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11111, zuıım va istibdat kırbacı altınd'i"' ıil;ek istemigen miiiatı;r ... ne gapmalıdırıar ? 
... ..,_.-- .... 

/-

~~ ~· zalim ve istibdat kırbacı altında inlem•ok, eza ve c fa çekmek iatemiyen milletler bu kırbaca tevekkel 
~~ ••rtlannı vermek,. tahkir ve tezyit' ııımarlın 11a korku ve miskinlikle yiiılerini uzatmakl• değil, fık•t bu uı .. 
·~ llıalJt 41uatau1 etmemek ve bu zulam ve iıkence kf.J'bacını zalim ve miıtebitlerin ellerinden ahp baılannda barçalı
-...._~ 1 elleftirler. 
~ .._• l.er millet efradnnn ona göre b .\Zır1aama,ları, kuvvetlenmeleri, yaram yamalak değil, adamakıllı, dört bışı 
.~ .. •lr •illblaamaıı ve her nevi ıilib ve 'harp vasıta larını hem cesaret ve hem de mebaretle kullanmHını bilme

-....._. r. 
--~ ~ lçla, zeif ve aczin bir kabahat ve cfaıayet telekki edildiği bir aıl\rda yaşadığımııı unutmamak icap eder. 
~ lvia lcallında esecek: 'kadar kuvvet li lı .em pek ço ıc kuvvetli olmak ıarurtti vard ır. Evet kuvvehizlik bug&a 

'' •• affolunmaz bir glioahbr. 

't\l)~rı tayya-jSollum nıırda· J 
~~ hasara kasında düş- ! Nutku 

~ -.tlltıldı man. tardıeıılildi: Ve lnglllz gazeteleri 
'ıs ~ "--- ------ --•--
t~lo•dra radyo S. Kahire - Loısdra radyosu Londra ( a a ) - lagiliz 
\;~ ,~ı leblii: aaat 8,15 reımi tebliğ: gm:ıetelerinİC\ Amerikn mu· 
~"-•el 11 ile ılmali Af- Libyada bir dcğiıildik yokA babirleriadeu gelen telgraf· 
~. 1 '-tt • keıif uçuıları tur. Tobruka yapı!ruı hava lar bülün Amerikanın reiıi-
~~''•lerirııiı iki Al- htlcumu çok şiddetli olmuş- cümhur Ruıveltin nutkunu 

IINGILIZ KUV
VETLERi 

Bağdada gaklaştııar ----
Loudıa (e.a) - Ofi ajar. ıı 

bildiriyor: 

l ugiliz kuvvetleri Bağdada 
20 kilometre yaklaımıılardar. 
Maarif nazırı hidiseler do-lt\L. •liai dtltürmlı· tur. Düşman Sollum mıata-S :'' 'i kaıında tardeclileMk ağır zayi büyük bir heyecanla karşı- lay11iyle bütün mekteplerin 

~-~tlc~ya tayyare at verdirilmiştir. ladıklanaı ve b&yük ebem- kapatılmasını emretmiıtir. 
'~"lt.,1 i ıtalyan tayya- Habeşiıtanda havanın mü· miyet ve şümulünü kavıamış --•--

~&ı •teıiae tu- pduizliğioe rağm en ümi- bulunduklarını mtittefikan 
~ lliratılmııtır. din fevkinde muvaffakıyetler bildirmektedir. "1 -- elde edilmiı ve diişmandan Amerikan gazeteleri sarih 

L.""' llll Üslerı• ,~alınan esirlerin adedi ıittik- bir ıcfcilde vaziyet almı9lar-
~h..L_ .[çe ~rtmaktadu. dır. 
~~uttlandı ~------··" " ' "·---.. ~~~~~~!! 
~,! ~,,,~·•)-Akdenizde 
~-c, ~ '' l\.t111 

.. ı o a menıup 
~ ~ 111._,, lDı işga li aı • 
~ .,.._b 1

8 Alınan üsle· 
"'~it 'ti,,~ 'Y•ra\t yangın ., •l, ır. '•r t 200 ıt, nı~tre yük-

'il .. ~-::-- 1 
\~~ 11zerine \ 
~.~il hücum: 
('it~,~ •··~d1Y0·S. 22,tS)-~'· L.~O&I t bl Sizi merak ve beyf'can ftriı nali' rı içinde raıBAcak ve milli 
l~ "''• f'I e iii: Bir l"t 'tı.ai •.oıu Tobruka ~izzeti nefsi ve şerefinizi oL şıyacak, göğsünüzü gurur ve 

ti•d ltir. Dlıman iftiharla saracık bu tefrikayı bir kaç güne kadın (Halkın 
N t ı-:~ d6td& difi §Seti) nde okuyacaksınız. "' . n· •da. da,ö- ~ .~n;•iiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii• 

~-ııı.:.: .. bazıtan 
1
Alman turistle. Rozveltin ut-

)~;vuh ri Beyrutta ku etrafında 
L ••ı em Beyrut (a.a)-Buraya ber Tokyo (•.•) - Almanlar 
~ Q d•• · Runeltin nutkunda J apon "' ( 11 glD kafile halinde elliıer milleti Dıerinde ne teıir 

1..._''·•)-....5 b kiıilik Almaa turistleri gel· yaptajını d&ıilamektedirler. 
·~ht•t • llr. Al· kt d" B l k i . k d J -..._~IDclı or11 KayHr me e ır, un arın e Hr ıı Rusveltin aut un a ıpon· 

,..... triptea T•· B11lıar pıuportaau bımfl ya hakkında bal11etmemui 
llulaamaktıc:lırlar. de ıelbl dikkattir. 

