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Y lD'dun ekonomi ıolarunda attığı büyük ve 
enerjik adımlan en açık, en karakteristik bir 
tekilde her yıl ırösteren FUAR, bu aene de bü
:Jiik ilivelerle 20 Afustoıta açılıp 20 Eylülde 
Kapanacaktır. 

HAZJRLANINIZ l 

·-------' lli.n münderecatından mesuliyet kabul edilmez CVmhuriyefüı ve Cüm7'uriyet eınleriıım belcçlıi •bııhlan çıkıır ıiycuıl oıızmdif' YENi ASIR Matbaasında buılmqtır. 

Kahramanca çarp!§Un Yuna11 yaraltlanncuuı ikisi hastanede 

Amerika 
Ayanı yardım 
kanununu . 
kabul etti _ ., __ 
Simdi bütün Amerikan 
Milleti Bay Hi4Jerin 
Kar<urna Jikilıniştir. 

---<>-
SEVKET BİLGİN 

Arnavutluk harbı __ ,,,__ __ 
Italvanlar yine 

imdat • t• lS ı-

yorlar! 
Yunanlılar çetin mufla· 
rebelerden sonra yeni 
mevziler aldılar • Bir 
İtalyan generali esir .. 

J\n1eriKa ;.,·anı, üç hafta süren uzun A · 
llıiinakasalar.İon sonra demokrasilere ima, 9 (A.A) - 133 numaralı Yu-
l'll7d nan tebliği : Harekat dünkünün ayni 
b •m kammu!'u hüyiik ekseriyetle ka- muvaflalm.·etle buwün de devam ctmlc. 

uJ etmi.~tir. Iııfüat~ı mahfiller, obs- & .., 
fıııı. tir. Şiddetli ve çetin bir muharebeden 

Sİ'.'·011 n1anevral:ıriyle btı kanunun . d 1 
~nıasına ellerinden e:eldij':i kadar nıa- sonra yem üşman mevzi eri işgal edil
ili ı " miştir. Yeniden blııdcn fada esir aldık. 
L n mai:a calıı;mışlardır. Vckayi en kor- Bir rok ot tik "l'hl L. t ı 
'"•ne sck"ld 1 t d 1 · . 1 , onıa sı a a ""van op an 

·• 1 e 'e ıamc pey a c nıem" 0 • \C nlcbzul nıikd d d'" '!ahi 'ğt" 
!'°Ydı bu ınancnalann daha bir müddot nam ettik. ar a ıger sı ar 1 1

• 

...,vamı belki m"mkü d" 1\1'1 · cilcrin hkın u n u. 1 1' er Hava kuv\'etleriıniz muharebe saha-
İe<me.;'';,.~'i':~ $~r~ta. birden h~ekek sında askeri hedefleri muvaffakıyetle 
... talanl ' ~rını ~ustercn nliımetlcr bombardıman etıni,'1crdir. Bütün tayya
ıııaktn 

1 
an ::~ tehlike çanlarını çal· relerimiz üslerine dönmüşlerdir. 

1-nnııı o~ flltereye yardım taraflar- BİR iTALYAN GENERALİ ESİR 
ttn,· . nihai muvaffakıyetlerini temin Atina, 9 (A.A) - Atina radyosu bir 

•ştir, Bu suretle dalıa bir defa sııbit [ Sonu 4. cü Sahifede ] 
•A-.. ~ Jd Aa:ıerikn korkutul•ına7. 
~~rika A'-rupa harbine müdahale ef
~ lalı.dirde Almanyanın harp gayeleri 
.erlıaJ deği.o;eceğini• söyliyen ba3 Ilitle-

: tehditleri ıibi Japon hariciye n&zırı 
~uokamn ateşli sözleri de Birlc,ik 
it nriyctleri hayati menfaatlerinin 

lı \il.ettiği yoldan ayıramaını.~tır. Bilakis 
Q ın"t h lıı . u e akkim nutuklar Amerikanın 

~~•ltrre ile iş beraberli~>ini bir derece 
lla ~ sıklaştırmasına sebep olnıu~tur. 
illi dıseler inkisaf ettikçe Amerika umu· 

İ •~an şn kanaate \'nrmı~lardır: 
11 

11ı:ıltcre mağlup olursa Amcrikanm .\h ~ürriyeti ne de enıniyeti kalacaktır. 
tiinı liık ve kanun harici kuvvetlerin her
lı erce süriikledikleri bedbaht bir 
'lı.'kJ:e bütün milletlerin hür ya~nmak 
d •ına dayanan hakiki nizamı yenii" kurabilmek için zorbalığın ezilmesi 
~~ır. İngil~ere muzaffer olmadık~." 

. ~ıka vnrlıgırun en kıymettar lıazı· 
::ın~. teşkil eden hiirriyet .-e istiklllli-

Amerikanın yardımı 

kanunlaşıyor 

Ayan meclisi 
yardım layiha
sını kabul etti __ ., __ 

B. RUZrElTE VERILEI · 
SAtAHIYETLER BOYOI 

--0-

Yardımı azaltabilecefı 
mahiyettefıi tefılif fer 

reddedildi. Bütün 
formaliteler nihayet 

öbür güne lıadar 
bitirilecelı •• 

Va~iııgtoıı, 9 (A.A) - Ayan meclisi 
İnıriltercye yardım l~yihasını 17 gün sü . 
ren hararetli bir müzakereden sonra 31 
reye karşı GO reyle kabuJ etmiştir.. Bu 
son celsedeki müzakereler 11 saat sür
müştür. 

Layihanın tesirini azaltabilecek mahi
yetteki tadil teklifleri reddedilmiştir. 
Uiyiha ayanın yaptığı bazı tadilatın ka
bulü için kongreye gidecek ve tadilat 
kabul edildikten sonra reisicümhur tn
rruından imza edilerek kanun kuvveti
ni alacaktır. 

Lfıyihaya göre reisicünıhur birleşik 
Amerikanın müdafaası için kendisince 
mühim addedilen hükiimct veya mem
lekete ait müdafaa vasıtalannı ve mad
delerini Amerika fabrika veya tezgfilıla· 
nnda inşa ve imal ettirmek veya bun
ların başka tanda istihsalini temin et
mek, bu malzemeyi alakadar memleket
lere borç, mübadele, satış veya kira su
retleriyle vemıek, yabancı hükümetler 
hesabına Amcrikada tamirat işleri yap
tırmak, Amerikanın yardım ettiği hü
künıctc müdafaaya ait her türlü malii

[ Son" 4. cil Sahifede ] 

... 
• 

• 

"'h l:üniin birinde tchlikc)·e düsmiyece- N' da 480 ""den emin olamaz. ısan parça ciizütamın 11eniden iltihakiyle büsbütün azamet keıbedecek 
) İrı!iratçılann sesini duyulmaz hale ko· olan lngiliz filo•unun sem sistem hücum botları 
;;! bu şuurlu heyecan İngiltcreyc yar
lıll , hahsında bcr tcehhiiriin bir delilik. 
te ıı:'libar olacağım nnlatnu~tır. Böyle
.\ııı Yaz saray b:ışta olmak üzere biitün 
~erikan milleti B. Ilitlerio karşısına SON DAKİKA 
h~ -lnıiştir. Arbk her Amerikalı harp • • • ••••• • • • • 
L'1 edil e de edilmese de Amerikanın 

~ içinde olduğunu biliyor. o kadar Alman taarruzu 
llıı 0~truksiyon mancnnlariyle hür İn· 
~ ~ıı:uı sabırsızlıkla beklediği bir hare· 
le tb ll'eciktinneğe çalışan infüatçılar bi
litıı ll ink.'lr kabul etmiycn hakikati tes-

a ~bnek mecburiyetinde kalmL~lardır 
~nuika mukadduatınm kendisine 
.__ - il ettij':i en muazzam mesuliyetleri 
f''bhte etmekt.-n istinJdU edemiyecck· 
~-

)' ?"linç verme ve kiralama kanunu bu 
,: Un son enı:ellerini de ortadan kaldır
~ıtştır. Amerika fabrikaları azami ran
~~'?'la calısmak için icap eden bütün 
it hırJcri alarak önümüzdeki teınmnı 
:ııa kadar İngiltcreyc en az 14 bin 
lı Y}·are teslim edeceklerdir. Her nc\'i 
~\~p ~alzeml'Sİ giizleri lrnmaşbran .~ir 
la halınde Inı:iltcreyc akacaktır. Dıgcr 
ı.;~rta~ Amerikanın azametli deniz ,.e 
liıı'~ Cılolan bugünkü stratejik vaziye· 
'-takc.ap1arına giire teccmnıülerini yap· 
to . ladı~lnr. Bu sa)·ede garp nısıf kür· 
,~·~de In~ilterc hadiselere daha büyiik 
h 

111Yetlc bakabilmektedir. Yarın • Ja· 
PQtıJar s• 
l'('okctj .._ ın~apura kar~ı bir tcc~r\.·iiz ha· 
l):a ne tcscbbüs ederlerse karsılarında 
ı.,· illetli Amerikan donanmasını' bulma
)':ı~ çok kuv\'etli bir ihtimaldir. Sa1iıhi· 
b ar Atncriknn rnalırillerinin fikiı·lcri-

e \·akır 1 b' A . lrı·· o an ır merıkan gazetesi bu 
~~a~c~~Ue şu satırları yaznııştır: 

Ilı on uç sene zarfında iki defa Gua-
ın lnlı1·inı d'I · d · · "••t• e 1 mcsrne nır mtchse va-

n ' kl'n · ı 1 rl(e 1 er hep Janon:va~, ~iicendir-
arzusu ile reddcdilınisti. Hadise

f Sonu 2. ci SahiJede ] 

bekleniyor 
Sofya 9 (A.A) - Bitaraf askeri mü

•ahitler Almanların 48 saat zarfında 
Makedonya ve garbl Trakyaya vürüye
•ekleri fikrindedirler. Bununla beraber 
başka bazı delillere bakılırsa Almanlar 
diplomatik gayretlerinin inki•af etmesi
ni beklemektedirler. Bu arada Alınan
lar Türklerle Yugoslavlar ilierinde mih
vere iltihak etmeleri için kuvvetli bir 
tazyik icra ediyorlar. Alınanyanın Tür
kiyeye İngiltereden ayrılması icin loko
motif, makina ve iktısadt tavizl~r teklif 
ettiği bildirilmektedir. 

İki ltalyan harp 
n-emisi battı 

Romo 9 (A.A) - Dünkü ttalvan res
ml tebliğinde orta büyüklillı.te bir İtal
yan harp gMnisinin henüz meçhul bir 
sebepten dolayı battı~ı ve mürettebatın
dan bir çoğunun kurtarıldığı bildiril
mektedir. 

Lonılra 9 ( A.A) - lngiliz bahriye ne-
7.?rct inin teb1iği: Topla miit"ehhe~ olup 
Hônt clrniz;nde korsanlık yapan cok sen 
bir ltalyan ticaret gemisi Yeni· Zelan
da filosuna mensup Leandr kruvazörü 
tarofından batırılmıştır. 

§::-~-§.i-~--COCCCCt~..o:r.a:r.o:o===:c'.....o:r-""'Z=-:. 

·-·-· 1 ı---

YENi BiR 
CEPHE? 

----co>---

ln~iltere veni 
bir harp sah· 
nesi açacak 

--o-
Amerikan tay yarele-

rinin bir kısmı garbi 

Af rikaya geliyor 
---<>--

.Nisanda İngiliz harp 
filosuna 480 gemi 
iıtihalı edecefı .. 
Va~ington, 9 (A.A) - Anıerikadan 

İngiltereye gönderilen tayyarelerin üç· 
te biri Aftın salıiline gönderilmektedir. 
Bundan lngiltcrcnin yeni bir harp sah· 
nesi ihdas edeceği manası çıkarılmakta· 
dır. 

480 YENİ HARP GEMİSİ 
Londra, 9 (A.A) - Amirallık dairesi· 

nin mali müsteşarı Varinder söylediği 
bir nutukta bahriye inşaatı sahasında 
İngi~terenin sarfctmekte olduğu gayreti 
tebarüz ettinni.ş ve şunları söylemiştir· 

- Bu ay sonunda kiiçük ve büyük 
olmak üzere asgari 480 harp gemisinin 
inşaatı bitirilmiş olacaktır. • 

Balhan/arda aon 

buhranlı vazi ,.t ... 
Almanya Tür
kiyeye tavizat 
ıı.. vadediyor? 

