:N BELEDiYE RlYASE
Tl"lflEN: 

1 - MrnenıPn bolQdiye<:i ve c::•ıaha

tının 1~11 yılı evr~ln mat1,ua i'ıliyncı 
mt'vcut ~arln;tme.sinf" rt01"f' 3"4 lira mu
}>0mm•n b•d lle 2?-S-~ıı torihinrlen iti
baren 10 gün müdd•tl• açık eksiltm.,_ 
y.r konulmo~tur. 

2 - Eksiltme 5-6-041 tarihin• milsa
dif Perşembe glinU saat 15 te b~lediye 
dairesinde icra kılınacaktır. Talip olan
lann bu işe ait ~artnameyi muhasebe
den almalan lüzumu i!An olunur. 

1907 (1173) 

Z AY t 
İzmir Aksam kız sanat okulundan al

dı!:ım 940 senoeine ait mezuniyet VPsİ
komı zayi C'ttim. YPni~int alacrı~ımrlan 
e<k;slnln hülcmU kalmadıl':ını lftn ede-
rim. 

Uciincü Kahrnmanler Ali Cenab 
kak No. 9 da ikbal Dınki 

1925 (1175) 

Z A Yt 

so-

İ7mir a.<kerlik <tıbesinden alml" ol
duğum A!;keri t,..r'1i.c; vesikamı kazaen 
7..a~/i ettim. Yeni.sini çıkartar:ı.ğımd:ln 
.. ki!tlnln bir hülrmU olmadığını ili\., 
edPrim. 

Seydiköyde Tüfcnkçi oğullanndan 
Abdurrahim oğlu 317 doi!t ımlu Seydi 
Sevinç. (1170) 

KULAK. BURUN VE BOCAZ 
HASTALIKLARI ~WTEHASSl'lf 

DOKTOR OPERATÖR 

Da i Öke 
İlrlnci Beyler soka~ No. (80) 

Hastalrnm her ~n öğleden sonra 
kabul ve tedavi eder" 

tek bir hücre !eski! ederİer. tlkin tek 
obn bu hücre ,..;nra ayrılmıya b.,Iar, 
bir çok ve pek çok hücreler meydana 
ı;ıelir ve dokuz ay sonra çocuk dol'ar. 
Onun lein, anndan ve babadan gelen 
bilc,...lerin birlesmesinden hasıl olan 
çocuk anasının ve babasının hütUn ka
raktorlerinl kendinde toplamış olacağı 
zannolunur. 

Halbuki anadan ve bahadan gelen 
iki hücrenin ortalanndalı:I kısım, ana
nın ve babanın vücutlarını tetkil eden 
hücrel"rin oıtalanndakl kısma benze• 
mez. Hücrelerin ortalarında bulunan bu 
kısım nüve ve o kısmı te~kil eden par
çalara da kromo!ont derler. Vücudü 
ıe,kil eden hücrelerin her birinde 48 ta
ne kromosom bulunduğu halde, anadan 
ve babadan gelen tohum hücrclninde 
hu parçlardan ancak 2 4 tane bulunur 
ve iki hücre gene 48 tane eder. ln•anın 
karakterlerini evladına soyuna nalle-
den bu kromosomlard1r. 

Vücudün her hücresinde bunlardan 
48 tane bulundui?u halde ana ve baba 
tohumlarının her birinde ancak 24 tane 
bulunduğuna göre çocuk anasının ve 
babasırnn karakterl~rinden ancak yan
"'"ı alır d~mektir. Fakat bir viicnrliin 
k:ırrıkterlerinden hangilerinin e,•JAda ge
c,..cei'I han2ilerinir gttmlverr ... J eimdi
ki holde bilinemez.İyice bil'nemiyen M
cllselere de tesadüf eseri demek ~det 
olduVu için bir çocuVun şu karakteri 
ıınasına. şu kar1tkteri babae-tna benzedi
ği Vftkit tesadüf eseri ııayılır. 

Piyasaya çılıınıştır .. 
:IER ECZANEDE BULUNlJB 

UMUMi DEPOSU : 

C A N 
LABORATUVARI 
tş BANKASI ARKASINDA 

No. 5 .. İSTANBVL 

o:;~:JO:cc:::c:::c::::::cc::::wııxa 

T. iş Baııkası 
Küçiilı rasaffffaf hesaplan 1941 llıramlye pl4m 
KEŞIDELER : 4 Şnhat, ! Ma~. 1 A!ııstos, 3 ikincit~io tarilıleriocle ya 

1941 ıKRAMİYELERİ 
1 ıdet 2000 lirabk - 2000 Lira 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
Z adet 750 liralık - 1500 Lira 
4 adet 500 liralık - 2000 Lin 
8 adet 250 liralık - !000 Lira 

35 adet 100 liralık - 3500 Lira 
80 adet 50 liralık - 4000 Linı 

300 adet %0 liralık - 6000 Lira 
T\irkiyc ts Bl\NKAS\'na tıara yatmnakta yalnız ııara biriktlnııiı ve faiz 
~ olmaz, ayni zamanda taliinizi de denemiş olununıu.. 

iz.mir Vakıllar müdürlüettnden: 
Seneliği 

Ura 

170 
160 
160 

Numaram Vakfı Cinsi Mevkll 

403/426 Mazbut evkaf DükkAn Hal binası 
406/ 429 c c ıc 
407/430 c c c 

410 ·c c c 
411 c c c 

Bergama kazasının Ahlath köyünde, 
ölümle neticelenen bir vak'a olmu•tur. 
B. lbrahlm oğlu 18 ya~nda Osman Dur
maz, kendisi gibi çoban olan Mehmet 
oğlu 12 yaş>nda Yahya Pelide, Ahlatlı 
köyilnlln c;am mevkilnde ra.tlamıştrr. 
Aralannda henüz sebebi bil!nmiven bir 
rniinakasa çıkmL' ve . Osman Durmaz 
çoban sobası ile vurarak Yahya Prlidi 
öldürmüstür. Katil yakalanarak adliye
ye verilmiştir. 

- Ben ve hükümetiın bütün mania
lara rağmen devleti sulh kincle idareve 
çalıştık. İmha edici barba sü•üklPnmek
ten simdiye kadar kend'mi7l koruduk .. 
Yalnız hali de~il aziz vatanımızın istık
balini de düşünmek 15zımdır. Gayro'.le 
Riristiğimiz yol hürriyetimizi ve ist'kli\
llinizi muhafaza edecek ve memleketi
mizi harap olmaktan kurtaracaktır. 