Dabline bomba 
atıldı 

Londra (Radyo ı. 8.15)
resmi tebliğ : 

Batı ecnebi tayy releri 
ş w. 1i lrl odada Dahli ŞE h · 
ti e bonı~>n fltm ışl rdı r. 

Böwod rd n büyük bir ya ı · 

gıo çı' r.oı~hr. 

- -o 

hiv d i e 

J a on el ·si 
Tokyo ( )-D.N.B. bil

diriyor: 

Kahiredeki Japon elçiliği 
iş göremiyecek bir hale gel
miştir. Japon elçiainin şifre 
kullanması ve diplomatik 

kurye göndermesine müsa
ade edilmemiıtir. 

- --ow ..,_, 

Avustralya 
Başvekili 

Lonra (a.a) - Avuıtralya 
baı•ekili pek yakıacla tek
rar iaıiltereyi ıiyaret etme· 
ıi .. alate•eldlr. 

·.Habeşistanda 
41talyanfırkası 

---Tamamen ortadan 
kaldırıldı 

Kahi re - Loadra radyoıa 
aa t 8,15 r- e mi tebliğ: 
Adisabıı banın cenubunda 

göller mı tı takasında 15 al• 
zıırfındu 25 bin kilometre 
murobb ı bir metafe dit· 
ın tuıd~n temizlenmiştir. 

Şiınııldc ltaly ular iki d~fa 
taarruza teş l" bbih etmişlnıe 

de püskürtülmüşlerdir. 

Cenupt4 7000 it lya• ••· 
keri esir edilmiştir. Soa hafta 
içiade bu mıntakada bula
nan 4 ltalyan fırkau tama• 
men ortadan kaldırllmııtar. __ .. ___ 
Meşhur bokso 
Ve paraıotço şıallı 

!f .. ~ GirlddB öf dl 

SMELING 
Beılin (a.•) - Bir laa111ıl 

muhabir bildiriyor: 
Bokıör Scbemeliagia GirlH 

öldiiğO hakkında Kabired•• 
gelen haberleri Berlincle ya 
dıkları için · yabancı ıaıete
ciler ciddi ıurette maahaı• 
edilmişlerdir. 

Bir gazeteci geceleyİD ak· 
k ris Ac ny Oadraya t:el~fo• 
ederek: zevci Scbemelhıgia 

cldüğüoü b ber vermiıtir. 
Yab21J cı guetecilerin buiç• 
t <'n gelı.:n b bcrleıden buıaıt 

surette istıf de ederek Al· 
c ıu lnra bıldırmek baklnaa 

mdlik o lru dıkları beyan edil 
mektedir. 

_._ .. ___ 
Amerikan 
Donanması 

Nevyork, (a.a) - Birlefik 
Amerika b6kümeti doaa•· 
mada yardımcı harp ıemlal 
olarak kullanılmak &zer• oa 
tiç vıpur almlıtır. 10·14 bla 

~ tonilatoluk olan bu •apar• 

lana ara11nda Pre1idıu Ja• 
kon, Pnııidaa~ Adam, Pre
aidanı Pierce vapurları ..,_ 
dır. 
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TOrk tarihine bir nazar 
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ERGEN KO 
--o--

İlhan adında bir Türk 
bak•nı Tatar padişahı Su
yooiç hanla büyük bir sav • 
ıa tutuıtu. 

Mogul hükümdarı İıheınn 
ve MoguJJarın hiçbir ıav şta 
sırtları yere g lmemişti. Bu 
harpte de ıalip geleceklerini 
bilea Suvoniç ban şimdiki 
Ruıyada Kazak diye anılan 
Kırrızlardan yardım diledi. 

Kazaklar Tatarlarla elbir
lfği ettiler, Mogul hüküm
dari İlhanın orduları ü~er;ne 
y&rüdüler. 

Bo külliyetli askeri göreD 
ilhan çadır ve mallarını, ha
zinelerini bir dağ üzerinde 
topladı. Etrafına hendekler 
kazdı. Bet oo gün k rşıdau 

karşıya okla, taşla harp oldu, 
her rün devamlı olarak 
Mogullar kazandı. 

Tatar hanı Kırgızların re
iıleeiyle birlikte bir lcornl
by yaptılar. Sözler ve müta-

lealar uzodı, oihayet bir Ka
zak beyinin ileri ıürdüğ6 şu 
mlltalea kabul olundu: 

"Hepimiz önce harbe tu
tuıahm,· sonra bozgunluk 

gösterelim. betbitimiz bir 
tarafa doğılalim, pusu kura
lım. 

Mogul uker leri arkamızı 
kovalamak için hendekten 
dışarıya çıkarlu, biz daha 

önceden hazırladıiımıı sıgı
aaklara, çukurlara dolalım, 
onlar harp ederken ark la
rına bakmazlar. Tam orta-

mın gelince dört taraftan 
aaralım, işlerini bitireliaı . ., 
dedi. 

Kazak beyjnin dediğini 
yaptılar ve plinlarıoı önce
d~a h.,ıırladılar, Mogullar 

tahmin ettikleri gibi arkala
rından geldiler. 

Tam pJin mucibince dört 
taraftab hücum ettiler, orta-

larına aldılar. Bütün ilhanın 
orduıunu kılıçtan geçirdiler. 
llbaa bu kahpece hareketi 

linetlc yad ederek can ver
di. 

Sonra Tatarlar geride k 1 n 

Türklerin ihtiyar. çol k ço

cuk, kadın ve kızlarını d bi 

idam ettiler, bütün mallarıuı, 
hıziaelerini yağma ettiler. 