---C>-

' il STA T AIYAYI 
T H iYE 1 ETllŞ? 

--0-
Demoknıailere yardımı tam bir tttifıık dereceriM boılmalc ..,.. ....,_ •tılo.

,.lan Amerilccıntn Rriric:iimhuru B. Roızııelt . Seltiniğe havcı laöaıma 
belıleniyor. Almanya 

Yugoslavya ademi tec:a• 
llilz palıtı imzalıyorlar .. 

2'iirfı • İngiliz fftlf afıı 
sağlam .. 

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

Amer·kaharha 
1?İrecek! 

NUH TARiHi ŞI Di-
Li ili IYOR 

--0-

Amerilıada 11aııım olan 
lıanaat şu: Harpten baf• 
ııa bir tedbir lıafl değil.. 

Nevyork 9 (A.A) - Nevyork 
Taymiı gazetesi kongrenin uzun 
celselerinin tetkil ettiği duman 
perdesi arkasmdıo Ruzvelt hükü. 
metinin mihver devletlerine kar· 
'' açık bir harba doğnı yürüdüğü 
görülebildiğini yazıyor ve diyor 
ki: . 

Hükümet, ordu, donanma "fe 
kongrede yüksek mevki İ9gal 
edenler pek mantıki olarak harp[ s.,... 4. rll Stıltif.:de ) 

BULGAP. - tM U IŞBIR
LIGI B J.Şt.ADI 

ütemadiyen 
Alman askeri 

geliyor 
--0-

BULGARLAR ALMANLARA 
YiYECEK VE YATACAK 

YER VERiYORLAR 
Sofya, 9 (A.A) - Royter ajansı bil

diriyor: 
SnitefehhümJerin ve fena vaziyetle

rin önüne geçmek için Bulgar makaJO· 
lan Alınan kıtalanna yiyecek ve yata
cak yer verilmesi için bir sürü talimat 
vermektedir. 

Romanyadan Bulgaristana geçen kıta
lann yerine derhal yenileri ikame edil· 
mektcdir. 
İLK ALMAN HEDEFİ? 
Londra, 9 (A.A) - Deyli Telgraf ga

zetesinin Belgrad muhabiri bildiriyor. 
Almanlar her şeyden evvel Balkan

ların cenubunda hava üsleri teminine 
çal~caklardır. 

Bir çok Alman kamyonlanmn girdik
leri sahalarda hava bombardımanlarına 
karşı yeşil lekelerle boyandığı görill
mektedir. 

Ruzveltin yeni 
beyanab 

11 TOTALITERLER MAG
LOP OLMALIDIR,, 

Londra, 9 (A.A) - United Pres aia•· 
sının verdiği ınalfunata göre Yugoslav• 
ya alı sü.nü Berlinde AlmAnya ile lılr 
ademi tecavüz paktı imzahyacaktır. 

Ayni a.iansa göre Almanların bir ta
arruza blkmalan ihtimaline Jıarşı Yu
mııistan prbt Trakyayı sivil 1ıalktaa 
tahliye etmiş bulunmaktadır. Seıaniiin 

Amerilıa lıendlslnln ve ıarbinde muhtemel bir taarruza karşı 

dostlarının bütün Udi· b\=:.!8~!:a:~ıanı1e 
yacmı lıarşdıyacaJı.. bir Alman hava hilcınnuyle başlaınna 

muhtemeldir. 
Vqington 9 (AA) - B. Ruzvelt YUGOSLAVYAYI TAZYiK. 

irat ettiği hir nutukta Amerikan çiftçi- Londra, 9 (AA) _ Balkanlar vuiye-
alııin Millt müdafaad.. lr.endi.tııe düıen ti lıaldı.mda pıetelerin yaptıkları tab· 
ı~lii oynıyacak halde olduğunu, Ame- mlnlere göre .AlmAnya Yn&oslavyayı 
rilr.aıun :r:alılre anbarlan dolu bulundu. mihvere iltihak ettirmek için kuvvetli 
ğunu, Amerikanın ltendiııinin n cloat- bir tazyiJr yapmaktadır. 
lannın lhtiyaçlannı hrtılayacalt halde TÖRK1YEYE TAVİZAT VAİTLERİ 
bulunduğunu aöylemitUr. Almanlar Türkiyenin İngiltere ile it-

[ Sonu 4. cil Sahifede ] [ Scmu 4. cü Sahifede ] 

Bir Alman taırıJ<ıTe!i denizde dü§iiriildükten •oıtra mürettebatı tngilizlerden 
yardım iatiyor 

Italvan mane
viyabndaki 
bozukluk 

Yeni Alman ha
va hücumları 

,-e zayiatı __ .... __ 
Somalfldn lfgali İngiliz· İngUterede zayiat çofı 

lere 150 • 200 Jılfilifı değil • Bir Alman tay· 
zayiata mal oldu.. yaresi gemi direğine 
Sebebine gelince- çarparaJı par~alandı 

Londra, 9 (A.A) - Royterin hususi Londra, 9 (A.A) - Hava ve dabilt 
muhabiri Mogadiçyodan bildiriyor: emniyet nezaretinin tebliği: Bu sabnh 

Resmt :rahmlar henüz neşredilme- düşman tayyareleri Tukoçyanın şark sa· 
mekle beraber İtalyan somalisindeki mu- billerine yaklaşmışlardır. Bombalar atıl· 
zafferane harekatta İngiliz zayiatı 150 ıruştır. Şarkt İngilterede bir şehir miis-
200 kisi arasındadır. Bunlar cenubi Af- !esna başka yerlerde pek az basan mu-
rika, şarkt Afrika ve Hint erleridir. cip olmuştur. Telefat azdır. 

Zayiatın bu kadar az olması tanlı. Öğleye doğru avcı tayyarelerimiz iki 
kuvvetlerimizin dUşmarun maneviyatını dilşman tayyaresi düşürmüştür. 
bozmasına ve askerlerimizin fundalık Londra, 9 (A.A) - bkoçyada bir Al· 
arazi için iyi yetiştirilm~ bulunmasına [ Sonu 4. cü Sahifede J 
atfedilmektedir. - -

Afrikada diifüriiln bir lttılycın ta1111arai H cıI.,..... 11ıı)ınlarc11 1'41yan eıiri1&den bir kafik 

• 



!Ameri 
Ayanıyri... 
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ç e ~- .ıu,y-eune fP&U.•'J• Dll"Jl... - T•aaur .......,.-...... .-.,,..ti en t • hükmi hUllUSI tah-lar elinde bulanan ki 1&zum]g HL kemllı.roaa bl1- lww .... .., ... A a-
41ur, amm neydi o ll>yledi~ isim" tşte B hanım yObek hatırasmı unutmad aerıncle diaipBr. kurala ~ hala- ve yukudakl vuaflan haiz bitin deniz d'rilecektlr. • t ta ~ ... W - h • de 
aklımda tutamadım... nıza ve h ndan dol vı kızın:ı k r ı d urs:a mesele V kiilık mUdürler eneü- .,akil vasıtalanna pmil bulunmakta n 

1 
• • _ .. na · • ohnasl u.: 

Her ne be •. Ben falanca beyim diye kayıtsn lralamıyaerim1%11 emin old ·m menı ta"':'ından katı karar~ . bağlana- Milli Korunma kanununun 36 ıncı mad- Ellerınde Türk ba~ IAllY• ISO ~ n~1!tlarine Qlli imi&•~~~ 
.._, ...., •wuıoalla. . içın sizi buraya c:ı·,.1ttm Ne yanmak rak vekillik makammm wvıbıne arzo- desıne istinat eJlemektedir 36 lllCl den fazla toalllte gemi bulunan laaldkt • • idi 

Zaten he1da de ~lemiştl ,a!.. Bu lst dı~:mı size apac?k anJ. ttım . lunacaklır. maddenin birinci flttrumd~ deniliyor bv~ li~~I. ~-Z':mk22a~l~r =-~ ~~':t .::bar 
Ji.utalık gestikten sonra ktzm aklında Şimdi hep bırrkf~ ur 'k b r <re;\iftt > ki. ır ıııne cırmemlt UIAWAl"o man IÜ- • ..-:-..., -ır-
haftf bir bom1duk bırakır tlemŞtL. Jl~ORci;tız Ofpelmenler lulst8'11• ·c Hükümet her tthlil b...t nakil va- nüne kadar bu blrlfie girecek ve böy- taDya ıle Hidenn _. ._ .. 

Slt ........ .,. 711"111 l&ylemq ol- ı;>ı~:ırıya ç k.m ~ icıt ~"im ·c-:~ .ı:ıv nınca nasıl rapor ~·~alaruun eeywiaeferinl ~ Ye talı. ~ komlqonmı emrine tlbl olacaldu.. ::..:-~.::. =~~ .... PM:ifillll 
muma nlmea GGJ.mdam onua ne de-lfetimı VP hfurı tımf boyle d ı •mne aJ _._.__. dıt Teya menedebileceii gibi azami na- • durmak ceulanchnnak 1-'-
idıllnl dudaklarmm kıpırd'ftnmtmndan ite mecbur oldum... . GCUHUU""9.. kil ücretlerini de tayin eder. Ve bu Ya- Kararname. bu ırernilerlo memleket ve ,.... 
farkettl: Şimdi civarda bir yere ~itmrk ~e ora- Öğretmenlerin hastalık raporları hak- ıııtalann malzemelednl ve llllltat ücret- ıulannda ~lan eef.ı..t. alacak- hiç bir tedbir~ ....... 

- Bayır * Bina. 41179 ona eft8P 1 da çok sevdiğim hir bild'~i ni zh ar t l't- kında muhtelıf tarihlerde yapılan tebliğ- terini vererek devleıçe IOzum görülen lan Gcretler .. de bar etalar t.bit yona ~ ~Wr -.=:. .. 
,,...,_ 8ealll ha ......,.._ mk 18nhf.. mek uzaaundaymı. Bunu yapm.'lk be- lerc ra,lmcD her tarafta başka şe~ yerlenle Ye hizmetlerde çalıttırablllro. etmektedir. KamGr naldiptmda alma- nıısta ı-- • 
S. ...ıa ........etl ... llW şamu bozul- nim için •ulmddes 1nr nrlfe 1ıil\.1\ .. r, muamele yapaldıgını gilz öniliı4• bu'- lüzum ve ihtiyaç göıdGIG takdirde f,g c:ak ücretler - .._ ene! teeblt Ba filo J~ ~pıpma = 
IDUf W. ...... deldJm.. Aldım başımda- dedir. işte ~iz de- biraz sonra götjlp ta- duran Maaril vekaleti yeni bir taminı v .. talan deier pahamu vererek. eatm ve illn olu•1014Cm. K8mlıdeo maada ~ ~ .::::W.t"im 
Şlmclt '-1 mbk kıblma glnnlıJ ~- m miyle anhyacabum neşretmiştir. ıJabilir.• bilumum eva lcia .-.k tam hamule lrAllıiie 
,......_ Blmaa Mebtnl alamak ~ Benim için canını feda edea mukad- Bu tamime gere Jne'Zuniyet ve hasta- Münakatlt nklletl. yeni kararname nakllırabad' ,,. prek bawa1e mJkaan IWermele -• 
..... lln -. ..,..lim lldeft hata- des bir alUntm mezarını V\ ret t•nl''k lık raporlan hakkında bundan böyle ile almq olduia ~etbai. ı.tanbul- .,..._ 1nena11 olmalrmm pm1a1a ta- ~~ A_.,.~:~ VW.. 
nm fl'lta «+... istiyorum ... Ve içind• yatt•~ı tonr kfa. aşnğıdaki esaslar cart olacaktır: da tetk11 edlJea bir •.teniz nüll:J11t b- mıw 1 ltıııbs • \ p • .. 7-' 19 P -m •L • v:..=. 