A~ıtdan ve ha.hadan ç~uk1ara yen 
yarıva intikl eden karakterlerin hepsi 
de onlann hayatlannda meydana vur
duklan karakterler değildir. Her insa
nın hayatında gö,terclif.\ lc11r11ktf'rle-rin 
ancak yarısı anasından ve b"bas1ndan 
~elmi•lir. Öteki yarının yan<ı lıiiyük ha
ba1ardan ve biiyük analardan kalan mR•••n•r'' dör.ıe birin yansı da ikinci derecede 

84 
80 
80 
36 
24 
24 
12 
24 
24 
24 
24 
24 

412 c c 'C 

460/60-1 esnaf şeyhl Ana Eanaf l'"Yh cami lttlaall 
İsfıele bat memuruna 
hitcum etm1$1er .. 
Kar-nyaka vapur iskelesinde, i~kele 

bilet memuru Seyfeddin oğlu Fadıl !le 
laz karele~ 7'elihanm iskele baş memu
ru HüsnÜyÜ tahkir ve dövmeğe teşeb
büs ettikleri, hadiseyi önlemeğe gelen 
POÜ!I memuru Reşat öndere de hücum 
ederek bilet zımba aleti ile baııına vur
Cluklan .,.., saçlannı çektikleri iddia edil
mi•tlr. Fadıl ve 7'eliha v~kalanmı<lar
dır. 

tZMtR BELED1YF.stNDEN: 
Başı boş tutulup temizlik işleri hanı

na teslim edilen bir beyı?ir ile bir kuzu
nun vesaik ibrazile sahipleri çıkmadı
tı takdirde 2-6-941 tarih!nd<> hoyv•n 
pazarmda -.tılacal!ı i1An olunur. 

1926 (1174\ 

Eski Osmaniye caddesi 914 neti so
kokta 343 ada 104 parsel 30 sayılı ve 
Karao•manoi\lu hanında 343 ada 93 
parselde 26-18 S<1~'1lı iki dükkan ile yine 
Karaosmono;ilu hanında 26-38 sayılı 
odanın yıktırılmASı alana ait olmak üze
re enkazının satışı 28-5-941 Çarşamba 
pilnü saat 16 da pazarlıkla yapılacaktır. 
Kesif bedeli 139 lira muvakht temina
tı 10 lira 45 kuruştur. 

Taliplerin teminatı öğleden evvel iş 
ban 1<a<ına yatırar~k makbu1lnrile tayin 
edilen gUn ve saatte encümPne müraca-
atları. 1927 (1176) 

Kültümarkta ncık h:ı\·;:ı tiv::ıtrosunıın 
~inerrıa nl~!"Rk ic:letilmPk üzerı- fit; ~f"nP 
mütldl'."tloo kirnva VPrİlmP~f. V871 İ~lerj 
tnO.:liirlP:;.iindrıki ıt' ... rtnamrsi v ... rlıil,.., acık 
arttırma,·• konulmu<tur. MuhammPn 
b~de!i 1500 lira muvakkat teminn!'ı 112 
lira 50 km·ustur. Taliplerin teminatı ö!'
lPden evvel Is be'1.ka'1na valırarak mak
huzlarivle lhalp tarihi olan 616/1941 Cu-, 
nıa eiinti o,:;a.at 16 rla e-neUmene mü··aca
atları. 

Yeni mahallenin 820 snvılı •oknl!ındo 
R05 savılı ~okaktan itibaren kaııali•as
von vantırılma~ı. fen isleri mUr1~ir1Ut:?iin
deki ke•if ve .,rtnamesl V•rhil• acıl<: 
•hiltmeve konulmustur. Ke<if ı:,.,deli 
107R li!'a 25 kurus muvakkat t0miM!ı 
80 ][., 90 kum•tur. Taliplorin ~·oıinat
ö~Tccien evvPl i~ bank::ı.~1na , ..... , .. ra'k 
rnakbuzl~ ... :··le ;i,:-ılP. f::"ırilıi o1:'" S '~ '1941 
CuTI"' ... .-.nnn ......... 14) ~., cı.n"·: ... ~ ~ milra-

İZMİR VİLAYETİ HUSU3İ MUHASEBE Mfl· 
DflRLfl(;fl.NDE.N: 

ltalyan tabaa•ından ölr. Dimitri lstano veledi Corclnln müterakim vergi 
borcundan dolayt haciz edilmiş olan Karşıyalı:anın Turan mevklinde ve Cafer 
tayyare aokağında ve tapu kaydına nazaran şarkan yol garban sahibi aenet 
bahçesi şimalcn ve cenuben tarik ile budut ve beş bin Ura kıymetli 21 dönüm 
bahçesinin mülkiyeti vilayet idare heyeti karari,yle 21 gün müddetle müza
yedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte 18/6/941 tarihinde saat 16 da ida-
re heyetine müracaatl.n ilin olunur. 27 28 1924 ( 1178) 

İZMİR VİLAYErİ HU susı MUHASEBE Mfl· 
DflRLfl(;flNDE.N: 

16 Hissede 8 hi"9esi Fransova kızı Tereze ve 4 hissesi Yorgi kızı 
Vasililtl ve bir hissesi Jalı: oğlu Fransova ve üç hio•esl Afi· 
feye ait ve 3200 lira kıymetli Mesudiye mahallesinin Hacı Bekir 
sokağında 4 7 nuınareJı hanenin müterakim vergi borçlarından dolP\yİ mülki· 
yeti vilayet idare heyeti lı:arariyle 21 gün müddetle müzayedeye çıkarılmıştır. 

Taliplerin teminat akçeleriyle birlikte 18/6/941 tarihind~ ııaat 16 da ida· 
re heyetine müracaatları ilan olunur. 27 26 1923 (1177) 

İZMİR VİLAYErİ llVSUSI MUllABEBE Mfl• 
DflRLfl(;fl.NDE.N: 

Nazif ve lbrahimin müterakim vergi borcundan dolayı haciz edilm!, olan 
ve tapu siciline nazaran 767 lılııoecle 43 hissesi serbeot olup 724 lıineol on bin 
iki yüz yirmi üç lira mukabilinde bimcl derecede hazineye ipotekli bulunan 
Mes'udiye mahallesinin y~ni Türkiye aokağında 3 numaralı ve iki bin sekiz 
yüz elli lira kıymetli han~nin miilldyetl vilayet idare heyeti karariyle 21 giln 
müddetle mÜzftyede_ye çılr::anlmışhr. 