Yalnız ilhanın küçük oğlu 
Kıyıban karısı ile birlikte 
kurtuldu, çünkü daha evvel 
firar etmişti. 

Zi a t vekil 
tini köy 

F nco a kıast Ç y 
v ... ıi .. ec k ruşa 

•• 
ş uz . Anketleri devamedigor 

-3- ~o~ 
ÇÖKÜNTÜ AL1'l 

KALMA ,il'~ 
Bir y ritı yıkıhıı• 1,..,_~ r 

Fr Dcola atı"larında ba
zı t bdidat y pılmış, ev el
ce günde 18 çovel francol 
unu verilir "en bu miktar 
so z nı nd .. 3 çuvelo indi-

rilmiştir. Bu froncola ekme· 
ği de Kemcraltında y loız 

bir fınnda hn 1 edilmekte
dir. Francol... daha ziy de 

basta buluo nl r için imal 

edilmekte ve bunl rdan 
güade 270 kiJo çık rılmak· 

tadır. Bunun 25 kilosu Kar-
şıy kay t bsis olanmuştor. 

Francol alm k i tiyen)er 

sıhb t müdürlüğünün r po· 

riylc fırına müracaat ede
ceklerdir. 

--o---
Piyasaya çu- ı 
va çı a ı ıyor 

Fiy t mfür.ıkabe komisyo· 

nuna mür ca t eden bir 

ith (atçı tncir. muv kkat 

kabul suretile şehrimize itb 1 

ettiği on bin çovah sahıa 

arzedcceğindeo bunl rnı s -

tış fi tlerile kir h dJ rinio 
tesbit edilmesini istemiştir. 

--o--
e 

Y rım kile İris vernik bo· 

y &tnı So kuruşa s tm sı 
lazım gelirken 80 kuruşa 
sat r k ihtikar yaptığı iddi:: 

c,luoır.n Şerb"tçiler çcrşıımı
da 1 num r d tezgahtar 

Nı..sim oğlu Y-.ko Nav ro 
dliycyc verilmiştir. 

1 

satı1ac k 
Kilosu 500 kuruştan s tıl

ı ·uı üzere piyesay 2500 
kilo çay çık rılmı~hr. Fiyat 
mürekabe komisyonunc bu 
çayl rın topt n ve perakende 
fiatleri tesbit olunmuş ve 
ıopt ncıl r için yüzde 1 S 
ve perakendeciler için de 
y6zde o kar haddi tayin 
edilmiştir. 

--o,--
K difekale-

e su 
Bel~diye rei liği, Kadife

k leye so çık rmak ıçın 
teşebbüsler yapmıştır. K di-
fekalcdeki gazinoya su ve
rilmesi ve burada bulunan 
çam ğ çlannın sulanm ı 
için y pıl c k tesinat tetki~ 
edilmiş ve bunlar için elek
tro molöre ibtiy ç bulun
duğu anlaşılmıştır. 

Belediye tarafınd n bu
nun temioi için tedbirler 
hnmıştır. 

Gel n er 
Nafı vekaleti baş müfet· 

tişi B. Behçet Y alçmer Ude· 
mişten, Ticıuet vel1ileti IliÜ· 
fettişi B. Muhlis Mcr .. inden 
ve lzmir mub ebi hususiye 
müdürü 8. Adil S yar An
k r dan şebtim ze gelmişler· 
dir. 

K ay 
Getıri iyor 

Memleketimize ithnl edi
len kalaylardan bir kısmı 

şe hrimiı.e getirilecektir. 
Mersin limısoın mühim 

bir parti kalay gelmiş bulun
maktaJır. 

o--

SivQs (aı.a)-Zira t veki
letinfn. köylülerımizin k 1-
k nımaeıı:n temin edecek k -
rarlarıo bom sında bir e as 
totm k için birkaç eIJeden
beri Tür ·iyet'lin 10000 kö· 
yü .. de f &!ptu makta bulundu
ğa tetkikl~ria d~vamı ola-
rak bu yıl d Yddızeli ve 
Z ra k zaları köylerinde 
ar şhrm fara balşl omışhr, 

Bu işlerle tavzif edilmiş 
ol n yüksek Ziraat Enstitü-
ü t lebeleri deo 45 kişilik 

bir grup ba~ t noda 3 sis· 
t o bufoadusı u halde buraya 
gelmiş bulur. uyotler. 

Şimdı, vilılyetimizio bu 
iki k z ınd ki köylerde 
köyüa ve ç ftçioin sıhhi, 

içtimai ve ekonomik duru
munu, istibsl l vasıtaları ve 
bu mınt k&d.c;ki mahsullerin 
nevi ve mikt rını tesbit ey
lemek ilzere genç zira1ııtçı· 
larımız, viliy t tarafınd n 
kendilerine terfik dilen 5 

d k 1 nlarda yar• tı:Yı "
ler,vücudun sıkııoı•fl• ~ ~ 
1 r, nefe lmakt•0 ~ 
ma gibi şeyler oıur· bK _J )'tt 
vücutta ve görüoDlt~~ ')- klc 
şey yoktur; fakat, ~fi ~ı. 
büyük zarorlar ol~~,, ~ '-ı 
nun için temizleyıc• tli ~~ d 
hrıcıların çok diklc• Yı 

lif , 
r om sı lizım ge 1;,ı•'; t~ 
çöküutü altında k~bİ 1• i• ~cı 
ve s lim ols11lar d:tıdıt• ; ~I 
l rı halde tatıntD s' 

- .. , ~e 
oız bekim goru bili'' 
olmadığ1nı söyleY~ ı 
ELEKTRİK 1'; 