Be .-O 1mbi hllvfy~fhnl ,,. Ofll.. rat ~ .. yaşlanm1a ıs!atank 1 - Öğaemenler, (HeNlıe sahbat lıe- miaTonm .....,.le hlJaDecaktır. Bu ~ ,,.... Wr w& '1'1 ....._ - = 1 1 1 ••ırlıP 
aadam &mini mahdtta etti6n takdJiıı. katilini bula~ıma ve bum lt n ın -en- ~;etleriDden verilecek olanlardan maa- komiayoa Mnnakallt wUJed ........._ rllea ~ 8-dadea flcnt .ı..- ... ....,.,.ı::ı.: ~-........ 
de~ cılaft o emwndrla mı91J mtl- na kendi e1lmle alaceftma dair nnun da) hastalık :raporl.nm; reamt doktot"' ve MiJU Müdafaa. tblat. Tfcaret " cahr. • Del ldlr '° haqı 508 k. V....S. VDki ..,..!.. LaDlra 
.ıe1e ec!eb!bfm?.. rre?.an 8DUnıle n~!ll... !ardan ve nOmu......_ unun bir tekil- Minaka1At veUle .. ı. Geae1 ICuı- l'1lf9 ~ mlltellanll w tt. ....,_itin S.W ve 

ilaha ba ııpClıw!•le,i ppcn.ak ve lCa- Hadi hep bir"Tikte ora~ a kadar gid~ de alacaklardır. Maarif idareleri nilmu- may B.~anlıp n lstaöul 1lcaret n ftd1ıecik &ı.t lıtlWt eeli!mlt ........ lı~ .. ~ .. 
ra AJk1eo W lr.O~lı\18 atma~ ~ Um.·· nesine uygun o]mıyan raporları mUlllle- Sana,.ı odw twa&adua eeç.flecels bher maı...,._ • ,_ Wde pbnaaflaada. 
flmdl kıyafetimi cfelil&dtlfm gibi adı- * lep lroymıyacakJarda. IDIUll' aaM""_. ....... 
mı da teMll etmele JDed,ur o1"uın.. llmn4ık bırabaya on da~lbJılt ~ 2 - Sıhhat heyeti veya sıhhat mUfet- v • 6 • tel., ... L-- .1 

aar...-.tn .at nfnef .. Ergeç o mel- meeafede ~ giden bllviak Ş09Cntn tişl bulunan vil~tlerdeld ölretmeııl• • enr ır ' 11anana nasrrıanıyor 
mı ltfedlil clnayetledn ceumu gelce- Uft'l"fnde idi ·· in laastaıılc 1'8l)01'1annda mutlaka bu 
..._ S. itte Allah ~ yani BfJtihr TUTk meurhldanndl' o1du~ heyet V"8 mtıfettlşin mUtaJaasmm bu-
....._ ana un- gtM alil ~01mt!'!9fne tahsi<f eıdflen hu Jundurulmaın ]tamdır. 
Şlaa il&. BOtfndea. b bam yerin etrafı ale<1Jr btt- duvarla muhat 3 _ .Maarif idareleri vekillile ı&ı-

nmcl- ....-·..,..,,ra tıa.,:r ver~ O:: bulunuyordu... Toprakların iiz"'rındcn derdiklcn her hastalık raporuna, ôğret
lula bfrn ~ 19t1Jorum. fşknaıak g8k ytktlmt ~ uzıyan ve menin 0 zamana kadar aldıiı izinlerin 

11111 .......,_. - .at nı.! de: C!' =-=a d::: rengini ~ mfkdanrn. lzin1erin başlangıç .. Mtlm 
~ ..... - 11,vJemlştlm.. Bu acfam.. tanfı L.-. -ıd..eJ-.t- el:f _.,ıvtler bul tt tuiblerinl. hansi m1ılramca ve ne _. 
ı.la ıaaMa -·91M~ te.p MI- orı-;du sv•5 .-ay-~ ur. le.kin v.-jJdllınJ ~ vazilı ft mu-

Tercüme ve Adaptasyon 
hükümlere bağlanacak 

• ••••••• 
MAllTll. 

- • nu$m.~ ~:::._ _,_ 
1 

__ 1 •• bir saddak bir 1fste ekliyeceklerdir. &~ı-----,_, •• .... ,,..tta uıı.mu -n-•r f bt ' Vekilliğe h sı.1 k önde- Ben Mart' li l...:.:.!:' :'.' ~·ı.-...J~!"ll 11111 ' • ...,. llJlemn ° IE.- __,.,. Y141J'&D, beter ve ~ d11- rn.n "bn tiiretm:t;ll: r:kı talui- l'llPfıçe tefff eseri...,. ~IHlnc:a dlllePe tel'Clnaeal 1 ırçın, uuppa, rwı 
Mr efM W "'- lmlaw '* ta... ta- yan. bum gOlen we 1-an da a lJ7AD ya ... ,.__. ._ • il • ... ne UJ'llllS 90Jtan '* IBmn ~ 
'" .... M "-- tellrt a1ta1a b1- 1ııllt8n bu 81Uler artık dtln,a ile aWı:a- ratta 0 ölretmenla nıemurin Jamunumm ...... 8 MPucw W'Glilll •• •• Qu-_. bwetMua. Bir ..,_,_ '*'-9 
J'atma W. m.a brp 1mıfa tutumla lmmı k k bu ahrevt .:a ~ 85 lncl maddesinde tarif edilen dunimu- 1-fıhk ~ hu mma • laft 
auıt.11r olemedL Aneak ~ it.- etere AtS rm ku nun neden lberet oWutunu mutlaka Telif baklana mete.lllk tm ... W •r' ·1 • tıınl w tıllatf .aaar a. 'blıtlanllCUll ~ JOft1lÜ i.u,. 
..... ,lw •'*8 ...... ,,., p' nec1L IJll altına ~lllD80 bir uy k- l'Uılması JhımciJr. kanunun iptidai ewlar dafr.mde ted-,~ olmU'MI pıt Jaıtu1aaaktlr. 1919, bam.. nMa1 seW-.ee )'llMp 
~ emllll .,_._ l'!ffrmek t.;111 ,. ~ • 5 - Yukandaki esaslara riayet edil- vln epilmif Te bu.unJdl lhtiyaçlan kar- Bu bOyGk ve f(lmuDtı itin ~ du!. . Mart kapıdan baktınP. 
ııııd.a. .......... ta 1 r... Wr b 111 d meksi in gönderilecek evrak Vekillikçe şılıyainu hale plmJt olman dolayJ.Sl.J- için telif hakkım Ut fi tane eCDebl mn- kttrek yaktnv l8zfl TOJ'k 1dly 
7" a.. ---, allt nine fllr Ba7atlyl .,. ~ Yalım aka ır ~ z 9 fi- mahaU rine iade edilecek ve alAkedar le modern bir telif hakkı kanunu yapıl- nat oelbedllmlt olup, 1Man1ann tet1d- Mart'! DUll ~ılmm ~·mstl. ..... 
Dalclttll ılllı Bahmnlı odaya ~ 1mTa albl bas l r l1a m urlar meaul tutulacaklarckr. muma ::-rıı ~~_!arar veril- t::.!:!ı.,,,.,..... Yeni projaln haza~ Mart i~ pire clışuı meınlm d 
ınlf "'* 081euıu;;q &9ıllfmelerlnl te- nn Gsttlnde ar JAtif cıv ıJ > mit ve~~~~ CJalltltiflıcı. ~ tsvlgre ~ lffi hakkında IBylenmlş bil' .wtlr. 
mln ell 'fil.. ~le muhftl baştan başa Devlet dairelerinin :::m Şlnıd!Jr bdm-~ ~ Her nedense Mart ne allkamnı 

Ilı ıı1m ..... km ile Y~ ...,._ bomyor)ardı... difll!zfe "Gpfılılaf'I naıG ~ oJm projede dlklr • a. aylarla mOnasebe~ hi9 l>fttn9Mll 
lan --• ... ., • .ıee lıııamıpN Bunun dqmda ka biç b T canlı11k I I " d_._ lı ._.: !eri> Din tarifine ıenlt bir,_ werDe. :::.JM• bmmm eumuml h8kGm1erb Blzl~rin Mart•a 1ra1'p bu derin ali 
pek ...... - .......... ..n -- çarpm rdu . ıne e ere ...... llPGP....- cek, ft yeni bmmun, modem terakki.. 7 taMat ihmal ediyor zannetm.,m. 

Erblc ~ lfren (;{il ndamm -c B E>dı .- Devlet daıre ve mftesseelerlnln cüz atın ln1dpfı netleesl olaJoak &ahar edea Pi"Clfelııbı • ....... Wvma cemreJeri tamamlar, ffllzleri sftıd 
~eti her~ mrbanm tb!erlnde de bQ- kUllt se bac;t tediyesini icap ettirecek fikir .,. muıt beJerlnln oırtara .-. llad lmbk .... ,iri Buaa çi~erl açtınr, hnalaıs kıftao 
,.tik bir tesir husule getfmd~i Mest n Bil' Tlrk eaM.-IR._ h r hangi bir taahhüde girmeden önce dıll blltOıı UU:ıe1ere enap ••ıacek Re8k tl8ıa ...... 'mr8'1 ~tınm,. blkar. ,_ ile kıp elele 
beyin km, Kara AlhıJn h:lediğl clft8Y8- .-- B kilet :Yilbek makammdaıı mo.a- kablltyette bir e1lstl1dyete malik olma- Faik ~ w lıalıa& fülltml, clo. dtrtr. 
ti. cıalua ~ 9lftda 'Bavati ile a!le "'lllHlf afıWetL c1 isti etmeleri ve mUbayaa taahhU~ sı ~ ~ 11.nOnde bulundurulacak- çen • Blllent Nuri l:ııeD cı.. Jlırçm llut'ı mahzun Nt.n. oaa 
bdlıf1an 1!11111 lnhfmdatd bu ~ft Fribourg gazetesınin son nushaların 1 i iein ~klleL yüksek makamına tır. Bu cttilaled• olarak Rad,-o dlflb- mUtefelr1:, Anlra-19 Wbda ~ g6dert yqlı Mayıs taktp eder. HM:lnll 
~ 181tlp aymaktan kendllennl aJa- ~ biıtac:le ba birdeki iiniYerSitede müraca t n evvel ihtiyacın takas veya 08 w hattl Uerlcle teefsl muhtemel defa tıapl 9'1Mır. neşeli toy bir ~ oldutu kad• 
mechJn.. ~ bul.;.._ ~ TUrk -ıeacinden sı- klering yolayle temlal kabil olmadığını olan tetf!Tfzyon gibi modern nepiyat muzda alır ı..lı bir ~ hll1l 

Bayat lttıyt!k 'bir h.,ecana kapıJl!'tk taylşl babaedilm ktedir Ticaret vek letiııce temk ettfJ'ilmesı enballlnna ta.UOJc eden hllumum me- Bam ......... lal... Alastos'un saçlal'IDa ak d8'milfttl• 
4!edl ki: C.:.te ~Hukuk FakUlt . ti.c:ad 1eyahat masrafları ve menim Ieleır kanunun tatbik ..ıı.n dahiline 1 ._._ ...,. le 101 klmJl blr insan ttpl tamtt -~ 

- 001 ... ı..at.. (Xma ad1111 de- sunlarından Ol Fi'tbourl OJUv.:=- kredt!erl milli banka1ann harç eulx> hal edilecek Ye bu kanunun hUJdlı:ıle- 8 ac8.....-a uweft8C~-... rlncl Teşrin YOJ'IU!l. tktncl TtŞ1'fa 
lf!tlrdfllnl lıat1t18"11' 1'enıten hınt1.isinl up mani ve zsar1an; kitap gazete w mec · IÖl'e -"-.-.1-ıeneceldenlir. -o-- • )'111', Uklrhan hatadır. Ktnmwn 
tıoplıyara)c) affederslftk. DaJllft]ık eseri de tahsil~e bulunan K. Fikret. Ank n mua bedE-llerinin elyevm prime tlbl bu ne _ .. 97_ • Bazı memuıfarm.~ ;uoaııı,.Te elslnde .Um tlbiyeın Mr thtl,v lı 
olarak ,.Wıt llJyleatm.. Firuz 'bey diye- ıHayat sıgortu• mevzuu üzermde Is- lWlBD tediyat meyanına.ithali ve masra Bundan başka yeni profeye yabancı pir alacaktanndaıı dolayı bl'Ş'!Iıbız vardıP. Şubata bakın, J&l'llll w 
eeltlnt.. vigre bnunlaima ._.. hnarlacbiı bir cetvelinin t uncu faslına mevn tahsisat erlerden JaJ>ılacak teN(lme ve ııdaP- IM>rç haline gelen. matl4batın iki le'De'- bir ltdanut ne kadar beuerf 