Taliplerin teminat Pkçeleriyle birUkte 18/6/941 tarihinde saat 16 da ida• 
re heyetine müracaatl•n tlan olunur. 27 28 1924 ( 1172) 

İstanbul Belediyesinden : 
Beyoğlu, Eminönü, Fatih, Be•ikıaş, Üsküdar ve Kadıköy belediye hudut· 

lan dahilindeki yollarda ve tretuarlarda açılacak bacaların kapahlması ve 
Üst kaldırım Veretmanlanndan yapılma., ;,i kapalı zarf u•ullyle ek•iltmeye 
konulmuştur. Ke~if bedeli 30,000 lira ve ilk teminab 2250 liradır. Mukave
le, eksiltme, bayındırlık umumi, hususi ve fenn1 prtnameleri proje ve k..ıf 
h~ll~~siyle buna mütelerri diğer evrak 1 5 O kuru§ mukabilinde fen işleri mü• 
dur~.uğllnden verilecektir ihale 1 l /6/941 çarşamba günü oaat 15 te daimi 
en~u'."ende yapılacakbr Taliplerin ilk teminat makbuz veya mektuplan !hale 
tayın~en 8 gÜn evvel belediye fen ı,leri mlidiirlü"iine müracaatla alacakla· 
n ennı ehliyet, 94 l yılına ait ti<oret odası vesikalan ve sair veoaikle 2-490 
nu~~~ kanunun tarifatı çevresinde haznlayacaklan teltlif mektuplann1 iha• 
le gunu saat 14 e kadar daimi encümene ,..ermeleri li.zımdır. 401 O 

27 31 4 7 1909 (1171) 

İzmir İnhJsa .. ıar Ba~ MUdtirlUı!l!ünden : 
Bir ıi.şe biranın bayiler tarafından halka &atı§ fiah 20 kuru,tur. /Şişe depo

zitosu olan 1 O kurut hariç/ soğutulması gibi hehanelerle bu Rattan fazlaya 
•ahlamaz. 

20 kuru,tan fazl~va satmak lstlven bayi adreslerini saat 9 <lan l 7 ye kotlar 
2036 ve on V•did•n oonroda 3 728 t>llmaraya t•lcfnnla lıildirilmesl muht.,. 

ıınızdan 'ca olunur. 24 27 30 1877(1149) 

atalardon ve böylece hep yan olarak ilk 
etalara kadar ..• 

Bir insan atalarından kendisine ge
len bir veya bir çok karakteri kendi ha
Y&hnda meydana çık.nnaz do tohumile 
ev!Aclına verir. Çocukların dayılanna 
ve h~lalanna benzemeleri de bunun ne
tlceoidir. Analar, kendisine bahımnd•n 
gelen ve erkek karde!lnde bulunan ka
rakteri hayabnda mevdana çıkarmadığı 
halde oğluna verir. Baba da kendisine 
babasından gelen ve kız kardetinde 
meydana çıkmıyan karakteri kızına ve
rir. 

Burada, niçin ana kendisinde mey
dana çılcmıyan karakteri kızına vennn 
de oğluna, baba da oğluna vermez de 
kızına v••ir, diy.cek•hiz. Bu da ilk 
hücrenin hem erhk, hem kadın olma
sından. B,badan gelen blr karakter kı
zına intikal •der, fakat bu karakter 
k.dın wcudünde lnkipf edemediği 
için kadının hay•hnda gizli kalır ve 
onun C"lğlnnn. intikal edince bu ıefrr er
kek vücı•dünde meydana çıkar. Baba
da meydana çıkamıyan bir karakterin 
kızında çıkmuı da öyle .. 

Belki tekrar soracaksınız: ilkin hem 
kız, hem erkek olan birinci hücre niçin 
sonradan yalnız kız yahut yalnız erkek 
olur) Bu sualin cevabı böyle, bir yazı 
sonunda. verilemiyccck. kadar 1ızundur. 

G. A. 

216 
66 
96 
48 
36 

108 
36 
60 
81 
60 

500/1 l 5 Nuri Kamer Baraka Halil Rifat pqa 
501/117 c c c 
507 / 22 Akarcalı aebll Dükkô.n Değlnnendait 

508/ 26 c c tc 
509/ 28 c 'C c 
510/ 30 c c « 
5 il/ 32 c c c 
512/24 c "' ıc 
526/ 21 Hatice hannn E.,. Fettah ookak 
532/ 25 Emine hanım E... T .. \:ke 11<>kak 
533/ 26 Kurd Mehmet pap E... Şerif An So, 
535/ 6 'c Depo Tuzcu sokak 
155/ 11 köprülü Fadıl Ahmet Kahve ocağı Sandıkçılar 

1 7 / 9 7 Tahtalı meocit Ev NamazgAh aarmıoak ıo. 
60/ 35 Şerefiye camll Dükkan Bozyalı:a 
60/ 36 c Kahve c 
83/ 128 Piyale oğlu E.,. Dlbelı:bap morahane 

329/ ]5 K. Z. Ahmet Reıit 
oebll Dük:kln KeateID 

24 '13/ 97 Keatelli c 
ıc 

re 

c 
48 50 333/137 ıc. 
48 334/136 
60 343/ il 
60 496/ 52 
16 362/ 3 
30 365/ 6 

600 360/ 12 
84 385/242 
60 391/ 43 

48 392/ 97 

Z. Ahmet Reı{t 
c 

Helvacı Hüseyin 
Kalaycı Mustafa 
yerli camU 

c 
bağbaoanlı 
köleci Mustafa 
Müftü e•. Ahmet 

Salt 
Müftil eo. Ahmet 

Ev 
Dükkan 

Ev 
Düilln 
Kahve 
Dükkan 

c 

c 
c 

Bornova şehit Mehmet 
Kuyumcular 

Buca yerli cami avl111uni!A 
Buca 9 Çflfnte 

Mezarlık batı 
Anafartalar 

Namazgah 

Sait c c 
36 394/ 6 Hü••yin isa bey c Bornova 
30 409 / 14 kü(ük lh,•an!ye Ev ikinci ınltanlye 

KİRAL!K ODA 36 338/ 3 Dayı emir Ev yel d•ğinnen •okak 
Kaıııst avrı vanında mükollef banvo- Yukarıda mahalle sokak ve e.,..afı yazılı lclralık ı: yri menkullerin hizala· 

!U mo1>ilv•li 1?"1>i< lüks bir oda kiralık- nnda yazılı muhamm•n kıym~tl<ri üzerine! n on gün miidd.tle müzayedeye 
tır. Musta B•v ca~de•lnde hevkelin kar- çıkarılm1'hr. lhal•si 28/5/941 çareamba ı:ünü oaat ondadır. Taliplerin mez• 
Stsında bakk:ılın fütiln>ieki eve mllrA• kilr rün ve mesai saatlerinde v:ı.kıflar varidat memurluğuna miirMaatlan illn 
caat 1.3 (1144) olunur, 23 27 1832 (1137) ,... .................. ____________________________ mı9! __ ~ 

Kemal ı. Aktaı 

il fil Eczanesi 
Femd Gözffifıçülüfı Şubesi.. 

ve S!JO,. gözlüfderfnfn en son model 
ve şerımerı.. 