Cereymnın kuvvetı, ol 
m oın ıürekli oluP "' 

lı fır 
ı b ıtanın çabu ı.ıır• 
• ·o • ayılması derısin• ar• 

y y ş o!m sın• 1 bİ~ 
yanıktan -vücutta_,, 

1 d•ll "' bozukluk o rıı• I•' r 
kadar b şka arıı• lı ~ 

400 volt gibi ço ~ 
b·r ı• 

li cereyaoa aı 1 e ~ 

ziraat mu allimi ve 2 
mor ile biriikte geniş 
anket yapm t dırlar. 

k nulursa çok Jıt~,111 
me· kendini kaybettDe 

bir tehlıke gö t~rdleı· 

---o--
Tü T"caret 
Gemi adamları ta .. 

llmatnamesi 

Eu teblikıi ort• 

1 rdır. 50 volt ~:,,. ııt 
lektrik kumpaDY ıtl"~ 
landıkları 120 Y q.~,e~ 
yanlar gibi. 

11 1ı1" 
k 111•1 it d yanların do uo , ~' 'j 

f 10or ·~ı ~' 
evvela ne eı, . det"' dl' 

Münakalct Vekaletince rur. Bir kiuısnııı ol•"~ 
h zırlat .ırılmış bu!uuan Tilt k , derisi kuru ·1ı ç•tf ~ 
ticaret gemi ad nı!arı,, tili- d yanır. Elektrl •'' 
matnıımeainc ek talimatoa- d m evveli cer,? ''t 
me dün meriyete girmiştir. zakhıştırılu; soll 

1
, 11 

Bu t "limsta me hükümlerine yeP• 
boğula.ularil 

göre Türk ticaret gemi adam- yrpıhr. 
101

of .1' 

1arı talim tımmesioe b&ğlı Elc(itrik ceref .. 1,r· cetvellerle gerek yolcu, ge· 0,e .. ~ 
rek yük g mileri için t - )au bir ins 11 :ı.-••'1 

yin ve tetıbit edilmiş olen de- işi en çabuk • d•t 
r~celerde knptan ve m kini l l rla hekime, 1:ıidit· 
bulunm dığı sabit olan bal· ne b her verııı Ji 

iz • İstik o) arı mı ta• terde bu derecelerde kaptan Bir elektrik ~ ,,r' 
1 ve makjnist yetişinciye. veya · a oıs11 ,.ı• 

•• düşmüş vey ., ıo ,~ ka mu ürlügv ünden: temia edilinciye k d r bir oa kapılmış bı lı d 
derece os::ng· ı kaphrn ve ma.. • ıt"D 1 Emanet inşaatında çatışmak üıere 150 lir m ktu ücretli;;. kinist k;tlamlm SIDB unntı- bnmak İÇID r'\" .,, ~ ,, 

bir muhasebeci alınac ktır. istekliler vesik larile birlikt 5 ka lima rei ,feri seUibiyetli- h reket etDle 1 ,isıP 
Hazİ,6D 1941tarihine kadar Turistik yolll'!n mınt mudDr- dirler. den başka bir er:i • ....-
lüğüae milr ce tları. 1989 Anc rr, bu suretle bir a- mam lıdır -ve f;Uo' 

iz .. - hısa Ja b ••d•• şağı dereceden istibd m mak için de: 1,1ı; ı~ 
aşmu u - edil ce ofo kzpt il ve bir kumaş sarıP ,/,.,f 

lu••gv :: m kini leri }Okuluk yapa· d P 
U en: C ki rı ıulera scf~r yapmış kuru olm•Jı ıt• dO 

Bir işe biranın bayiler tar fmdarı halk satış fi b 20 gemil rde evvele en z 2 r yan ve t~le fJl'i 
kuruşlar. (Şişe depoıitosu olan 10 l!uruş h riç) soğutulr - sen" bilfiil hizmet tmiş çok teblikelidıt· ıbi 
ı gibi beha lerlc bu fi tt o f 1lay atıl m ı. buluom ı rı şarttır. sardıktan soot• 'd•' I 

20 kuruşt n faıl ya s tmak istiyen bayi dreslerini s t h y•~ 
dokuzdan 17 ye k d r 2036 ve on yadiden sonr da 3728 BuDd D başk bu seli i- tutarak ce~e tt•ft': 
ııum r y t d •fonla bitdirilme:;i muhterem b !kımızdan ric yet yurdumuzd uzun vey laştarmclı, bır a.tJ r,, 

6 29 1 (1877) kısa kıyı seferleri için mu- b. t•"' /. 
olunur. 2 teber olup, yurt dı ı çık ip ·ıeya :~ t•bt' d 

(A ırnsı var) ı Hergüa ilk se n · ıard Hıruıcı (l~) kur uş : v büyük kıyı deniz yolcu· teli çekme 1• _50" 
lllllllllllUlllUllnımıınuıınııııımıııııınıımımı ıııınıııı ı Bugüa m tineleri den itib reıı iki aefie fılim : 

1 
ki ·ı d .. 'ld' ,..~ı.,~J 

Dl•ş Tabı.hı • S d ı u rıoa ş mı egı ır. ,v,. .. 
ı R ı a :: s· dB MuzalterHUsnüLevent : HEDDY LAMAR : : ayy e e &Si 0" 

HHtalarıaı müst.hil olarak ' 1- e e ROBER1' 1 AY LOR : b f .. .
1 

• Mel 1.,Jı' 
• _ N ·· RSıS • ı M-düriyeti bu L t • ym n uşt rı rınetı• 

0 
... ceı Birinci Beyler sok ğıod (10) : 2 Z J ~ ~-. • "' 