Ewt; ftm ~ Bize merhum .,,.... tezi. tbıiftnite jüri heyetinin takdirle ile karşılanacak ted yeterde tatbik ~- ~n1ara dair bir takıul hUktlmler ker denberl 8denmeslıne -.ıcblı halde llnslna Martta y1ne ,,..,.., ... 
rln 1111 p ~ftde ~ Bir.im kabul .ettilinl yazmaktadır. lecek primhı amortismaR sandığı meveu- nulacaktır. MalGm oldufü ~ere J'..oun halen mWüm bir ~ekin tlltan bo1'Ç 1nıı- da bynapr. 
~dljf ~ ~ cıncha ~ -duna taallak -eden ahvalde mezkdr rnuahedesl htıkumlertae tevfikan Tllrld- lundulu ve bunların bf11]ıksız borç Slyul alwa1 de Mart de a.lalaMllll'Gllll 
~ ,anBia .,ealıMle nıllmlLlb cıJ.. Onflıte ~hret:etfnden dbt vasad ftatlerlyle mahdut blms:' e :mda .tanmmq olan l&1'P eserle- olarak ~ ~. ~ Martta harpler ~ ,...ı •fbalua 
a.ıtblr... •ı devll"t daire ve mGemeselerlnin mUba- n tındlaıe ~ mtlddetl ve1rAletl l>u· liMçltınn ademwlne lmrar hMdlyat hıqb ....U llemJel'e 

Bls laeplmlz, bmaya gelirken ahdet- ,..,,, ellmefı fll""'1 aat ihtiy9çlan ile aJeJdmum tfcmt ma- hi~i!~ kanun bu nokta etrafında vermiş ve~ \u borçJ,ra alt Tarihlere dldr:lıt ~ llaıtta Ahllr-.. 
tik... Bülınadan l&'dflllmllz lyiliklmt Lobala1anla &dine ~ ~ki tediyelerin seıWst 41.ıe ya- bir ,-wu myaoektır. mumeteJI_ •rıii:miı 1m' .,. rlnlt ........... ftkatar lrQd'Mtıı..-
bitWk olmak dettwnma dost ve dilf- .ten fam ~ w..ıa _ ki dalına Pılaa sabtılardan ve f.'rime t&bi d!An Dlln w.tlatı ddimfiıcle telif e41lhl, içinde Ve gcmderllmerini lstemlt- Yakın tmlalınlda 11 Kart'ı bulm~ 
maim:• da kendi '8pnmımuz olarak horlar _ henlm lftl'tlODU Çatır, daha menablclen ~ cllmJerle brea)an- fikir eserlerinin yabancı diUere tere«- tir. !~81 tçfıiae istenilen evrakı &in- b~ S.: 8tntt lwıçıa Marttan 
...,_...._ IJlmııll • llDredla! Kua ldlçttk bir pOrsf~ iste a.- len Vekilleri he,etina blN1 ıneslıdn taıa !>lr aerbesti,e tlbl tutuJ- deunfymııer "ftklhtte tecdye eddacek- la .a1dn. tAUm teeeUiler bttkler W-
1'1 denflen o IMlmı ~ Wmak olunnauştv. ması temaJtllli~. A..a lu gl- tir. r1m. 



T. iş Bankası .......... .. .,, .. 
Kadınların zeka• 
·----x•x:---- K8'iilı 'l'uarraJ hesapları 1941 llırmııt.fe..,..... 

Melek imza.siyle gelen bu :ıaektubun kadınlar, acaba, kendilerinde katarı 
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_ KE.SIDELEB : 
4 Şubat, 2 Mayıs, 1 AiustGs. 3 ikinclteşrin tarihlerinde ya 

Çiftçilerimize 
--------------~ ....... •x---~-----------

Urünleri koruyalım yazısı kaam yazısınm ti 'ken&si olma- ı keklik hormonları keodilerinill kaduılılt- Jffl iKRAMfrEl.Eld 
saydı, sahibinin Bayan okuyuculıu-ı bu Sa.t"llU ;kaybettirecek .kadar fazla ıin1dpf l nClet !000 liralık - :!000 Lira 

------s*s sUtımlardan uzaklaştmnıya çalışan ıbir ıetnUJ olan kadınlar mıdır! 3 aıılet J.080 liralık - .JI08 .Lin 
.___ .. aJ Jıl llU Ji crk!'k '1111.duJiuna hükme.ôeeekti.m,. IAnlbroso'nuıt zamanında hu 1je w.- 2 .. et "1St lim1ak - 1.509 Ura 
~uJÜJllaze ntıısaJllJı olan flast 1 Gf'I me Bu mektubun sahibi, kadın zekA.suun ınonlar karıştınlmadıjı :için ondan bu 1 adet 500 1iralik - 2000 Lira 

ve enJarJa ••tcadeJe etıneli»lz.. erkek ze•Usından daha az olduğı.mu zan- hususta cevap alınamaz. Fakat derin fi- 8 aılet 250 liralılk - 2000 Lira 
il·. . . .. . nediyorııtlllJ, geçen gün arkaiiamanyle kirli müellif, .deha eseri ~steren 'kadın- 35 a'lıet 1W ~ - 3iıOI Um 
~ .ınahsfil diişmarı!armdan -artıkıno~ann, g:~~ guze1 alınan tedbı:- uralannda bu mc-vzu üzerinde giirüş- lann erkek kara'kterlennin çokça G!d..ı- SO adet 50 Urahk -UM Lira 
aı~. iirilnıer doyurmaz. . . . fo~ ?,u sen: koku~~en kaldırılması içın müşlı-r. Fikirleri birlesmPnüş_ o~acak fd ~una dikkat etmiştir: Mesela, İngiltere- 3oo adet 20 liralık - 6000 Lira 
~ek topraklarmuzın venmının bag bölgelerınde muca.dele kursları açıl- bir hakı.>m <aramı.~lar, cev.ap ıStiyorlar. de George Elliot. erkek yüzlü bir kadın. Tlirkiye 1$ llANKASl'aa para yatu:mak1a yalım .plll'a biriktimıil H faiz 
~ .ıabaı. nnştır. ~u ~rslar, çiftçil:r; bağ~, Böy]e önemli bir suale cevap ve>rme- 1cocaman bir burunun altında pek belli ' abnq olmaz, a.vni zamanda taliinid ae •enemlt olun1Blm.. • 

~~.~~~~~~~~~~~·~cl~n~~~a.~-n~.~~~~~~p~u~hbto~ı~~- ~------------------~---------~~ tarı~ dilfrnnniardan koruyorsak, hay- rmde kullanılan ışçılerın amelı bılgılerı- 'kadar nazile bir :mesı:-le~ kendi iik-rimi Fransada Georgc Laud. erkek ':kıyafe-
taJ~ ve :fnsanlan öldürilcll bas- ni arttırmak bakımından clıemmiyetli- bildirmek te tehlikelidir. Onun için. tinde gezer, erkek gibi kalın sesli, büttin 
~ ~ korumasını biliyorsak mah- dir. Kurslarda halkımıza Antraka, Po- 'kara 'knplı kitaba mürcaat znrttri oldu. 'l:areketleri erkek gibi. .. 
~ de öylece konıma'k mecburi- ronos, külleme hastalıklarını iyice tanı- Bu işte kara 'kaplı kit.ap Lombro;:;o'nun Matmazel Baş Kırşef, eski Rusyalı, 

m8k usulil ve butilarm l'apbğı önemli cdah.i adam» adlı es<>ridir. Bu kitap 'bor- fakat adına, bakılırsa Türk kırı olsa ge
~lilnltırimizi korumak ,.ahuz ma'hsUl zararlann nasıl önün" f!c ... ·1eblle~eği, s~- mo.nlar iL'Ylinhı "eni: .leme i:ı-d~. bira7 ırek, mejbur bir ressam, kendini hiç bir 
~ Pleri için değil, mil11 servet bakı- Va§ usulleri, ne zam::.>n faideli tedbirlerin .. ne~ çı1';m00sn tla t~ ~e "':.P •• tuti tikl:re .. .-akit bir kadın gibi hissetmediğini 'ken
tııl.l._~ da önemlidir. Bilhassa bağ. h~ alınması Jazım geldiği, il~c:lam_ıı.. İ<:iı:d<> ':r~nd;ğıntlan ;\r.erdi. 1 bukı mle;e }ils- rlic;i .~'.az.~nış. 
~ en çak musallat old.uğu bir az "Veya Sok ilaçlamanın :n" gıhı .faide 1 ut.~ ~n?n:nru;aruz bıl onları eı& ı tu- :M ıellif, Gon'"o~ırt'Ia:.u_ı şu sozunu 
~ ·Bu yüzden ve buna karp ko- "-'e zararlar verece<µ bilaınel gösterile- bi..lli:.<:ınız. .•. .. .. "E"krar eder: D~ha sahihı kadın yoktur, 
11ııa...:_~k: tedbirsizlikler yfü.ilnden cektir. tzmir - .Manisa viluJ·.etlerlııin Zaten Lombroso. v rıd! 1 ~.uı. lde adınlar deha eseri gösteroikleri va'kit 
,~ liramıı: her sene heder olup muhtelif kaza ~e nahiyele-r.ind" açrlan Ba~·nn .Melek krl'lar ke:.ın de<?ildır O nl:e'ldirlcr ... 
~- kursları hal1t mühinl bir alaka ile takip 1·.ı:dm .zelmsmı .deha ve .dır.ay.et bmmın- Hormonlar ilmi çıh'"'tiktan sonra da, 
~~ :silrmek. giihr.elemek, çubuk- etmektedir. <cia.'1 tetkik e-~er. ~u ~ hak ı;:nn. farkı daha eski mü1?llifleriıı dikkat ettikleri, ...._-.e ıfiıi..ları Ouaamak. kara boye,. Ne yazık .Jd Sahilli gibi <f"lv-..mmiy.e•l: ~ sur. tlt> ~osteri!w~bn~r: Dehs htc b~r -~.ralderlc":? hc;ıırno~ işi oldu~ b~n~. 
~ 'liıdaşı _ kireç at.mail ~l:Ji ame- 'bait bölgenii.,&! hal.kevine davet etiilMl 'l·:rr:"en.ı~ bilem~-~ hır •-01 ac-:rnak •ı- Bobrek.ler uzcrın~ekı guddelerın tıroıt 
LL~ Yapmak mahsuliimüzU. basta- çiftçil d ıbir Jı:i<:İnİn bile gelmediği 'bıdır. dmıy0t s<>hıbı olan h::>:7kalar!!llll rt•dde.-:me galebesı ... 
~ korw:ıak için lkMi deği!dir. ese!l e~niiştilr> ,... ldnı-ı ~"Oll~rd::ı ustalılda g.ıtler. Şu nalde. okuyucunun düşüncesine 
... ~ 7~ işçi ıve bağ :sabiplerirıin e k ~ lbU . . d~ k 6l- D h~ bakmıından aranılınca ıo ci•r.e- hs.k vermek is'terdim, elimde mektubu 
~ &ıee ıbilgilf 

1 
prttır Ba!cı ar l! aş gıy;p CJ~. ··-d-e :.iks k u-ki g~·,..J ilt-n d,.. n- >ulunmasayrh ... 

le~ bô1gelerimizae ~~astabklarly- ırenmeye çalış. ·m :nsı "T.>e.k n~dır. O k d:ı. · ~'"1:se1 •• ic: Bu mektubun Wıibl fıombroso'yu 
:5'apıJan sa~ ıg6ıriilea -önemli C .• AKSOY. lan1 ·n. dehası, :r1 J; h n ,.,, s- okumuş -o1sayat, ilüşüncesıne ha1tem 

--......:.::: rd'H rı kadar genı~ rJa1 .... am,.:.br. GC'- "ram1ya elbt>tte lüzum gormezcli. Onu 

Ofomobii ve lıam)'on lmtiği ihtiyacı 
k j'!.imk ·ek • .ger<. k sn...'la•'er.:;le -dilıi sa- okumadan -'hem ıde hormon ilmine da-

· le.u hd· llar dnitn.!I mıl'<'lut bir c: he.da ·anarR'lt- onun gibi ıdiişünmek yüksek 
""lr:n-drı,-chr M!'"SelB kad•nl.ar.dan 11ir mr ze1d\ eseridir. Mektubun yaz19' ıonu 

x.,,. \"i.T" in. hir Goetbe ç1krr.:ır:n~tır. Bwrn ~aı:anda kaclırlık lıormonlaneın en 
- &ubııın nsıı·!.ar~ c.rkcl:lc.r ~ihi .ders ı-i.ibıe\: niSbe'tte 'bulunduğun" gösteri-... t hh•tı ı J A •.e ~,.l-l}J'e ~?.:ir.meriikler.ine atfe.d~ere yor. , u ea ) er nası as• ·:mu d'l bu hra kaplı lv!..ta,p ımü~llifinm Demek ki, d~Undü~ün. ~ &1-
-~u~·vd.li •Cirilne11- hir cc~·.abı vardır: mad.1ğma ıerı iyi delil kendisidir. 