SAHiFE 4 YENi ASIR 

Şimali Atlantlkteki SOl ~ Irlanda Başvekilinin Bütün denizlere lngiliz 
deniz muharebesi bir tehdidi kuvvetleri hatim 

SİY ASI V AZiYET 

Amerika bita
raflık kanunu
nı· lağvederse 

1 •1• 1 • H d Inviltere Şimali 1 •1; 1 t ht 1 n21 ızl erın. • o lrlandad~n as- ~i!h• .•zl e~ ah ke • 
zırh ısı nıçın k 

1 1 
ı:a ır erın a · 

ılmerıka - Almanya 
harbı muhakkak gibi 

b t ı eramamaı k d a mış o a- • • , ın an ~e-
Radyo ~;:ı.zetcsine gOrc Giridin işgali 

ıçin Alrnanlar targfından ynpılan tcşC'b-

ımış. 
bilir? -O-· liyorlar 

Alısi talıdirde Britanvn 
ile serbest lrlandanın 

arası a~ıfırmış
Dublin 26 (A.A) - Mecliste mecbu

ri askerlik hakkında beyanatta bulu
nan Dövalera ezcümle şöyle demiştir: 

büs hakkında iki taraftan da ma!Qnıaı Radyo gaze~arbın en bü-
geh,ıe;.,e lıaslanu~tır. .. .. yük deniz hliclisrsi şimali Atlanliktc ol-
T~ ·bbüs ~IV"eJ\ !ID.lı gunu ~aşlaınışt1r, hl ,..,...... dır IIk AJ muştur. Arzın en büyiik zır ısının 

yanı bu~un t;un h~fu_ısı ; ·-~ ınan batmasını mucip olan bu harp h3"1<kın
teblı~i cumarte>i gunu verıld:gıne gore da henüz malumat yoktur. Harp Alman
Alın:nlar tam dört gün sükılt etmişler- !arın geçen sene hizmete koydukları 
dir. Bu sükutun sebebi şunlar olsa ge- 35,000 tonluk Bismark zırhlısı ile Hood 
rektir : ve Kinı?corç zırhlıları arasında olmuş-

Alnıanlar Girid adasını bir baslun 
şeklinde derhal işgal edeceklerini san- tu~lmanların Bismark zırhlısı, 8 tane 
mışlardır. Fakat vaziyet aksi çıkınca ve 380 .1. l'k t l'kt' S" t• 

k • d tti'k t blig- nc'Tine mı ımetre ı opa ma ı ır. ura ı 
hare .. t ta evam e çe e ., de 30 mildir. 
mecbur kalmışlardır. Hood' g ta b'' ··k t d 

Al anların bildirdik! · gı- ukarı un ne uyu opu var ı. 
m erı aşa ' y s·· · tt 31 'ld' K' C ' . İn iliz bli ·ı · ak tadır· Alman- uratı saa e mı ı. ıng orc un ıse 

g te ger~ hll.kim' ldukla- 10 tane büyük topu ve 30 mil sürati 
!ar adan~ garp! İn ilizl'a d ~ 1 _ vardır. Bu vaziyete göre İngilizlerin Al
nnı bıldirıyor ar, g . er . ~ •.. an. a manlara nisbetle iki misli top kuvveti 
rın Malemoyu elde ettiklerını soyledik- h ld · · · b.. ı 
1 · .. "'- b' .. tabekat vardır vardır. Şu a e, netıce ne ıçın oy e 
cı:ıne gore ar&WI ır mu · olmu.c;tur 

I 'lizl · danın sark kısmını mu- · · 
bafngı etikl~ın ~ al;::-d r Almanlar Bunun başlıca şu üç sebebi olabilir: 

aza et erı m ""' u · b' d'l · · d • 'k' havalara hakiın bulunmaktadırlar, fa- - '.f:are!. ~ ır e ı en ve ıçın en ı ı 
kat bu hakimiyet adanın tamamen elde ~eka uı buyu~.topu~ na~.lusu dışa~ıy? 
edilmesi için kMi değildlr. Denizlerden a ?n3-4 ısma .L•;n~~ ,t ~r ~~p .,J eş~ 
de a~ kuvvet ve malzeme nakliyatının dyarul . merm.ı:ı ırh en l~~a ke d er~. 

. . e mış ve mermı cep ane ıt!'e a :ır nu-
te~=t~iliz donanmasını iz'aç ::ız ederek cephaneliği infilak ettirmiŞ-
~::k~~~~'.':'~d!';.1~:;;~:!~~~ ır~~hu~ Sk~j~~ak de~iz har~ında da 
Jer azahyor demektir. Bu takdirde Gi- İngıl.ı.zlerın. buyuk ~u.ın M~rı z!rhlısı 
ritteki .Alınan istikbali er veya geç in- d~ boyle hır grup ateşı L'<abetıyle üç da-
kişaf ed bil ktir kıkada batmıştır. 

İn .. ek eceakl · d gelen maili- 2 - İngilizler, barut'u ipek keseler 
gilız aynukaarındd antı hakkınd hır· içinde bulundururlar, Almanlar ise, tü

mat adanın m era a f k ·1 • d ld • 'b' 
kan~at ifade etmemektedir. Çünkü va- en ve ~P me{rmı :ı:nde bo lugdu gı ı 
· t 'delidir İngilizler adanın müda- madeni b:r mah aza ıcm e u un urur

zıf ye cıb akm' caktır S bir habe e lar. İkinci sebep olarak kalın zırhfarı 
aa!ıını ır ıya · on r d 1 ·1 · k kolav 
öre İn iliz donanmasından bahriye si- e en mennı erın: .yanması 'ço 

fAıı d~ Giride çıkanlmışbr olan bu keseler ıcınde barut u ateş al-
~~ 'tt arı.kerl harekAt Male~o etra- dırması; cephanelikte infi~~k husule ge

fı dı~ e ;Un Lo dradan verilen bir ha- tirmesi pöz önüne alınabılır. 
be

n aAlır. anl ~ aya taarruza "~- 3 - Hood, büvük dilnva harbınrla 
r m arın any ,,_, al d l .. 1 t B 

tikl~rini bildirmiştir. Ayni haber Yeni ınan e;.ı ere gore yanı mamış ır. u 
Zela d k talannın mukabil taarruzla zırhlının ı~asına 1916 da baslanmı~tır. 
'.Al ::rua ı ·· kürttilklerinl bildirmiştir. Halbuki Kuin Meri bu sefinenin yapıl-
~~ NAZIBLAR mağa başladığı sı:!:_rcl. batmıştır 
Yunan kralı ile bazı nazırların da Gi

ritten ayrıldıkları bildirilmiştir .. Yunan 
harbiye, naha, bava ve dahiliye nazır
ları henüz adada bulunmakt.ııdırlar ve 
adada kalmak niyetindedirler. 