No. d• ber gün k bul eder. : - o a ec KUMRU ı ı Joan Blondc:ll tarr.fınd D yaratılan uvve ı, • e 
Dr F 1 k t Searıslar : Sev o K dın : 2.30-6-9.30 ıı ıt 1 - G Üze Kız a Par•f ,. .n 

• 8 ŞI ı Zorla toyf~r ~ : 4 ve 7.30 dıı IJ ',~J. 
lımlr Memleket butaaeel : Cumartesi ve P z r günleri 11 de b şiar _ :: ı: 2- g erİD jtit,,;ıt' .,fi 

Rontken mütehaa1111 : Y ı fi tleri: Birinci 25. Balkon O. Kottuk 40. ilk ıea J' r,1 
RoDtkea Te Elektrik tedaylıl i Jarda Birinci 15. B ikon 20. Koltuk 25 kuruştur. ı ı M tin ler: G. itir fı 3.30·6·8.45 G. gd. ;ıı-' 
,apıhr. lldael Beyler Sokalı: C • T I b 1 10 k t ı •710 9 45 t · D " 2 p -r a&unl o .,, ,..,,, TBLBFON • ..-2s1.2 umart ıı a e e seanı arı uruı ur. • , , cumar aı g nu a-. • 



.ı11 -~---1ATLA IK MU-1 
~ HllllH _SE~~R H R 8 SINI AL. ANLA .. 