T. C. Ziraat Bankası 
.IClll'alU$ taflihf : 1888 

Sermayesi: ıoo.Goo.eoa Türk lli'aSL. 
Şube ve ajan adedi : 26.2 

Zinıl n ticari her nevi Baka nmameleleri 

PARA BtRtKTiREMLBRE 28.808 L'IRA 
!KRA.NtYE 'YERECEK 

Ztnat baokamnda kumbaralı w ihtmsız taaarnıf hesaplanada ..en.• (50) 
ıllruı bulaııanlare •nede 4 Ma çeld1ecek lalr'a ile ıapğıdald ıpllıaa ıg6N .ik
ramiye aağrtJ}acaktır : 

4 Adet 1.000 Uratık t.MO Ura 
'. 508. 2JMM) .. 

' • 251 • 1.DOO • 
40 • He !9 IMO • 

100 • 50 • 5.000 • 
120 • '° .. ... • 
160 • 20 • 1.IOO .. 
DiKKAT : ReıaJian°'üt paralar bir w içinde JO llraılm ...... dQpıal-

yealere ikramiye Çiktıll takdirde yilzde H lamsiıle .......... . 
Kar'alu senede ' .W., 1JWUU,1 Biriael M-, 411..t w I , ' _ ..._ 
lerilule~. 

tik alabilecekler? r!·~,:u:':t./=:: c.A. 

----x•x:--- ~?..f. M~:=:F- Ankara ,radyosu ~I SODA-BERK ~!!!,.'::dı.lisır· ı 
·~· başka dcliTI<'rin hepsini burada saymıya. AllııP' OU 
...... .,..... m ütealafaltlerme oıont01JU ve fıam· V.ct" yet~z... B u G a " (4U)' 

>Dil ........ 9ei Cztezferl IJlp 115ııJe fJ-.tk. landl- Fakat dirayet bakımından .Lombroso, -o--
_,. -AY kmlııı .zekasını .erkek ::ııek!Wndan daha 

.... ...... _u.. ~·iik...cıek Oıılur. Onun ~.diği bükmt- gö- l:ot Program~ .m~ Mat .,.an, 
~ •• ~~~~~y~fu~~~ilin~fu~~~ •.o3AjansL~be~erı·s.1ı~~p1.s- 4~~-----~-•••••~•••••••••••••---· ile -'L..L-. -ı1-'--..2 .. ~ .. L .. t .. 1.. _,_ L-kik.n ıi1ıtl ild :c.... 1 re, başkalarının 'hmu4ndıklan fikirleri cı nn .. ~ ""'"~ ..- • ...._-- .. ...._... ~ M.- __. meA ilı:ere mı ten ı.•acı o ~u e- K~-t•- .. z:-.. -.. takv'-ı s.~c 11.•n-'L 
L~ --. bil ,___ .....,.,...2 .. .ı- 1_ la · ı.h .. , keıadi!m ım111eimetr ioin :kadın zekb da- ............. - .......... .uu ,_ .ur.ı.~ 

ve &.lllllJ"Cll1 "laswueri beyyilıl .eueeeı"'- o n .miıl,'":a iı.aere ve • .. .:ı .. . .ı t ,..l 3:45 _ 9.10 Ev kad1lll. l{onnnn• 12.30 
~ 4ricattt ~kiletf btıtU.a devlet ucak Jlıtiyaçlan .kadar 15.stik v~ri!me- ha miisaitfrr Yalnız, sanatlerue ur~lı. ,., --ı--
~ bir tımııim yaparak bu hu- si: .. imlerde c!e 'Öyle... PrDgI2lll ıve memleket .saat rayan .12.33 
-t......_ .alınacak tedbfrl ri Bayım Melo1t., gazel.eden bir ışey &- ~'!.ifaik .: .Ha.fil şarkılar 12.50 Ajans ha-
q~ .___._. e hildirmistir. b) Aceateıer sattıkları lastikleri kAm- h -m......:L!.. 1-- . .ı a.: '--- b•P., _ _, 13 n:: M:: .. :1. •• H-~~ mn·1-·lar h'Pftg---F,.•-= ven •- cıııtomoml mURTl'e. ne kan>elıeri- a soruyor ıı...uıiıı.iıı IW!lf"4'lett.5 • m~m:ır .., .. :.ıeııı 11. Nd IU.!A aJ.U. ..,._..,. ır--

ctla. vcut lmlcln J -.r... ramının aevaıru 13.:W - ;14.00 Mi.izik pl 
~ ~ ta1ep • n!Sbetinde fsa- ne derccdcceklerine ~ijrp 1istik verilecek IT.MtR BELEDtYE.s;tNDEN: 18.()0 Program ve memleket saat :ayan 
~ • ~nne 'l'D'tlbbfl veltt- kamyon veya otomobilltt-.re ait mtıayene> Belediyemiz zab?tuı k.adro!mlda 18.03 Müzik: Radyo caz orkestrası 18.40 
~ ~ 

1 
• olunabilecek nu1c- karaelerlıain '!!eikilıti ve acentelerden las- miİnl\al bulıman ,zabıta m~.ımrrhtklamıa Müzik : Racfyo inoe saz faslı 19.15 :MU

~d . ~t eı;ne karşı her hangi bir tik almı~ arabalar için lôstik vcriime- miis.b<.1b imtihanile meml'lr fthe.c:nk- zi.k pL 19.30 Memleket saat ayarı ve 
fil: e gırışm.ış bulunanlara da lB.s- mesi; tır. Crta mektep veya nmadili derece- ajans haherl~ li.45 Mütlk : Xek • 
~~ mevzuu bahis old'Qğu tak- 4:) Ve'kiletlerince 1ü.6t.ik veıııilecek Gle tahsil 8eımHt ._ ••ke'ılllfıııl yapmış .mıaşterek .moıar 28.U Ratf!poo pzetesl 
~ \1 ~abhtt!mn seı"ı>est piyan- kmıt,yon ve otıariııd!imere ait mu.ayetıe r: lmak .§U.ttır. Teli.plcrln tahsil ve as- 20.45 Müzik : KsHofon sololan 21.00 Miıi
'-t ~eklıetlere aynlan 'hisseden lB.s- karneJerine verilen lastik .niildannın ve kerlikten terhis vcsikalariyle birlikte zik: Dinleyici istekleri 21.30 Konusmn .. -=:t.111 almaları smetiy1e mükerrer verildPi tarihin y.azılması; 11 /3/941 gü.nü yap lac.ak .müsabaka ıl.45 Müzik : Radyo orkestrası 22.10 
~~ lnılunaTa'k 1Ash1c teniat ve d) Bundan evvel :elen last.ikler.'.leıı imtihanına iştırnk etmek üzere zabıta Memleket saat ayan, ajans haberleri 
~ ~ Vekaletim elyile yanılma- Vekaletimiz cm.r::ne tahsis o~unup ıtar:ı- müdürlüğüne müracaa1l~:n. borsalar fiatleri .. 22.45 Milzik pl. 23.25 
~ ~ faydıılarm izalesine fınızdan tevzi ohuunuş la~tik mevcl.11:.sn 5 7 10 8'47 (540) 23.30 Yarınki program ve 'kapanış. 
l_; da· \'~üzere ~daki esas- bu &ilklerin verildiği krm~·on ı•e oto-- ·-----------------------------
~ ~esınde hareket edilmesinde lü- mobillerin muayene ı,..al"n,.le .. ine ıde yu~ 

a) S taka 'Olunmaktadır. kandaki fıkıada yazılı mcs.ruhat.u:ı va-
~apnıalanna veya el a1tmdan kıt gecirllmeckn dc-wltmmaı:;u ! 

llol'novada d.eyren -WL4Mk~ııwmı ı ıaccw11ftiA 
~kahvehane- 1 -KAft$1YAKA 

Melek sio~ı 1ası nda ~ ı~ dolayısi)•le Şadın·anJı çar
~ .arıo 11~arah merkez knhvehancsi l 
._ ~bilyesi :radyo ve gramofonu yeni 
~~su vesaire soğutma deposu :-.; 
~~ _.. talrum ve diğer bütün l\lümessillcr KONSTATS BENE"l't 
~ !iatıe eşyayı havi kahvehane '1JYgTITI Oiğcr tibn ~ 
.._~ .ı... satılıktır. Taliplerin derhal SÜllGÜ.Nıt.ER 
~~le ~üi İsmail oğlu tbrahimr. Miim"s"'di PilesUın Kostc1 
~rı.. 1-2 

Seanslar: 3 -- 6 - 9 
I' ()tl'EJtA'l'M Cumarics;, Pazu: 12 de aıatine 

~!!" İBRA.RİM OKTE -••a--•-••••11Uımııaml!!ll--•'• 
~.~evdi edile~ v~'Zifesinin hita-
d ~lle(i avdet etmişür. 
- do1q

0 
Berier ~ 18 anman· 

~~ lıas!.l~i Muhtar muayenehm1e
~. -=ıutı bhul ve tetimye tnş.. 
........_~ {429) 
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Birinci sm1f miltclrnc;m Do'ktor 

Deınir Ali KA.MÇIOCLU 
Cilt ve 'fcna~ül lıastalıltlan ve 
ELEKTRİK TEDAVİl.EBI 

Birinci Be,>fer Soı...~ No. 55 ..• İzmir 
Elbamra Smeması arkasmda tıabahtarı 
ak!;nma kadar hastalarını kabul eder. 

TEl~S: '3479 (dl) 

AlhnRuya 

lmıirin bu mefhur lmlonya11nı 
Hilal ecuhaneainden alacaksnnz. 
Çünkü eczacı Kemal K. A.ktq ya
par. 

Tiirkiyenin bütün zevlcini kendi
sinde top]amq bir f8heserdir. Takli
di :roktur. Çünldl yapılamamakta
d.r. 

IZMİR DEF!'.ERD4RLlGINDAN: 
Muamele rergisinden muaf 'bilumum küçük sanat ınüeueselerintn nuan 

Dikkat.ine 
l - 3843 se.yı1ı muamele vergisi kanununun ~ 2 inci madde11 mucibince 

mezl ür mıulclenin A ve B fıkraları haricinde kal\P ta -d<>ğrudan doğruya veya 
bilvasıta yalı 1z bır müşteri hesabına imalat yapmıyan ve istihdam ettiği i~ 
sayısı mÜ'!SSese salu"hi de (biuat .çalışsın çalışmasın) dahil olmalc üzere bC1i 
tecavüz etmiyen ve mühanik kuvvet kullanan]ar da muharrik kuvveti de 
jki 'beyO'iri gcçıniyen küçuk sanat mÜf•ı1scsel~i mua~le vergisinden muaftır. 

( İşçi tabirinde ustn, kalfa, çırak, fon .mt:mUTu. kimya~r. katip, satıcı vel
hasıl müessesenin işti .,al mevzuu olan işte fikren veya bedenen çalı~an bilu
mum müstahdemler dahildir) tuğla ve kiremit İmalatı haricindeki toprak 'Sa• 

nayiine ımensup muesseselerin muafiyetten iatifade etmeleri muharrik .kuvvet 
kullanımunalan ve işçi miktarının müessese ~ahibi ile birlikte beşi geçıneme
siyle mes uttur. 