Kra•ın atlatt1üı 

tehlike ••• 
Girit harekAtı devam ederken Alınan 

bahriye kuvvetleri Groenlandda İnı;iliz
]erin Hood zıdılı.aıro bat.>rmı$la<du Bu Ciritte yoluna Alman 

•- Esas hukuka, her hangi bir kim
seyi mensup olmak istemediği bir mem
leket için muharebeye icbar etmekten 
daha ağır bir darbe indirilemez.> 

Dövalera, İngiliz hükümeti şimall Jr
landada mecburi askerlik hizmetini ilk 
defa tatbik ettiği zaman bunu Londra 
nezdinde protesto ettiğini hatırlatmış 
ve sözüne şöyle devam etmiştir: 
•- Şimali Irlanda kontluğu Irlanda 

aksamındandır. Bu kontluklarm sakin
leri Irlandahdır. Ve bu vakıayı hiç bir 
5ey değiştiremez. Dünyada vuku bula
bilecek siyasi ve iktısadi değişiklikler 
ne olursa olsun bu iki adada sakin in
sanlar komsu olarak yaşamak mecbu
riyetindPdirler. 

Biz büyük Britanyaya karşı hasma
ne telakki edilebilecek her han<(i bir 
•ey yapmaktan ictinap ettik. Britanya 
hüküme!i şimali Irlandada mecburi hiz
met tasavvuruna devam ettiği takdirde 
iki adanın in.'<!nları eski şavanı teessüf 
vaziyete te-krar konulmuş olacaklardır.> 

B. Çörçilin bir mesajı 
Lonılı-a, 26 (A.A) - Başvekil Cöı·cil 

ilk asker toplama haftası münasebetiy
le Ternöve gönderdH':i bir mesajda : 

•Zulme gıı}ebe çalmak ve medenlye
timizi tehdit eden tehlikeyi izale etmek 
isi hepimizin azami gayretini icat> ettiı
mektedir. Madam ki böyle bir z'.hniyet· 
le hareket edivoruz, kazanma~a büfln 
mevcudivetmizle azmetmiş bulunduğu
muz hakkın ve hürriyetin nihai zaferi
ni muhakkak gerçekleştireceğiz .. • <le· 
miştir .. 

-------
Afrikada veni zafer 

iki ltalyan 2'e
neralı ve 9 bin 

~ 

Londa, 26 (AA) - Harbın elli va
purdan mürekkep en büyük vapur kafi
lesi 2 5 milyon lngiliz lirası kıymetinde
kJ hamulesini çıkarmıştır. Bu hamuleler 
emniyet içinde n1em1ekete dağılmıştır. 

Deyli Meyi gazetesi bu kafile hakkın
da diyor ki: Seyahat sulh zamanındaki 
kadar sükünetle yapılmıştır. Vapurlar
dan birinde son model bomba-rdıman 
tayyareleri bulunmakta idi. Kafile ayni 
zamanda yiyecek gıda maddeleri de 
getiriyordu. Mürettebat duydukları se
vinci gizlemiyerek şunları söylemişler
dir. 
-Zayiatsız gelen ilk kafile değiliz.De

nizaltıların hakkından gelmek hususun
da muvaffak olunmuştur. Atlantikte 
dolaşan Amerikan donanmasının bize 
pek büyük faydası olmuştur. 

Londra, 26 (A.A) - lngiliz aıniral
lık dairesi Viva Seond yatının batırıl
mış olduğunu bildirmiştir. Bir kaç kiti 
ölmüştür. 

--------
Genera' Veygandıo 

teftişleri 
Rahat, 26 (A.A) - Fas sultam Se

yit Mehmet refakatinde prens Mevlayi 
Hasan ve general Veygand ile general 
Noges ve muteberan olduğu halde dün 
!'l'ı\baQ Riccamvcyc ginnistir. General 
Veygand ve Noges saat 16 da hava yo
luyle Marakrse hareket etmişlerdir ve 
bu sabah ta Kazablankaya gitmek üzere 
M~,.ake~ten avrılm1$lardır. 

Japon bahriye 
heyeti italyada 
Roma, 26 (A.A) - Japonya bahriye 

heyeti Floransaya gelm.iııt!r. Buradan 
Venediğe ve diğer İtalyan bahriye mer
kezlerine gidecektir. ____ , __ _ 
Yunan kralının 
beyannamesi 

Md!.senin yeni bir takını siyasi akisler 
doğuracal!ı anlaşılıyor. Bu Mruseve paraşütçüler indi yıkamıyacaktir 
:Amerika da iki sebeple a!Akadar olmak· ---o-- esir edildi ---0-

ta~~ela, Monroe hududunun Groen- ITALYAN ESiRLERE SiLAH ---<>- KRAL NiHAi ZAFERE OLAN 
~:~ıa:: af:d:.u;:."5ı VERMEGI DE DOSONMOŞLER TOBRUK VE SOLLUMDA KUM TAM IMANINI TEKRAR ETTi 

İkinci olarak ta İngiliz donarunasuıın FIRTINALARI VAR 
büyük bir zırhlı nisbetinde zaiflem.iıı ol- Kahire 26 (A.A) - Royterin Girit Kahire, 26 (A.A) - Yunan kralı ma-
masıdır. muhabiri bildiriyor: Yunan kralı ve -<>-- jeste Jorj Giridi terketmeden evvel bir 

İngiliz doııanmasını zaifleten her M- hüküınet erkfuıiyle Yunan hüküıneti Kahire, 26 (A.A) - lngiliz umumi beyanname neşrederek askeri harek&ıı 
dise Amerikayı endişeye d~ekte- nezdindeki İngiliz sefirine ve zevcesine kararırahmın tebliği: i.şkfil etınemk için hilkilmetle birlikte 
dir. refakat etmiş olan general H~Y;'od ve Habefistanda Göller ınıntakuuıdaki adayı terkettiğini bildirmiştir, Kral ue-