k faydalı ve pek yerinde KAZANABiLiRLER MI? 
...,.,,

1 
bir yardım •• 

~~~~~ ..... ~~~~~ 
~ -- IGıyal ya_rdım koluaun pek bayırla bir teı~bbil· 
~ i., alclık. çok değerli ellerle idare edilen bu kolun 
S • da •e fabrika yakınında amele çocuklarına 
' ~iı bılume•inde bugün elli altmıı ailenin altı 
~ ~ :. olan mini mini ya~ruları bir ana ıefkatiaden 
.....__~,,..:a•nıle bakildıiı, yırtık p1rtık bir halde bıra
~ D iç beı gün içinde te.rtemiz bir bale ko· 
~ ,.:.::•ılerinin ıtıldadığı görilmekte ve pek çok 
Pı ~ dl t.d1r. 
S, ter bir C>raeği de TopaJtında açılmak üzeredir. 
~-~'~ laaYlrıe•er ze•attan mütıaıekkil olan bu kolun 
~. zı_ t .. ebbtiılerini c ıadan -tebrik etmcti vecibe ... , : 

SESi HAlllNSESIDIR 
YENi SABAH: 

-3-
24 martb İngiltere bahriye 
nezaretinin verdiği yeni bir 
listeye göre, barbın bidaye· 
tiadenberi Alman zayiatı 
1449000 ve italyan zayiatı 
790000 fonu bulmuıtur. 
Düşman hizfiletiadeki bita
raf ge-milerio zayiatı da 
6L000 tondur. Yekun 
2300000 ton. 

Harbin 19 uncu ayındayız. 
Acaba yukardaki cetvelin 
t!eıriııdcın sonra geçen 9 ay 
içio-.ıe ne İ:csdar lngiliz ve 

1 
müttefik go~;oi batlı? Eli· 
mizde umumi bir yekün 

Yeknasak 
Türkiye 

.1 yoktur. Heıabı geniş tuta-

' 

rak 2 milyon kiiıur ton da 
bu yedi ay için koyarsak 
19 ayın zayiatı 5 milyan ka· 

t dar bir şey eder. Halbuki Hiııleyin Cahit Yalçın 
1 irkiye ea bllyük kuvve

tini ta baılaagıçtanberi teı
bit ettiği politikadran hiç 
aynlmamaktan alıyor. Bu 
yeknuaklık Türkiye ıçın 
iftihar ediJl!cek bir metanet
tir, taahhütlerine ve mütte
fiklerine sadıktır. 

Türldyenin ve Avrupanuı 
umumi ve hususi, siyasi ve 
•skeri ve iktisadi şartlarını 
bilmeden Türkiyenin ı~b•t 

ve metanetini yeknesak ol
mağa b•ıhyor diye muiba ze 
ve tezyif etmek inıafsııhğıa 
en b6yüğü ılür. Tiyatro oy
namıyoruz ki 1eyircilerin 
keyfini yerine getırmek için 
heyecanlı sahneler yarata· 
bm. ·----·---

"TAN" 

geçen harpte, yalnız 1917 
senesi içiode 9 milyon ton
luktan faıla gr.mi b•hrıl
mışbr. 

Martta Atla :tik meydan 
muharebeii baıladıktan •on
ra, lagiltere ile mnttefikle
rinin iiç haftalık zaJiatı 161-
ledir : 

3 martta biten haftada 
140000 ton·. 

9 m1rtta biten 
98000 ton. 

bıftada 

Faudalı Bilailır 

Çoğumuz kaç 
kelime 
kullanırız·? 

Rozıaıt barba doğru ıe- Hayatımızda konuımak ve 
yazmak için kullaadıiımız 

ni bir adım daha atıuor 
Zekeriya SERTEL 

Roz•elt, deniıleria h6rri
yeti iiz;erinde bilhHsa dur
muf, bu biirriyeti tı kyit 
eden ı.er hareketi Amerika
nın bir tecavllı telikki ede
ceiini ı6ylemiıtir. 

Amerika denizlerin ıerbeı· 
tiaiae dayanarak donanma· 
sını ve gemil•rini her tarafe 
g6nderebilir. lc•p eder1e 
lagiliz ıahilleriae kadar da 
sokulabilir. 

Almanya •eya Japonya 
Amerikan ge:mileriae taarruz 
ederler1e, Amerika buDu 
harp aebebi telakki edecek
tir. __ .. ___ 
VATAN: 

kelime pek azdır. Dliay•aın 
en btlylik edibi ıaydaa Sha· 
kespear bile muhtelif ya· 
zılarında ancak 15 bia kelime 
kuUaamııtır. Tahıili az ve 
lehçe1i fakir kim1eleria kul
landıkları kelimeler vaNti 
800 d&r. Hepimizin ama· 
mi yet le lehçesi 2· 3 bin ke· 
limeyi geçmez. Y•zı ve ko· 
nuı..n• s., iizelliği faıla deiil, 
yerinde kelime kullanmakla 
olur ve 1ade liıan en g&ıel 
liaandu. 

'9EY
LüL 

Amerika hare· 
Baha

rat 
deposu ).tn genç ket sahasında 

t~ ..._ltt, d Ahmet Emin YALMAN 
~ lblt p en mrzun Roneltia nutku harhia 

~, -.,, •tııi ltir le· manzar••ıaı baıtan baıa 
~ Ot, 

~ bl deiittirmiştir. Amerika ha--q ı._ ... 
, ıa çarıı- rekete geçmek Jı.,arını ar-
••tb.aıı. tak ıeri dlnllmeı bir ... 

3-3 kiltle •ermlıtir. 

Her chıs baharat, Tava
let eua11, kum•t •e mobil
ya boyaları, Karpit, Kara 
boy", Z•çyajı, FILIT ve 
dii•r aıitler fiatler •ormal 
kalite ekatraclır. 

Yazan: ABiDiN DA VER 
16 martta biten haftada 

71000 ton. 
Bu Oç haftada 309000 

ton ve aihıyet, bir ayda 
azami 400000 ton demektir 
ki hayli kabarık bir yekun 
olmak'• beraber, ingiJtereyi 
mağlup edebilecek kadar 
vahim değildir. 1917 nisa
nında fogiltere 1 milyon 
toıı geçen zayiata maruz 
kaldıfıı halde, gene peı de· 
memiıti. 

Şimdi bir hesap daha 
yapalım : 

Geçen harbin dört yılı 
içinde 10 buçuk milyon to
ton• yakın yeai gemi yap· 
ılımfb. Bu defa iıe, lagilte
re, harp baılar baılamaı 
bir buçuk milyon toaluk ge· 
miyi tezıiha ko1maıta. Ay· 
ni zamanda mevcutlara ili· 
veten domiayonlarda, batta 
Hiadiıtaada yeai tezrlblar 
kurulmaktadır. 

Amerika ise blly&k harp· 
te yaptığı ribi, 29 gilnde 1 
vapur yapmai• hazırlanmak
tadır. Meseli evveli Alman
ların battrdıklarını telifi et
mek. ıonra, daha az gemi 
yaptırmalarının çareaiaai bul
maktır. 

-Sona var-

DUnyada Neler Oluyor? 

Amerika da 