2 - Küç\ik sanat mİie!Setıelerinin yukarıda.ki şartlar dairesinde vergi mua-
fi~tinden istifade ~ebilmderi için rı'ıunmele vergisi kanununun muvakkat 
üçüncü m!!.ddesi mucibince bu ilam ıta\ip eden gündMl ~tiharen bir ay zar.. 
Emda vuidat dairesine müracaatla D1uafiyet karnesi almalan luımdrr. 

3 - Muafiyet karnesi almak üzere yukarıdaki müddet zarfında müracaat 
etmiyen müesseseler bu karneyi alıncıya kadar muafiyetten :istifade edemez
ler. Karnesiz çalı~tıklan anlaşthınlann İte başlama tarihinden keyfiyetin 
meydana çı1ttığı tarihe kadar geçen z.amllna ait vergileri resen takdir olun.., 
rak tarhedilir. 

4 - Binaen.aleyh. lzmirCle bulunan bu gibi (kalaycı, demirci, bakırcı. mu.
lukçu. mücellit, ~nlcoğraf. hakkak, oııaatçi, 'kuyumcu, 'tenekeci, çi.lengjr, ıe.
viyeci, tornacı. mare.ngoz, doğramacı, kutucu, sandıkçı, parmak~ı kürekçi. 
kafes, kornij, oyuncak gibi ufak tahta iti yapanlar, dokumacı. çorapçı kon
fı>ksyoncu, terzi, çanla Ve '$8rtaciye amiJ.kri, lcunduracı, mücevherat, Tadyo0 

elektrik, araba, elbiSf', kundura tamircılerile bunlare mümasil bilumam :im.,. 
lallume, atelye ve lami,.hane işleten) lcüçlik. sanat ~rbahırun aşai?ıda :nümunesi 
gMtıer11mlıJ olan bir lteyanname Te l adet •~sika fotoğraf, ile birlikte bir ay 
.r.ıufmda mennp olduklan muamele ve istihlak veTgileti tubesi tahakkuk ~f
liiD:ae mürac:aatlan lüzumu ilin olunur-

lSTIDA NOMUNEst 

)\1)(: •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~'r'J\J)I: •••••·••• •·••·•••••••••••••••••••••••••••• 
i'\{)~f..sl: •••·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
ışı: ......................................... . 
Varsa d~. ~be Fily81 veya 
sa.tıt mağaza• adresleri •••••••••••••••••••••••••••••••••••• , ••••• 

Rakam ile YaD ile 

tŞÇf MtKT ARl : ····•····•···•···• ....•......•.•..•. 
MOTöR ADEDl : ··•·········•·•··• 
MOTöR KUVVEl 1 YEKONU ı ··· ··············• ··•···········•··· 
Muamele vergisi kanunu mucibince vergiden muafiyetime att kanıenha ve-

rilmesini dilerim. 16 kurutluk pal 
923 (578)" Tarih ve imza 

C:AMALTI TVZf..ASI HVlJVRLVOtlHD~H : 
4168 Lira 67 kunı~ 1ı:e!lif bedcllı Tuzlamtt dahm '8U tesisatının ikinci ek· 

ııdltme günü olan S. 3. 941 de talip "ZUhur etmediğinden tesisat bir ay mtid
cletle par:arlığa konmuıhır. tatdtlilerin yÜzde 7,5 teminat akçeleriyle 'biTlikte 
tnüdürlüiümtizde mütqekkil komisyona müracaatları. 

tcimi .ıa:ret JewAll. - ...... 
eaClul 

aAzozı.,u wos&ıı. 
r.tJIOJIATASJ .. 

P ÜRG40LIN 
~---·mm t!JCZA.!ft!:DE ımı.mcos 

'VDKSEt< 
VERİMLi 

GAYET 
ZARiF VE 
•AGl.AM 

UMUJd DEPOSU : 

.C A il 
LABORATUVARI 
tş BA:NKASI ARKASINDA 

.No. 5 .. İSTANBUL 

1941 modeli gelmiştir 
hınir acentesi : A.. ZİYA Kalaynothı.. Gati Bolvan No. 6?.. tzMl:a.. 

Telefon: 294ı 

İZMİR VAKJFLAR MVDflRLVOtlNDEN : 

Mahal. 
lesi Sokağı No. Vakıf ismi 

Getirdiği 
senelik 

Kıyrnetl teminab 1dra 
Lira Ura Ura 

lırtiklil 936 28 40 Mazbut mirkado Yahudihane 6000 450 667 
34/! Cemile 

Yakanda mahalle sokak ft evaafı •iresl. yazılı 1426 M. Murabbaı saha da
hilinde on altı odadan ibaret bulunan bir bap yahudihanenin mül1dyeti ka
palı zarf usulile Ye peşin para ile satışa çıkanlnnı ise de talip zuhur etmedi
ğinden bir hafta rnüddetle yine kapah zarf usulile temdit e<dilmlş olup ihalesi 
17 Mart 941 pazartesi günü ~aat 15 de vakıflar müd\trli'ifUnde müteşekkil 
ve umum müdürlüğün tasdikine talikıın yapılacaktır. Satın almağa istekli olan
lann 2490 No. lu müzayede ve münakasa kanununun tarifatı dairesinde tek. 
lif mektuplarını ve teahhütlerinl ihale saatinden bir eaat evveline 'kadar va
ltıffar mtldür16ğane teYdi etmeleri ve fazla tafslllt alır.ak istiyenler her IÜD 
!M981 ... tlerinde nbf ab.rat •aridat memurluğuna tnUracaat etmeleri illn 

9 t (5_7_,9). __ 



SAHfPE ı YENi A.SIR ıo MART PAZARTESi 

J arıhi bir hitap UZAK ŞARKTA IÜZAIE. 
---co>---

Al- HELER HENÜZ BiTMEDi Yunanistan 
' manyaya da mu
kavemet edecek 

---«>--

Yl!HAN ORDUSU l RAKYA
YI ,g ı F 44 EDECE. Ti 

-<>-

-«>-

Fransa daha 
kat'i kararını 
Japonlara bil

dirmedi 
-o--

Bir Yunan muh rı-cfri B. s·~am., Japon~anın tcfı· 
e· lır!i•den soru31or : liflerini lıat'i s~i4ette 
8 nilyonlulı Yunanista· Jıabul ettı .. 

ı.ft• 60 m·l"OftfUfı Tok) o 9 (AA} - Japonlar Hindi. na Hıı.u-ŞI • ,,, çini ile Siyam arasındaki ihtilfı.fın halli 
ltal31a~ı himaye için 85 için japon) a tarafından tanzim edilen 
milyonlulı IJir fdtlenin muvakkat barış anlaşmasının bu akşam 

d ._ Ilı . parafe edileceğini bildirmişlerdi. Son da-yar ıma HO qması kikada bu isin yarına bırakıJdığı tebliğ 
ayıp değil mi? e~ılmi"~~r. Japo~y~ hulu Vişi hü~ümeti-

Atina 9 (A.A) _ Bazı propagnndalar nın kat ı kabulunu beklemekte~ır. , .. 
Yunani tana hrsı tehditlerde bulun- Farnsız murahhaslarının bugun \ışı
maktadırlar. A~a ajansı g(iyn balkan- den mü~~mmim talimat aldıkl~rını, fn
lar sulhunu muhafaza etmek arzusivle kat tercume zorluklan dolayısıle yarın 
Yunani tanı :karışıklık unsuru gibi g.ös- ?~ kat:~ bi.~ cevap v~rmelcr~ k.en~ıler~ 
teren propagandalara cevap vert"!'ek di- ıçın mumkun olmndıgını bıldırdıklerı 
)'Or ki: haber verilmektedir. Si}nm Japon tek 

Başvekil Yunnnistnnın hiç bir tehdide li!in~ k?t'~ surette kabul ettiğini bugün 
aldıMş etmeden sonuna kadar mi.itte- bıldırmıştır. 
fiklerinin ve kuvvetli dostlarının yanın- -------------
da isti! lalini müdafaada devam edece- ---;---------· 
tini söylemiştir. Yunanistan kimse tara- Bır Italyan 
fından kanşıkhk amili addedilemez. • 
Çünltü o ancak taarruz karşısında milli • • 
haklarını, hürriyetini _mUdafaa için silu- tahtelbahtrl 
ha sarılmıştır. Yunanistan en son çocu
ğunu feda etmeden milli müdnfon idea
line ihnnet etmiyecektir. 

BAY HITLERE AÇIK MEKTUP 
Katimcrlni gazetesinin müdürü B 

Blahos B. Bitlere hitaben bir acık mek
tup ncşrebn~r. Muharrir bu açık mek
tubunda Yunanistanm Avrupa harbın
da bitaraf bhnak için büyük bir hü.<:
nU niyetle sarletüği gayretlerden bahse
derek Elli kl'Uvazörünün ne şekilde ba
tırıldığını izah etmekte ve bu kruvazö

daha batırıldı 
-·~ 

Londra 9 (A.A) - Amirallık dai
resinin tebliği: 6 Martta bir 1taİ) an 
denizaltısı Ege denizinde bir 1ng:}iz 
kafilesine hücum etmek teşebbüsün
de bulunmuştur. Bu denizaltı refa
kat gemilerimiz tarafından derhal 
hntırılmıştır. 

rün İtalyanlar tarafından batırıldığı ta- 11
-·-·- -·- -·-·-.. 

h:ıkkuk ettiği halde Yunan hükünıeti-
nin mahza İtalya ile muhasamata tutus- Japonya • Sov yet/er 
maktan içtinap için elindeki reddedil
mez delilleri gizlediğini yaz.makt:ı.dır. 
Muharrir maknleslne del'nm ederek c1i-
10r ki: 

ara•ında ademi te
cavüz paktı mı? Yunanistan lngiltere ve İtalyanm tc· 

ainatını ayni surette kabul etmişti. İtal- -o-
Ya nrdiği söze, taahhütlerine ihanet et- • 
ti. Böyle bir vaziyet karşısmda ltb: İn· Ne~ork, 9 (A.A) - Alm:ın ra~yola-
ıiHereyc delil Almanyaya mUra~t et- rına gore Matsuoka R'?ma ve Bcrlındcn 
tik ·· zah t · tedlk. sonrd Moskovayı da zıyaret edecek ve 
B~os, Af:ıa:yanın •bu teşebbüse cc- orada bir ademi teca" üz paktı imzalıya· 
b d Y istan. h t" 1 .. h caklardır. 

n ın a unan ın er ur u arc- -----

Ruzveltin 3·eni 
beyanah 

--«>--
[ Başta rafı 1. ci Sahifede ] 

miştir: 
- Bu mücadele totaliterlerin dün

yada hakim olmasına mani olmak için 
yapılmaktadır. Harpten sonraki dünya 
19 39 eylülünde baıılıyan bugünkü dün
yadan çok farklı olacaktır. 

KAYNANASI DA UND
BERC'1N ALEYHiNDE 

Vaşington 9 (A.A) - Albay Lind
bcrg'in kayın validesi rııd;> oda Demok
•asilerc yardım kanun liı) ıhasının ~cnn

sım ~apmışiır. M lumdur ki Lindh<'rg 
bu kanunun en hararetli mu. rızı idi. 

Nevyork Sun ~azetesi kanunun ka
bulü münasebetile ne rrttiği bir maka-
1 ede diyor ki: 

infire.tçılar Ruzveltin Amerikayı bar
ba sürüklenmesine mani olmağa bey
hude uğra~tılar. lnfiratçaJar Opstruksi
yoncu mcsnilerilc :ıntak lınrbe girme
mizi tehir etmiflerdir. Bugün Amerika
da harp aleybtarlan gÜnden ıüne azal
maktadır. Ye infiralçılnr artık girmemi
ze mani olamıyacaklardır. 

----------
Arnavutluk harbı 

--()-

[ Baş1arafı 1. ci Sa1ıif ede l 
İtnlynn dağ fırkasına kumanda eden 
«cneral Ci} ornkin:n Arnavutlukta esir 
edilcliğini bildirmektedir. 