Bu biclise, Amerikan matbuatında albay Blan Yunan kralının Gırıtte ge- harekat memnuniyet varici bir tekilde yannamesinde demiştir ki : 
fili olarak barba ~ ve yeni tedbir- çirdiği macerayı şöyle anlatmışlardır: devam ediyor. Daha timalde Debra- ıMüttefik ordularla kadın erkek her 
Jer alınmasını lstiyen tavsiyelerde bu- «- 20 Mayıs sabahı çok erkenden markostan ka_,. olan ve Adisababa- yaşta Giritlilerin, ellerindeki makinele-
hmmalarmı ieap ettirmiştir. şiddetli bir bombardıman başlamıştı. nuı ,imalindeld dağlık yollara ııgman ri mutat vahşetle kullanan dilşınanm 

Bu tavsiyeler de şunlardır : Aynı zamanda paraşütçiiler adaya atıl- bir ltalyan kolıma lngiliz ıubaylannm semeresiz hücwnlarnı def için şecaatle 
1 - Dekan işgal ve harbın devamı mışlardı. Cenuba ve cenubu garbiye lrumanduı altındaki SudanWarla Ha- mücadeleye devam edeceklerine emin 

miiddetlnce muhafaza etmek.. doğru nakliye tayyareleri asker taşı- bet cengaverleri bilcum ebnişlerdir. Oç olduğum için adadan harekete derin biı 
Dakar, Atlantik sahilinde mühim bir yorlardı. Paraşütçülerin inişi dört saat giin ıüren mesbubane muharebelerden teessürle karar verdim. Davet edildi~i-

yerdir. sürmüştilr. Alman tayyareleri şehre ve sonra İtalyanlar tetlim olmuşlardır. 570 miz Büyük Brltanya arazisi tizerindl! 
2 - Garp yanın klinesinde Vişi hü- ağaçlıklara mitralyöz ateşi açmışlardır. ltalyanla 5000 müstemleke askeri ve yerleşmek üzere Giridi muvakkaten ter-

kümetlne tabi arazinin derhal işgali.. Kral bir köy evinde misafir bulunuyor- 3000 yerli çeteci eair edilrni,tir. Yedi kediyoruz .. Bu, milletin menfaatlerrrJn 
3 - Müdafaa için Iiizmnlu olan At- du. Bir jandarma, bir Yunan kıtasından top ve 170 mitralyöz iğtinam edilmi.- bize tahmil ettiği vazifeleri mümkün kı

lantik top;aklannı himaye altına almak. başka bir Yeni Zelanda kıtası bu evi hi- tir. Esirlerden başka ltalyanlan takip !acak yegfuıe hareket tarzıdır. 
4 - Mihver devletlerine ait kıymet- ınaye etmekte idi. eden 750 ltalyan ıivil de yine ayni mm- Bütün enerjimizi, Arnavutluk ve Bul-

lere el koymak, Bombardımanı müteakip kral Jotj, takada bulmunt14t1D'. gar hudutlarından itibaren esarete kar-
5 - Mihver devletleriyle münasebet- yej!eni prens Piyer ve başvekil uyana- şı evlatlarının bütün dünyaya misal teş-

leri keserek mihverin c:asmhıklanna ve rak dışarı fırladılar. Simalden büyük Llbyada devriye ve topçumuz faali- kH eden bir şecaatle müdafaa ettikleı-i 
propagandalanna nihayet vermek.. miktarda tayyareler geldiğini gördük. yet göstermişlerdir. sevgili memleket hizmetine tahsis etmi-

1 - Amerika donanmasım İn~lterc- Siperlere sığındık. Kahire, 26 (AA) - Habeşistanda şizdir. Müttefiklerimiz İngilizlerle en sı-
ye yapılan yardım nakliyabm himaye- DACLARA TIRMANIŞ Sollumun zaptında iki ltalyan generah kı bir i.ş birliği yaparak çalışmağa ve se-
de im~-· •. . Nakliye tayyareleri pek yakınımız- esir edilmiştir. el İngiliz milletinin bu derece cesaretle 

7 - BıtaraOara degıl, fakat nııhver dan geçiyorlardı. Her tarafta si15h ses- Tobruk ve Sollumda büyük kum hr- karşılaruğı tehlikeleri, Amerikanın de-
aleyhinde bulunan milletlere yardun leri işitiliyordu. HAdiseler o kadar sü- tınalan hüküm sürmektedir. Buralarda vamlı gayretleriyle birlikte paylaşmağa 
ebnek.. ratle cereyan etmekte idi ki bir nakil ancak keşif faaliyetleri yapılabilmekte- devam kararının Yuılan milleti tarafın-

8 - Faşist taraftan ve yahudi aleyh- vasıtası bulamadan dağlara do'-· ha- d' dan tasvip edildiğine eminim .. Yunan • -" k s•u ır. 
tarı olan memurlan işten ,~arma • reket ettik. Başka bir parasütcü ,,-ubu- Dört İtalyan tümeni miileti ve bilhas."8 bu ada halkiyle müf-

9 - Mukabil bir propaıranda ile nıih- nun yolumuza indij!inl gördük. Prens tehirim··• 

2? MAYIS SALI 1941 

Yeni sene bütçemiz 

Masraf 309,734,737 lira 
olarak kabul olundu 

Muhtelif hatipler söz söylediler- B~vefıil 11e 
Maliye 11e1ıili izahatta bulundular.-

Ankara 2G (A.A) - Büyük Millet mi temennilere cevap veııni§lir. 
Meclisi bugün Abdülhalik Rcndanın Bu izahattan sonra bütçenin heyeti 
başkanlığı altında toplanmış ve 1941 umuıniyesi üzerinde müzakere kM.i gö
mali yılı bütçe nıüzakeratına başlamış- rülerek maddelere geçilmiş ve muv:ıs-
tır. . . . • nei umumiye kanununun, 1941 yıh için 

Maliye vekilı Fuat Agralının bütçe- k•' ti uht li1 d · ı af-. h ı· · . h kk ki . ve we er ve m e aıre er masr 
nın ey~. ı wı:ıu~yesı a ında ıza- !arına karşılık olarak 309 734 737 lira 
batını muteakip soz alan hatipler muh- . . . . • ' : 
telif mevzular üzerinde noktai nazarla- tahsisat venlmesıne dair birincı madde
nnı izah etmişler ve bazı temennilerde si ~bul ~~ ve bütçelerin müzake-
bulunmuşlardır. resme geçilınıştir. 