Bulunmıyan 

Şeyler 
Amerika da harpten ve 

a bloka dan mltee11ir olmak· 
tadır. Bu yüzden bazı mad 
delerin tedariki gllçleımiıtir. 
Me•eli Amerikada vermut 
deailea içki kalmamııtır. 

Bu içki Fran•a ve ltafya· 
dan gönderilirdi. Sevkiyat 
yapılmadığından Amerika
daki vermut tamamen tllkea• 
miıtir. 

Amerika liboratuvarları 
için lizım gelen cam malze
me Hollandadan ıevkedilir
di. Abloka yllziinden bu mal· 
zeme gönderilemedijindea 
Amerika bir fabrika kurma· 
;a mecbur olmuıtnr. 

En iııce ıirara kiğıdı 
Fraaıl\dı n Amerikaya rön· 
derilirdi. Şimdi sevkiyatta 
yapdmacbj'ından Amerika 
m~•cut ıtokları sarfetmekte
dir. 

F ıas.ısanın ıigara kijıdı 
ihracab 1enede dör milyon 
•ira tutardı. 

Amerikaya por1elen mal
zeme Holland•, lsveç, Çe
koıla.vakya, lt•lyadan gönde· 
rilirdi. Sevkedilen eıyanın 
kıymeti 100 mılyon doları 

bulurdu. 
Şimdi Ameıikadaki por· 

selen f•brikaları blylk faa
liyetle ~alıftıkları halde aa-

ALMAN 
Paraşütçüleri 
Nasıl Y ıt11tır11ır T 

-4-
Ba sebepten dolayı, iaif 

meydanında bekliyea zabit. 
yere inmekte olan paraflt· 
çillere sea, • iıitilecek bir 
noktaya ıeldikleri uaaaa 
tıkHrlamaiı aıla ihmal et• 
mez. Y avaı ya•aı , .. 
yaklaıır. Bu defa, apj1claa 
ıu ihtar verilir:l 

- Paraıüt bezini• arka• 
sına atıl, sıçra •• besi 
derhal aar. 

Böyloce ilk atlayıı ma•af· 
f akıyetle bitmiı demektir. 
TOPLU ATLAYIŞLAR? 

Münferiden yapılan ba 
atlayıılardan ıoara toplu &ir 
halde atlayıılara baılamr. 
Zincir ribi birbiri ardıaclaa 
riden tayyareler' bir lllllk 
aıkeri yere indirebiUra.. 
Aakerler, bep birde• deillı 
birbiri arka•ıadan botlala 
atlarlar. 

Bu toplu atlayıtlara n• 
veli bir takımın ••• .. 
ıittikçe daha blylk kıtale• 
rın yere indirilme talimlllfia• 
baılaıur. ilk atlaJlt tali.._. 
ıilihaız yapılır, •o•r• aillWa 
ve teçhizat ile atlama ta• 
limleriae b•tlaaır. Silllala •• 
teçhizatla atlayıılara tire 
ayrı ayrı paratitler kallaml
maktadır. 

Yere inen neferi• derlaal 
ailibın~ aanlarak blcam n• 
ziyetine geçmeai llamdar, 
Yere indirilea kıtaat ifa 
edecekleri ••ıifelere tire 
ıilih ve teçhizatla mlcelala• 
olmaları liıımdır. 

Alman ordaıanua ilk ,.. 
raıüt mektepleri •e lıamplan 
1937 aene•iade açılmııbr. 

-Soa-

En büyük 
• 
sıeara 

Kiiba, yaprak ıiı.,.. 
imalibnda birinci ıelirclL 
Şimdi Florida oaa· rekabet 
etmektedir. Florida•a ... 
reçtikçe yeai yeni atel1• 
açılmaktadır. Ba et.ı,.ı.
den biri dlayaaın ea bl,ak 
ıigaraııaı Armıı Ye rek ... 
olması için bayileriadea 111· 
rioin ma;azaııada tıfWr 
etmiıtir. Sigaranın bo1• Od. 
muhiti yarım metre•ir. 

Güneş 
Memleketi 

Avrupada bir HDe zaıfut.: 
da en fazla ı&netll ıta .. • 
li ıünleri olaa memleket 
lapaayadar. 

cak ibtiyacua, içte iklaial 
tatmin edebiliyorlar. 

Amerikacla kırmıa Ww 
de kalmamııbr. Her ...... 
Macari•taadaa ditt IRaçeli 
milyon dolarhk kırmızı W 
itha• edilirdi. Şimdi bl 
ıelmedijindea KakUf· ... ..,. 
da biber ,etittirilmell• 
bpbyor. 
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RADYO 
G AZETESIND EN 
Almanl rıo Girıtten Suri

ye ve Irak geçmesi ihtim -
Jiae binaen loıilizler, Irak işi

ni tasfiyede acela etmekte
dirler. DDn Loadra radyosu 
İngililerin Bağdata 10 kilo
metre kadar yaklaşbklannı ve 

• 
Basradan da harekete geç-
tiklerini bildirmiştir. 

Loadradan ~gelen haberle
re göre Alman tayyareleri 
Musulde toplanmıştır. Al 
mantar Raşit Ali Geylôniyi 
Muıula davd etmiılertıe de 
Raşit Ali bu teklifi kabul et
memiştir. 

G örünüyor ki bir tuaftan 
Geyliniye yardım y~tiştir
mek diğer t raft n d lrnkı 
almak için lagilizlerle Al
manlar er :nada bir yarış b ş
Jamııtır. 

Almanların Giridi zı;ıpt 
ederek bir basamak haline 
koymak iotedikleri ğörnlli· 
yor; ancak Suriyede daha 
geaiı mevki temiıa etmek lü

zumuna hiueden Almanlar 
buna FıaaHdan koparmak 
için çalıııyorlai. Amiral Du
lanla p ariate müzakerelere 
baılanmııtır. 

Giridin vaziyeti lagiliz Al
man mDca deleainia 6n p1inı
na geçmiş bulunmaktadar. 
Girit hakkındaki gerek ital
yan ve gerek alman tebliğle · 

ri uiride İtalyan askerlerinin 
çıkarıldıj'laı bildirmiştir. 

Buna IDgiliıler de teyit 
etm•şlerdir, fakat bun hu
ıaıi bir ehemmiyet atfet-

mektedirler. lagilizelere göre 
bu iıtirik Almanlar tarafın 

dan bütna tabiye zorlukl rı 
kaldırıldıktan sonra y•pılmış, 

Libyada ve Yunanistand ve 
Yuguılevyada olduğu gibi 

ltalyaalar A\manları takip 
etmişlerdir. 

Askeri vaziyetin inkişafı
na ~elince: iki taraf kayp k· 

larının haberleri birbirine 
uymaktadır. Almanı r İngi -

liz kuvvetlerinin bozulduğu
nu ve giritteki müttefik 

kuvvetler kumaod nı olan 

ge neral Fraybergio teyy re 
ile lskenderiyeye gittiğic i 
ve yere inerken duşerek 