1TALYANLAR YiNE İMDAT 
JS'I'İYORLAR 
Atina, 9 (A.A) - Yunanlıların diin 

Arnavutluk cephesinin deniz bölgesinde 
kazandıkları muvnffokıyctlcrdcn sonra 
İtalyanların kendi üslerine yardım isti
yen r:ıdyo imdat işaretleri gönderdikleri 
tcsbit olunmuştur. 
Yunanlılar elde ettikleri kaumçtan 

çok ıniikemmcl istifade etmeğe devam 
y}emektcdirlcr. 
iTALYAN HAVA HÜCUMLARI 
Atimı. 9 (A.A) - Emniyet nezareti 

tebligi: Du ınnn ta) yareleri dün Prcve
zcyi bombardım< n etmişlerse de hasar 
çok cheınmiyctsizdir. Argostoliye de 
bomba atılım .xı da zayiat ve hasar yok
tur. 
Arnav tıuıı:a ~eni ingi· 
Hz hava hücumları 

Atinn, 9 (A.A) - Yunanistandaki İn
giliz h:ıva kuvvetleri umumi karargahı
nın tebliği: Yunan ordusunun harekatı
na mUıı:.ohcrete devanı eden İngiliz bom
bardıman tnyyarc1cri avcı tayy:ıreleri 
himayesi altında İtaly:ın kıtnlarının tc
cemmülerinc ve Tcpedclen mıntakası ile 
Olava - Buzl yolundaki motörlü nakil 
vasıtalarına hücum etmişlerdir. DUşman 
hilyük zayiata uğramıştır. Bütün tayya
ı elerimiz üslerine dönmüşlerdir. --------ketten ve seferberlik yapmaktan içti- ----

nap etmesi takdirinde korkacak bir şey Yeni Alman hava Amerikanın yardımı 
olmadığını bildirdiğini ve filhakika Yu-
mnistanın hiç bJr tedbir almadığım ha- hücumları ve zayiatı kapuntafıyor 
tarlatarak yazısına şu .suretle d~ et- «>- «>-
mlttir: İtalyanın Atina elçisi Grats tarafın- [ Bafta.1 alı 1. ci Sahifede ] [ Baştarafı 1. ci Sahi/ede ] 

man bombardıman tayyaresi bir İngiliz mat, plan ''e fotoğrafları verdirmek sa-
iılan Yunan ricali eerefine verilen ziya- balık,.. ge-'-m' e pı'ke hu"'cum yaparken ·~h· t! · • h" · l kt d letin ertesi gUnU gece yarısından sonra ..... uwt UI ı:.,.e crını aız o nıa a ır. 
1ıir ültimatomla karşılaştık. Bu vaziyet- geminin direğine çarpmış, tayyare b:r Reisicümhurun bu salıihiyetleri 30 ba-

kim kanadı koparak denize yuvarlanmıştır. ziran 1943 te nihayet bulacaktır. 
~ Yunanistankru . e mürbaacaat ettmtaleliy- Mürettebattan üç kişi boğulmuştur Amerika ordu ve donanmasından de-
uı? ... Elli .. · vazörUnü _ tıran ':.Yan S"'"• •.,. ... İN 5 AYLIK ZAYl0 AT

0

I ilin alan Id - bald Ital •" u..J...r.A -nokra ilere tefrik edilecek yardım mal-
~ m ~ ekse~:za nu: - Lond.ra, 9 (A.A) - Eylül, teşrinie\ cmesinin kıymeti 325 milyon İngilizli-
~ynl~ siz Floramada 'idnuz vel, teşrinisani, kanunuevvel, kanunusa ası olarak tesbit edilmiştir. 

Acaba Yunanistan yalmz mı bbnalıy- ~ aylarında l~tereye yapılan ha\. Reisicüınhur yardım hususunda ordu •? Bu vaziyette bize verdiii garanth i hi.icumlar~ndan sı~ller arası?~a. ':uku:.ı donanma Ye hava erkfuuharbiyeleriyle 
.. tırlıyarak lngiltereye müracaat etmek gelen zayıat sırasıyle bervec:hı atıdır: ıstişarede bulunacak ve ittihaz edilecek 
mecbmiyetinde kaldık. Adalaniida tü- 69~, 6334, 4588, 3793, 1503 kişi ü1· kararlardan kongre muntazaman haber-
ten yanımJar raimen İngilizler şartsı-ı mUştur. Jar edılecektir. 
Wdiun imclad...uz. koıttalar O ıtmden Ayni aylarda sırasiyle 10615, 869!'\ Bu layihanın temin ettiği faidelerden 
1teri neler oldufmıu lis de bWyenanuz 6202, 5042 2012 kişi yaralanmıştır. biri de mesela hasara uğramış bir İngı-
Mltün dünya da biliyor. ttaıyanlan bh İılgflteıeeye yeni !iz zırhlısının Amerikada, Broklin tez-

BALKAN VAZiYETi, TÜR
KiYE VE Yu;;ANISTAI 

---c>--

Alman yanın 
tazyik ve vait 
siyaseti pek 
beyh de •.• 

i gi!tere n 'ittefBlderme 
~apacağı ~ardı ı 

haz rlıyor .. 
Londra 9 (A.A) - Bugünkü İngiliz 

c-azctelcri Kahire mülakatlarına en bü
yük ehemmiyeti vermektedirler. 

Cenubi Afrika ittihadı başvekili ge-

- . 

S .. ON HABE~ 
' ' 

Büyük Millet Meclisi bugün açılıyor 

Meclis Parti grubu yarı 
içtima edecek 

------ ----x*x---------
Hük ··met Parti 2'rt. bunda vazi

yete dair iza at verecek .. 
-~-----x*x·--------

Sef erberlilıte as here alınacah ücretli memlll' 
ile ınüessese ve Banlıalardalıi memur· 

ıarın vaziyetleri.. 
neral Sm~~ Kahire~~i askeri müza- Ankarn 9 (Yeni Amr) - B. Millet retli devlet memurlarının ve mü 
kerelere ı~tırak etmiştir. Alman ordu- Meclisi yarın (Bugiin) öğleden sonra ler baremine tabi müessese ve 
lannın Yunan hududunda taha.ŞJüt et- aaat 15 te toplanacaktır. )ardaki memurların devlet mf'.JP 
ii~leri hugiinlcrde İngiltcrcnio miittcfi- C. H. Partisi mcfü grubunun salı gü- gibi muameleye tabi tutuhnaJanJJI 

lkıne .~arşı ynp~~ilc~c~i bütün yardun- nü yapacağı toplantıya ehemmieyt at. yedek subay olanlara da, er ola 
ar gozd~n geçırılmı~tır. . fedilmcktcdir. da, bir kısım maaşlarının ver' 
Yunanıstan sarsılmaz bır c~e Bu toplanbda bükümet meclisin tatil temin edecek liiyıhanm da büt~e 

hu taarruza mukavemet etmek azının- devresine tesadüf eden günlerde ecre- meninde tetkiki Ye meclis umumi 
dedir. . ~ . yan eden hadiselere dair geniş izahat tine sevki mukarrerdir. 

Mançester Cardıyan fU a§agıdaki ea- verecek, dünya vaziyetinin inkipf aey- YENİ BOTÇE 
tarlan yazıyor· · • · 1 •· ı bul · . . , nnın ıcap anna gore a ınmlJ unan Ayni encümen ay sonunda 19Ü 

Alman kuvvetlen gıttikçe artarak siyasi, askeri, ikltsadi ve alınmakta çe projelerini ve yeni vergi layıha 
Bulgar hududunda toplanmaktadırlar. olan idl\J'İ tedbirlere dair grup arka- müıakereye başlıyacaktır 
~)manya Yugosfavya üzerinde tazyiki- dqlanm tenvir edecektir. iST ANBULDAKt Mi. 
nı arttırmaktadır. ASKERUK VE MEMURLAR BUSLAR GtTTILEP 

Fakat: Türkiyeyc dostluk ~emin~~ ver- Meclis encümenleri de çalışmalarına İstanbul 9 (Yeni Asır) 
mdct~ı~. A!manyan~ takip ettıgı_ ~~- başlıyarak ellerinde bulunan işleri intaç Millet Meclisi yarm açılacağı 
ye. Türkıy.cnın Yunanııtan .. ve .b!1yük edeceklerdir. Bu arada seferberlik vu- ııchrimizdeki mebuslar bu akşam 
Brılanya ıle rabıtalarını çozmeııru te- kuunda ordu hizmetine çağırılacak üc- le Ankaraya hareket etmişlerdir. 
min etmektir. Yunanlıları da korkutarak ----------------------------
ve tazyik ederek mütareke aktine aev-
ketmek istiyorlar. 

Bu plan hem Atinada, hem Belgrad
da tatbik olunmaktadır. Verilen bazı 
haberlere göre Almanlar Yunanlılar 
üzerinde müeaıir olması için Yugoslav 
Kral Naibi Prenı Polon tavauuhmu te-
mine \'nlı ;maktadırlar. Malum olan ci
lıet ~udur: 

Türkiyenin kat'i nziyeti asla zaafa 
uğramamıştır. 

Yunanistan gibi o da lngiltere ile 
tam bir jtilif halinde bulunmaktad8'. -----·--Rumen petrol Jıuyulan 
llombalanmamq .. 
Bükreş, 9 (A.A) - D. N. B. bildiri

yor: Rumen petrol kuyularının bulun
duJ:'U ınıntakanın bombardımnn edildi
ğine dair Amerikan kaynaklarından ge
len ve İsviçre gazeteleri tarafından neş
rcdHen haberlerin tam:ımcn asılsız oldu
ğu Rumen resmi makamntı tarafından 
bildirilmektedir. 

Balkanlarda son 
buhronlı vaziyet 

lstanbul ve Ankarada 
dün yapılan maçlar 

----------~x*x-------~ 
Ankara 9 (Hususi) - Lik maçları- idman yurdu arasında yapılmlf ye 

nın ikinci devresine bugün 19 Mayıs beraberlikle neticelenmittir. 
stadmda devam edilmiştir. latanbul 9 (Hususi) - Milli 

ilk karıııla,ma Ocmirspor - Birlik aeçilen dört takım arasında yapılan 
spor arasında yapılmıı ve oyun Demir şıla~malarda F enerbahçe Galat 
sporun 5-1 galihiyetile bitmiştir. 2-0 ve Beşiktaş ta lstanbulsporu 

ikinci oyun Ankara gücile Harbiye yenmişlerdir. 

Hariciye Vekilimizin kardeşi 
öldü, merasimle 2ömüldü 

------------x*z----------
lstanbul 9 (Yeni Asır) - Hariciye demi.si müdürü ve sair zevat bul 

v~~.~ B. Şükrü &u:ı~ğlunun ~rd~şi lardır. Cenazeye müteaddit çe 
Rüştu Saraçoğlu şehrimizde tednvı edil- gönderilmiştir. 
mcktc iken vefat ebniştir. Hariciye vekilimiz Şükrü Sa 

Haricı,e vekili B. Şükrü Saraçojlu 
cenaze meraalmlnde bulunmak ilzere yar.ın ~ (bu akfam) Anbrap 

«> • • bu sabah şehrimize gelmiştir. necektir. 
[ Ba#aratı 1. cı Sahıfede ) Cenaze merasimle kaldınlmış, mera- YEN! ASm - Muhterem 

tifakından aynlmasmı temin için de mil- simde Dahiliye vekili, örft idare komu- vekilimize deriıı taz.iyetlerimizi 
temadi faaliyette balwımalda ve Türki· tanı, vali, tstanbul komutanı, harp aka- riz. 
yeye muhtelif tavizat vaitlerinde bulun· -------------ı 
maktadırlar. 
TÜRK • İNGILtz İTriFAKI SAC.LAM Dahiliye Vekili döndü Ankara ya 

Kahire, 9 (A.A) - F.cienin TUrkiye ----------:ır*x--------
ziyareti hakkında salahiyetli mahfiller !stanbul 9 (Yeni Asır) _Bir kaç gilndenberi şehrimizde 
bu seyahatin İngiltere - Türkiye ara- ftkill bu akşam Ankaraya gitmiştir. 
sandaki itimada müstenit karşıWdı sa- Vekil garda örft idare komutanı ile vali, harp 
dakati teyit ettiğini ve Alman1ann Bal- muavini ve sair zevat tarafından uğur~ır • 
kanlarda itimatmzlık tevlidine matuf-----------------------------
mücadelelerine hakiki bir cevap tefkil 
ettiğini beyan ediyorlar. 