Hatipleri takiben başvekil Refik Say- tık olarak Büyük Millet Meclisi büt-
dam kürsüye gelerek ileriye silrdükle- çesi tasvip edilmiş ve bunu takiben di
ri hususattan vekaletleri alılkadar eden vanı muhasebat, başveklllet, şOrayldev
meselelere al~kadar vekillerin ayrı ayrı !et ve matbuat umum müdUrlöğil bttt
cevap vereceklerini kaydetmiş ve umu- çeleri tasvip olunmuştur. 
il 1111 1111111111il11111111 lll 1 1111111111111111111111 1111111111111 1 11111111111111111111111111111111 ı 111111111111111111111111111· 

Yeni varidat temini • • 
ıçın 

Posta ve eğlence yerleri 
Ücretleri artacak 
Yapılacalı yeni z amlarm rnlfıdarı.. 

Ankara, 2 6 (Yeni Asır) - Yeni yapılacaktır. 
vergi layihası esaslarına göre tiyatro, Yine bu layihaya nazaran melttuplıo, 
sinema ve konser bilet bedelleri üzerin- la kart postal ücretlerine, kıymebz t• 
den damıı:a, tayyare, belediye resimle- caret eşyası örrenklerine ait inal bedU 
rile darill§ceze hissesi mukabili olarak ]erine ve adil tebligat masraflarına bir 
alınan yüzde on resme, münhasıran lrunış müdafaa vergisi zam o1uııacalı> 
devlete ait olmak üzere bir misli zam tır. 
11111111 111ltlll111111111111111111111111111111lltl1111111 il ili il 11111111111111 111iti111iti11111111111111111111il11111111111111 

Muğla da zelzele f ela ke-
ti devam ediyor 

Merlıezde J27 ev tamamen J28 eu lıısrnen yııuJdt. 
Köylerde mühim hasar var •• 

Mufı:la. 26 (A.A) - Dön öl;'kde.rı h-:ır• uKranu hr~ K3ylerde D>aJ,Jnıı h•
bugÜn aaat on bire kadar ikw şiddetli sarlar olduğu anlaşılmaktadır. 
on bir sarsıntı olmuştur. Merkezde daireler parklarda '"~ 

Merkezde 12 7 ev oturulınıyacak de- makta ve köylerde halk dl§RrKia ..,,,. 
recede harap olmuş, 128 ev de kmnen lunmaktadır. 
11111111111 111111111111 11111111111111111tın11111111111111t11111ııııı1111111111ııı111111111111111111111t1ıııı1111111 ıııınıı ıı 

Bir senelik kahve ihti-
yacı temin olundu 

Ankara, 26 (Yeni Asır) - Hükü- ketinin 30 bin çuval kahvesi ş!mdldell 
metin alruğı tedbirler sayesinde meın- Mersine varımştır. Karaya çıkanhnaBJ 
leketlmizln bir senelik: kahve ihtiyacı i.şi biter bitmez bu kahveler yurduıınt• 

zun her tarafına gönderilecektir. 
temin olunmuştur. Yakında memlekf'- Ayrıca 10 bin çuval kahve de Porl 
tinıize 91950 çuval kahve ithal oluna- Saitte bir vapura memleketimiz iı;lJl 
caktır. Bunlardan Brezilya kahve şir- yüklenilmiştir. 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111111111111111111 11111111111111111111111111111111111111111111 

Gümüşhane - T orol yo-
lunda feci bir kaza oldu 
Gümüşhane 26 (A.A) - Dün Gü- üç yolcu çayda boğulmuş ve diğer yol

müşhane - Torol arasında bir kamyo- cular hafif yaralı olan konsolos kftt!bt
netle Trabzon İngiliz konsolosunun nin gösterdiği fedakllrlı.k sayesinde 
bindiği ot.omobil arasında çarpışma ol- kurtulmuştur. , 
muş ve kamyonet Harşlt çayına yuvar- Vali ve adliye erkfuu mahallinde tab
lanmıştır. Bu yüzden şoför Ahmet ile kikata başlamışlardır. 
il lllll il llll lll lll il lllllllH 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Jstanbulda azlık okulları kapanı yor 
~~--~~-----.,.,.,.-----------

were bir ı:edik açmak, mihver yalanla- Piyer tayyarelerin çok alçaktan uçtuk- imha edildL Kral, Yunan ordusuna rninnettarlığı-
rım temizlemek.. !arını ve tayyarelerin yüzlerini ııör- Kahire, 26 (A.A) - Orta şark ordu- m da bildirdikten sonra beyannamesini 

İşte, Amerika gazetelerinin Birleşik mek kabil olduğunu sövliyordu. Boihı- lan karargfılıınuı tebliği : şöyle bitirmektedir : 

İstanbul, 26 (Yeni Asır) - Şehrimiz- vereceklerini maarif müdürlüğ\ine bll-1 
deki bazı ekalliyet okulları mali vazi- dirmi.şlerdir. 

Amerika hükümeti cUmhurrei.<ine yap- cu bir sıcak altında do<!lara tırmandık. Libyada, Tobrukta kaydedilecek mü- •Adadaki bütün muhariplere hitaıı 
tıklan tavsiyel~r b~nlardır. . . 23-24 Mayıs ge<'Psi Giritten ayrılmak him bir şey yoktur. ediyorum ve kendilerinin en geniş bir 

Ruzvelt. buının bır nutuk ırat ~yliy': çaresini aradık. Nihayet tahsis edilen Sollum mıntakasında şiddetli devri· arkadaşlık havası içinde sıkı durmala-
rek Amerıkanın ha.rp karşısındaki vazı- bir vapurla Mısıra hareketimiz tekar- ye hareketleri devam etmektedir... Bu nnı ve ınilli birliğin idaınesine bu su
yetini izah edecektır. rilr etmisti. Kral soöııkkanlılıı'!ını mu- mıntakada topçumuz faaliyette bulwı- retle yardım etmelerini talep ediyorum. 