öldüğünü bildirmişlerdir. Bu 
haber iogiliıler tarafındııu 

t ekzip edilmiştir . Anc k as· 
ri vaziyetin iagilizl r al ey. 

bine inkişaf gösterdiği giz
lenmemiıtir. 

İngilizler danın şim 1 

kıımında bulunduklarını ve 

adaya yeni takviye kuvvet
le ri göadeıdiklerini söyle-

mekted irler. Fakat Alm n· 
ların daha fazla kuvvet 

sretirdik leri gizlenmemiıtir. 
Buaun için lagiJizlerin vazi-

yeti müşklll olmaıı muhte
meldir. 

Ank ra - Büyük Millet Meclisi Refet C nıtezin riyH
setiade toplanmış ve mülhak bütçelerin müz. keresine devam 
etmiştir. lik görüşülen inhis rlor umum müdürlüğü bütçesi 

. idi. Hatipler yüksek dereceli alkollu içkilerle içki istihli
kinia önDne geçilmesi üzerinde tedbirler ı:ılınm ıını iste· 
mi§tir. 

Mehmet Sanlı (Burdur) an sonun es sen yarısın müşteri 
olan inbia rl r id r sinin bu m~hsulü hioı ye etmesini ve 

endi ıhtiya cındıuı fazlasını dış piy saya sevkeaerek müs
tah~ili fozuli mütcvaHitleria elinden kurt rma ını iste
miştir. 

Ziy Gevh l'!r Etili dünyanın biç bir yeriode şarabın d c!re
cesi yüzde dö dü geçmediği h nlde bizde yüzde 12 otduğuou, 
Yunanishmdil rakının 35 derece olmasına mukabil bizde 50 
der(lce olduğunu söylemiştir. 

Mazhar Mufit K nsu içkinin zararlarile mücadelenin ge 
niş bir prop gand me elesi olduğunu söylem iş ve bu m8k· 
s tıa yeşil ya yardım edilmesini istemiştir. 

Doktor Şüluü Emet dahi ycşilaya y rdım edilmesi temen 
niı.dade buluomaJştur. 

Galip Gültekin (Çoruh) iıpirto~un benzine karışt11ılmaaı 
meaelesi üzerinde vekaletçe ne düşünüldüğünü sormuştur. 

lNHISARLAR VEKiLiNiN iZAHATI: 
Kürsüye gelen lohiı rlar vekili Reif Kar deniz hatiplerin 

uallerin . ve temeanile:ine Dyrı ayrı cevap vermiş tir. Vekil 
eSBsınd berkesin mütt~fik bulunduğunu, içki zara• 1 rıaı 
önlemek iıiode birinci derecP.de hatı ra gelen içki yasGğı 
olabileceğini , halbuki bu t crübenia birleşik Amerik da 

mua'zzam bir mücadele mevzuu olduğunu, f k ot müsbet 
netice vermediğini, diğer memleketlerde ve bizde d e içki 

yasağa müc delesinin tesirsiz kaldığını öylemiş ve büku · 
metin ncak düıı yanın her tarafında yapıldığı gibi balkı 

yüksek alkullu içkilerden düşük lkoUu içkilere ç~kmeıx 
yolun gird iğıni, köylerde r kı sııtışının meırnedildiğioi, 

hafif alkollu içkilerde fiatler indirildiğı halde yüıuek dere
celiler de fiıtlerin ayoeo muhefoza oluodnğonu söylemiştir. 

LIS V 
BUTu 

----111111111111 ----

Ankar (s. )-M rif \•ekilliğibden tebliğ edilmiştir : 
Lise ve ortaokul talebesinden bütünlcmeğe kalmış olan• 

ları yeti tirmek için 18 Temmuzda başl mak ve 24 ağuo· 
testıs bitmek üıere Lise ve Ortaokulda (ihtiy ri t lebe 
kursları) çılacakhr. 

Bu lcurslard öğretmenlerimiz ders vereceklerdir. Li e 
ve Orto okullard bütünlemeğe kalan t )ebenin t lebe of-

dukJarını gösterir bir vesika ile bulondukfon şehirlerdeki 
Lise ve Ort okullar mürac at d .. rd kurs} ra kııydolun 
m lerı Jaıımdır. 

~km den tas uf 
Aokar Alınan m'31ômata göre Ticaret vek ~ leti, ek-

mek işiode yeni t s rruf yoUarı e. r aşhrma tsdır. 

Yeniden ittihazı düşüoülen tasanuf!-r ara s ı r da ekmek
lerin pi irildik teo flOnra, 24 !. t fıno ls rda tut ulaı k . ın ii 
teblik lere bay t olarak satılması va rdır. 

• 
Fnınlard ekmekled ertesi güne k dnr depo dccek 

yerlerin buluııup buluom dığı tetkik edilmektedir. 

Mili mü f 83 mil n ı 
Aukar - Medisin bugünkü topl ntısıoda Mılli Müdtıfa 

içio 83 milyon liralık fevkalade t bsisat verilmesine dair 
kanun 1 yıh uı da müz kere ve k bul edilmiştir. 

NI V RGILE 
Ankar - Yeni .vergiler k nunu resmi gazetede neşt· 

edilmek üzeredir. Y Dİ vergilerin t tbikhıc 1 Hazir D P zar 
gününden itibaren b şla c ktır. 

---<._._ 

Raşid 
lr D 

At• 
açtı 

Londr (a. )-R•ıit Ali 
yanında g nel Ul'may baı
knnı E111hı Zeki ve Emir 
Abdull hın yeriae tayin et
mek cüretiıd gös.t~rdiği söz
de naip Şeref olduğu halde 
lr k- lr n hududunu geçmiş-
tir, 

K bire (a.a) -- Irak kr 1 
o ibi AbdüliHah Çuş mb 
günü Fallucay girmiş ve 
bar retle istil,bul edilmiştir. 
Derhal muvakkı t bir hükü
met teşkili için hazırlıklar 
b şl mıştır. 

alya 
ata 

tran
t·iği 

Kudü (R dyo: S. 22,15) -
Roma; it ly u resn\İ tebliği 
"'Kooto Ruso,, adlı it lyan 
trıan atlaotiğıniD Sir küz 
açıklarında batırıldı ğıoı bil
dir mi Ur. 

u Sl 

! 
K bire ( a .FJ ) - hrnmhr 

' bir yerden gelen h~bcdere 

göre işg .. 1 • !tında 1 Yuun 
nıstandc diiba ev vd ç .. ad&nı 

başı ıı 80 g ram olar.ak te• -
bit ddeo e mek 60 g ma 
indh·ildiği nl şılmaktadır. 

• •• • g eıreuzerı 

havafaliyet 
Londra (Radyo a. 8:15)

Resmi tebliğ : 
Dün gündüz: sahil mınt -

kal rı üzerinde iki noktada 
düşman faaliyeti olmuşs•da 
bu ar ve insanca zayiet yok-
tur. 