AMERiKA YUGOSLAVYAYI 
TEŞVİK ETMİYOR 

Makineye 
Verilirken -..1n. t_::..ııwı .1..s.ıı Bu ü-..1-1 AJ Lıı&.ı.--•- :{Mılannda tamir edilmesi bundan sonra 

.,,............, ...._.. er .-.-. m ~ e- man HN'"MffNW'"I mümkün olabilmesidir. Vaşington, 9 (A.A) - Siyasi mahfil-
Je siz seyird bldnm. Ba meselenln si- Lo .J- 9 (A.A) İn iliz' ha le d B" l -:1.. Amerikanın y oaJa 

}~ollanda n--
lan seyahate 

çıkıyor mi alikedar efmedlihd lliylediııiz... Mü- n..ua, - g. . va. .v~ r e ır e~ . ug vyayı F 1 
ilim İnlilb Jmnederi SeJAniie llaraC' ~ emniyet nezaretl~ tebliğı KANUN NiHAYET YARIN Almanyaya karşı mukavemete ıe.viJt ve ransa mpara• 
edilmeclik(e Ahmyma ...,......,. !:1~~::,n ~aı;~~·. KAT'~iYoa.. ~~~kJondakj haberler yalan- tor)uttunu Fran- ,,,..,...,. y.,.._, .... 11 
•aıunmı~ . Wldir6lb. O aman Tarruz gece yarısından pek az sonra v 9 De L--"-- ~ ,._ ı---•.._. ~ ••• Ws lbe ~bilirdik. Sa haWe Flonnsa- nihayet bulmuştur. İnsanca zayiat son aşington, (A.A) - moıu-~ .... _..,.... __ • cwe 
.. ne işinb varda ekselim?. taarruzlardakinden biraz daha fazladır. ybü~ydımilk b~ekserun~yU:tıe~=d'ey~9 de- Ame ·ka barba SIZ kuvvetleri .. CoPdel Bal De 

Almanya - Yunanistan münasebetleri Y"L-k infi•U- bombaları evlerde mu·· - n ..a&...u--ııı_....__ I UAM: UIA mokrat. 11 cümhuriyetçi ve 1 müstakil ••daf ed k __....,.,...,,.., .......... , 
taı~a _ile ~uhasa~ta nlmen . normal hiın hasarlar yapmıştır. Çıkan yangınla- kanunun lehinde rey vermişlerdir. ııır· ecekl mu aa ece -,,:,.. .. ..; ............. 9 (A.A) - y .. .n .. leyrını takip etmiştir, Attna elçiniz ba\' L---'...! taarruz b'tmeden •• " • y _...,MOM __. 

lletaksasm cenaze merulmincle bulun nndUrUlme~Ur ı once son 13 demokrat, 13 cümhuriyetçi ve bı!' • • • iri Hollanda elçiliğince neşredUeD 
du. Başvekil Korizisi yeni kabineyi tee- uq• • müstakil kanun aleyhine rey vermişler- -c> Ba ....... Ge. Y~ habere göre Hollanda hariciye 

~nr:'=:nte!erik ~Bun~ Balıe ....... italyan- dirKira ve ~ kanununun pmrteli ve- [ Bqtarafı ı ci Sahifede ] feNflne uePllen .,,,. !!,effı:::S;:~ = ~ 
seldiAinl eormak lhmıdır. laP flllılp edlllyol'.. ya sah ıünti biitiln formaliteleri ibaal ten maada laiç bir İeclbirin kili slpıfeıte tepe olanda ını.olardu:· Bu ~ahatten ımıbat 

YUNANisTANA ALMAN Kahire 9 (AA) - Orta şark İngiliz edilerek kat'iyet keshedeceil ve dba· lmı .=..,_ d 1___ Vifl, 9 (A.A) Bavu ajansı bildiri- via bUkümeti ile dofp:udan ~ 
HCCUMU NitlH? orduları kardıımm tebliği: Trablusta burreisinin lmsuiyle lremwlyetin ta- o 1aca .... 1 Ye 1ar UD IUlllUDU- F - tarafından 8irişilen mas ederek Hollanda HindistanJDlll 
Fakat b\lliln blWln .an-••• __._leri Eritrede kayde dJ.e rbir __,yoktur. ball1lk edeeeli 'b~. DUD da nilaa1et bu saruri neticeye ~~Lllarefal eten ... __ _.,A__ hilt işlerini tetkik etmek ve 

uuay -- "'111 ..-J -~ ed ld L-- L• ---L 1111UU1iltler Ve mütare.u: ~-........a çel'- l....--lmiJ} • tin bazı gfj ..... :Almanların Yunanistanı istila edecelln- Habeşistanda Habeş vatanperverleri Senatör Taft y~m kanun ~- R'T& en 70 a .,..it ull' amnaa- çiwsi dahilinde olarak Afrika impara- uc:r~ e vauye 
tlen ~sedivorJar.. tarafından zaptedilen milstahkem Bor- ~ n;cJdi ile İngiltere ve Yunanistana leden bafka bir fey olmadıiı ne- tıorluiumuzun hariçten gelebilecek olan yerınde müşahede eyı.mekten 

Nic:m? .. be garnizonuna mensup olup firar eden bır mil) ar dolarlık yardım yapılmasını ticeeine I d Buna b. her hangi bir taarruza karşı müdafaası Bu •yahat esnasm«la ld ~ 
~le bir fe7 ~ ~~ ,.daa İtalyanlar fiddetle takip edilmektedir. tR~ etmişti: Ayan~~~ teklif Yarmlf ar ~· . ına· yalnız Fransız kuvvetleri tarafından tonda tevakkuf ederek~ 

ma.trMile yapılabilir s..is ~- İtalyan 90malialnde ileri hareketlerine büyük eksenyetle reddedilmiştir, en konan meselenm Amerikanm kat'! bir smette temin edilecektir. ye nazın B. ConleI Hulltl z.ıyaıd 
Ywwüdma larp 80 ~onlalı ltal7a- rlavam eden kuvvetlerimiz Mogadiçyc barba airİp cinniyeceii dejil, Bu husus başvekil muavini Amiral Cklerdir. Bo1lanU IDn6ıtanmdlı 
,. hhm>:e i~ ~ mi)yoalak dil- mu. Hlrar yolunda Bagaderbanı işgal etmis- J'pans~ _,.,ec_.. •tr ~anai tarihte barba gireceği m• Darlanın Fransız hükümetinin Afrika- il ir :ü:ıeı!r 1ı:' 5dc:! ... ~--
~ kitlenin nıd.. ............ .._ lerdir. Diler mıntakalarda kuvvetleri- -ı-s- ._., ıeleıi oltluiu kanaatine 'ftl'llllf"' da umumi murahhası general Veygand e · ~ 
• :,~ •FJP~ _mı? miz ~ sahalarmı genişletmekte, bir llflpmt l'e ÜaJyanlGP tir '9J'efine vermiş olduğu bir öile y... -- .& •&•• .... .& .. 

,;;ıma Jtaly~ ....,_ baaık -- cok esir ve harp mahenıesi almaktadır- • .. .. . . ğinden IOnr& vuku bulan toplantı esna· • auan .., • • & .-... 
"!le müct.halenız ttalyaJ1 kwlwabilir lar. Vaşington, 9 (A.A) - Hariciye ne-ıa- • Gazete .. hukumetin mihv~r devletle;. sında teyit olunmuştur. Bu öğle yeme- .&JILAlllA8L 
mı? reti, Eksmot vapurunun Fransaya ha- rınin maglup olmalan lazımgelececı tinde harbiye nazın general Hutsinger 

Onu biz kurtarabiliriz. Banan için de 80 Milyonluk büyük bir milleti lai- reketinin gecikmesine İtalYfllllD: talebi se mülih~aaı~dan baıka bütün r;ııülabaza- müstemleke nazın amiral Platon ve lı'- Hanol, 9 (A.A) • - Bura~ 
ltalyanlarm Arnavutluğu tabliJ'e etme- maye için küçiik bir milleti arkadan vu- bebiyet verdiğini bildirmiştir. İtalya bu ların .. ılr.ıncı derecede ehemmıye~ haiz va milsteşarı general Bergeret hazır 1:ıu- Siyam anlaşması :mızasının 
leri ü!idir. Ekselans, belki bunu- IOra- racağmı zannetmiyoruz. vapurun hareketinden İtalyan harp ge- oldugu~'! yazdıktan sonra Am .. erıkanın lunmuşlardır. Mütekabilen vuku buı.n old~ d hak~~ Japon ha~ 
bilininız: Ekselans, acaba Yunanistan piyade Vt nilerinin haberdar olması için hateke- gerek sılahlanmak ve gerek efkan umu- to Jant da Fr Afrik alikadar tt:yı~ e en hıç bır mal~a~ mth .. 

- Ya lngilooerne olacakbr? topçu fırkaları yerine hududa kolsuz ve inin tehirini istemişti. ~iyeyi h_azırlamak noktasından iki mü- elen n:uhtelif aı::asi iktısa7 ve askert :udir. ö~i ~er ~tı~ ~ 
lnsilizleri Y~ist~ bb cellrme- bacaksız 20 bin harp malUli.i göndere ~ hun .. vazıfe~e .ehemmiy~tle ~ailanmıı meseleler görUşUlmil~Ur. fum g rdanm:ıı • b'~t .. 0 

dik. ttalvanlar getırdı Ö1-inia kan- cek olursa ordularınız ne yapacaktır? oldugunu soyliyor ve ıoyle dıyor: -• erb.. .z 
1 
uredUm~ ':u 

larile sul~~ torraklar~n anlan, na- l!u hudut muhafl?Jarma silah çekecek Eslıl ROlllClllyel lıl'alUUn Almanlar Dünkerkte nilıai dar· Fransaya yiyecek Ye ~~~W:~uz ıza e 
-! kove.~~!ır ~? B~~ b!z Y~ bir ordu tasavvur edilebilir mi? lıGPGl'I ue Polonya beyi indiremeiılerdir. Şimdi lnıi- Piç getiren yapar -o--
Brz ne o1ul~rıL ne dırılerı ~OVUDllJ'D. Büyük veya ktlçiık bir Yunan ordusu iizler Bin1razi ve Selinikte iıte- N--••ya•a ı•Hwor İNGİLİZ --au•'~..d 
A..,..yı ıaran kasaga ıeçınceye ka- emir alacak olu sa Epiri müdafaa ettiın Londra 9 (A.A) - Sabık Romanya d'kl • . ..-... ti' ~., - • ~- • ,_.a.ı ~ 
dar .,- ük müttr.'ik•miz ln,Pltere ile S(ibi Trakyayı da müdafaa edecektir. Ne kralı Karol ve maiyetinin Polonya diplo- ı ennı yapıyorlar. Vişi, 9 (A.A) - Havas ajansına göre Londra, 9 (A.A) - ~ 161'. 
Ja~!ana d~c,al--. ~bin Y~istanı vapabilecek diye sormayınız. Orada da matilc pasaportları sayesinde İspanyadan Mevzuu babiı olan uıl meaele İspanya ve Fr~dald harp k~banlan dilen İngiliz .tebli~ ismi~~ 
htila ~d~ceiinizl eoyliyorlar. Bız huna "arpışacak, ölecektir. firara muvaffak oldulr.lan hakkındaki Almanların bu harpte iıim babası için 25000 İngiliz lirası kıymetinde yi- rodarre şehri Ha~~ .. 'j 
hili inanmıyorm. Aı-n onlmanun Evet Yunanistan vaktiyle bütUn dün- ,ayialar polonya ajansı tarafından tek- ld ki ld h b" de daha yecek ve i1Aç yUklü olarak gelmekte ıe kadar içlerinde ft mor--~.._.....*' 
llendisini lclçük dit.._. ~ Wr vaya yaşamağı nasıl öiretmiş ise buctın zip edilmittir. 0 u an YI mm ar m • olan Cold Barbor ismJndeki Amerilam rar yolu 6zeriDdeld Ovalral 
._ ••••• tı.ııMlia edeoc I' ü Wv _._ de nasıl tihnek lAzını geldiğini ölrete Krala ve maiyetine her haqi bir pa. ne kadar zaman deYUD edebıl• vapuru muhtemel olarak yum llani).. ~ pmalinde buluA!!~ 
ınlJ--. eeblr. değildiı. ce eridir. olan meaafesl 388 ~ 