Ruzveltin yukarıdaki maddelerin ba- hafaza ediyor, hiç telfiş eseri gösterml- muştur. Nihai zafere imanım varrur. Nihai zafer 
zılarını tatbike karar verdiğini bildiren yordu. Habeşistanda Dudduda alınan esirler bizim olacaktır. Sizleri bekliyen şeref 
bazı haberler gelmiştir. Bu sebeple bu- İNCE ALMAN DüSüNOSLERl bir kaç bin kişiye vamuştır Aralannda büyüktür. Çünkü sizler Yunan milleti-
günkü nutka büyük bir ehemmiyet at- General Heyvod şunları illlve etmiş- iki de general vardır, Bu mıntaka mu· nin soD şanlı seddisiniz.. Öyle bir sed ki, 
folurunaktadır.. tir: harebeleri neticesinde dört İtalyan tü- Allahın Yardnniyle, yıkılınıyatakhr. 

Ameriko cümhurrei.•inin ilk yapacağı c- &ir ettiğimiz parasütçül~rin söy- meni ortadan kalkm1$ bulunmaktadır. Bütün dünyadaki Yunanlılar na-
!ş, bi!ttraflık kaı:ıununun ilı;ıasıdır; bu, !ediklerine göre Almanlar adada bir Lokentl ınıntakasında İng'Jiz subay- zarlarını ibnat ve hayranlıkla üıerlnize 
harbiye ve bahrıve nazırları tarafınd~n Yunan müfrezesinin muhafazası altın- lannın kumandasındaki vatanperverler çevirtnislerdir •. • 
'öa istenilmistir. Bitaraflık kanunu ted· da bulunan üç bin ttolyan esirine veril- şimdi Sibbinin garp kenarında mevki YEN! ZELANDAYA 
biri Amerikayı harp ~"'.tutmak lc'n it- mek üzere p"ra•ütçüle.re yedek silahlar almış olan İtalyanlara taarruz etmek- TEŞEKKÜRLER 
tihaz edilmiş bir tedbırdır. Be~e~milel da vermişlerdir. tedir. Kahire 26 (A.A) - Elenler kralı Ye-
kaıdelere ~ore Amenka gemılerını bas- Almanlar bir yerde haoishanevi aç- * ni Zelanda başvekili Frayzere gönder-
Jı:a memleketlere -ıöndermek hakkını mı<lar ve mahpu•ları serhest bırakmış- . Kudüs, 2~ (Radyo S. 22:~5~ - N.airo- diği şahsi bir mektupta Yeni Zelanda 
haizdir. Fakat 1914 te bu beynelmılcl !ardır Bunlar Üzerlerinde hapishane bıde neşredilen resmi teblig . Dessıe v~ kuvvetleri tarafından yapılan hizmet
h."k•ıktan. ":!ifade işi .~merikayı barba elbise~i olduğu holde Almanlara karşı Gondar arasında Habeş vatanpervel'le - t ve Yunanistandaki Yeni Zelandal1 
'" oıklemıştır. Bunun ıçın bu haklardan müradele etmi•lerdir. ri 800 İtalyan esiri almıslardır. benk dan Fi b · k d 
istifadeden vaz J!eçilmis ve bitaraflık r:ı::~::oe ~~,_,,..~,.."~~e:e ~~~....( ~~-.0~eooc=ı=o2::ııcaıcaıccooc:oe aş uman ay ergın .ger;. a ?-

t 1 .. .i" ·ı h ki' •. t b'"d'r Amiral Rider, Domei Japon aians.na nın ve gerek şahsının emnıyetını temın konunu rıkarılmıstır. ngiliz erin gor u- manya ı e arba siirii ıyeceııı o 11 ı · ald • b d la 
ğü zararlar hasPbivle bu kanun tadı] Almanva. ahlqka şartlarına uyl(lın vazi- beyanatla bulunurken de : •İnııfüz du- hususunda ıgı terli attan ° yı te-
edilmistir. Simdi de bu katıunun ilga v~ti olnııyan her vapuru batıraca;,nı nanmaso lehine Almanyaya karşı Ame- şekkilr ve takdirlerini bildirmektedir. 
edilerek Amerikanın bcvnelmilel h~k- ilan etmis ve Alman clPniz kuvvetleri rika hükümetinin devriye gezdirmesi Fravzer Mısırdaki Yeni Zelandalı 
kordan istifadesi dii<ilniilmektedir. ba<kumandonı Amiral Rlder de bu gö- Almanyaca cevaDS12 bıralnlınıyacakhr .. • yaralılara yaptığı iki günlük ziyarette~ 
l\MERİKA - Al.MANYA DARBINA rüsii Amerikan ııazetedlerine izah et- dernistir. Demek oluyor ki Almanya dün Kahireye dönmil!; ve Pazar g.eı;e51-
!><>i':RU... mis ve Almanvarun bunu hir harp vesi- Amerika münasebetleri gittik~c gergin ni bir Yeni Zelanda ha•tane· g~nıısınde 
l!iiy~ bir hareketin Amerikayı Ai· lesi addedecdini bildirmiştir. bir hal almaktadır. irmi.ştir. 

yetlerinin bozuhnası hasebiyle ders yı- Bu meyanda Kadıköy, Kalanwı RurS 
lından itibaren faaliyetlerine nihayet okulları da vardır. 
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Makineye Y ıldızelinde 
''erilirken At koşuları 

Atlas deııizinde ___ .,.,.,., __ _ 
ınniliz donanma tagga. .., 

releri Bismark zırhllsı. 
na torpille bir isabet 

kagdetm işlerdir 
----0-

Londra, 26 (A.A) - Amirallık dairesi 
Bismark Alman gemisinin Atlas deni
zinde şiddetle takibine devam edildiğini 
ve donanma tayyarelerinin Alman gemi
sine torpille tam bir bubet kaydettikleri
ni bildirmektedir. 

Sivas, 26 (Huaust) - Yıldızeli Jr.a• 
zaeında at yar11flan yaoılmıshr. V1Jfiye• 
ve parti erkiınile meraklı balkın Y ıJdıZ: 
eline ıııtmesi için devlet demlryo1!;': 
idaresi hususi bir tren tah!ris etmiı 
Yarışlar alaka ile takip edilmiştir. Pe· 
rece alan hayvanlara müki.fatlar veıfl-
rniştir. 

--------
Esk;sehirde ka vık 
yarışları yapıldı 

D .. Por .... 
Eskişehir, 26 (A.A) - un 70 

üzerinde kayık yarışları yapılmut ve 

b · · tir Yarı11ta ıı~ soorcu u yarışa S?ınnış · 
1
. birln..i 

]ik k )··b·· den Kadri Delice ı 
u u un . · elmlt ve 

tayyare apordan Necip ikıncı g 
hediyeleri verilmiştir. 

Bayanlardan Şükran Gölr.ıu da jlr.lr 

ci rup birinci!'li olOluetur. 
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