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ı- ABONE S~RAİTI 
~EV AM MÜDDETİ Türkiye için H_a_ri_ç_l_cin-
A.l rıclık....... 1400 2900 

tı aylık ...... _ • 150 1650 
,.__ GUnn stecmis nüshalar (25) kuruştur_ 

f E l. E F O N : 2697 

Fuarın a~asına az bir zaman kaldığı için 
Kültürpark sahasında çalışmalara gece, gün
düz devam edilmcğe başlanmıştır. 
Bu sene eğlence mahalleri de tevsi edilmekte

dir .. 
1941 fuarı 'büti.in Avrupa fuarlarının fevkinde 

olacaktır •• 
JI A z 1 R IA A N 1 N 1 Z! 

it•-.... münderecatından mesulıyet kabuJ edilmez ..... Cünıhuriyetin ve Ciim1ıuriyet esCTlcrinin bekçisi sabahlan çıkar Biyasi gazetedir 

20 AÖUSTOS 20 EYL~ 
YENl ASIR Matbaaımda basılltllJbr. 

wea 

lltt ıl ad 1.i Jtaly:ın n ıistcrııtcl:C'lc r ndc>n Er'trcıı;n ıncrke;;i Asmaradaıı go ... · s 

l'~·;~·;ı·;;:";~~ik: ln2ilizler Habe-
---co•--

411terilıanın dünya 
~""i· 1etini JıurtarmaJı 
"\'111 mücadeleyi JıalJul 

şistanda iler-
liyorlar 
--c:»-- • 

!,lediğinin sarih 
•rGclesidir-

llAKKIOCAKOt.LU 

D!reduvada 8, b~Jıa bir 
yerde de üç İtalyan 

tayyaresi tahrip edildi •• 
C· 

~ll~lcrdt•n beri merakla beklenen N. irobi, 16 (A.A) - Bu sabah res-
~ tıka reisicünıhuru Ruzvcltin nut- men bildirilmiştir. İngiliz kıtalan mare
-.;ll l"adl olar dün on diirt lisanla biitiin şal Graçyaninin vaktiyle Habeşiı.ian is-
\'h~a ~aynu~lardır. tila cdiHr:ken bir uıfer kazandığı Ne~el-

' ~~z 1939 harbinin değil, belki bü- liye ve Vijigaya doğru derinliğine iler
'-kt ~·ri~ctin lıa~atmda bir dönüm lemcktcdir. Negelli, Mogadiçyo - Adis 
_,. ası tc-skil edecek olan demokrasile- Ababa yolu üzerindedir. Harekata de
~k~::ı'd'!" isi bu nutukla gayet sarih bir vam edilmektedir. 
~ e 11.ah olunnıu tur. TAHRİP EDİl~EN iTALY AN "tl tıtkun umumi nıanası totaliter ida- TAYYAREl.ERİ ....:e kn~-~ Amcri~nnm kat'i ccph? :ıı- Nairobi, 16 (A.A) - Neşredilen 
il '.c !"tıcadelcl ı kabul eylemesıdır. resmi tebliğ cenubi Afrika hava kuv

' ~Pınuz. hatırlıyonız ki l eylül 1939 vetleri tarafından dün sabah Direduai:fa 
ıı.... '~~da harp ateşi patladığı ı.a- ".SCkiz İtalyan tayyaresi tahrip edildiğini 
~: ~utun gözler Anıcrikaya çevril- ve üç avcı tayyaresinin (lüşürüldüğünü 
~~ u -~~m kudretin harp hak- bildirmektedir. Bundan başka yerde bu-
4iinv dUŞüncelcrini {iğrenmek bütiin 1unan iki bombardıman tayyarcsiyle üe 
~ anç .. en .~üyiik merakını tc ·kil edi- keşif tayyaresine de hücum edilerc1.t 
"-t~· .. ~~"t.kkau o zaman Amcrikada in- yakıldığı ayni tebli~dc bildirilmektedir. 
~ . f"H! ı Sı lıikim buluiıuyor~ A \°• 
•• .._} lcnne kanşılması istenmiyordu. TRABLUS GAKPTE 
) ~ dünyanın en kudnıtH hlr .-Jwi- Kudils. 16 {Radyo S. 22) - )Cabire 
tti olan reis Ruzvelt, hu harbin neti- orta şark hava kuvvetleri karargdhının 
~tinden endişesini gizlememişti. Na- tebliği: Trablus garpte Ageylada düşma-
~f • d h.. • · · k d nın dört tayyaresi dafi bataryalar tara-
~ .erınin ünya urrı}·etını yo c e- fından düsürülmüştür. 
ti n' daha o zaman görmiiş \'e sezmiş- DELCl.KA KUV'n:.TLERiNI~. 
~ q sebepledir ki demokrasilere yar- ~ .a: 
,._ edebilmek için evvela Conson l<a- HAREKATI 
"-lu~nda 1ndiiat yaptırmağa mmoaHak Kudüs, 16 (Radyo S. 22) - Ktıhire 

orta şark orduları karargahının tebliği: 
~ ilk hamle bütiin milletlere Ante- Assosanın zaptiyle neticelenen hart?
'-lt an harp malzemesi almak ,.c an- kfı.tn imparatorluk kuvvetlerinden baş
'ttt· kendi vasıtnlariyJe taşımak hakkını kn Belcika kuwetleri de iştirak ctmi<ı· 
~Yo.~du. lerdir. Habeş kıtaatı her tarafta ilerlc-

)tt•a~u bu haktan yalnız deniz hakimi· mektedirler. 
~tı1111 .ellerinde tutnnlnr istifade cdchi- İmparatorluk kuvvetleri Cicika l-'O· 
;rdı. Nitekim öyle oldu. lunda şosenin büyük kısmını kat<'tmiş-

ı._ ~sa yıkıldıktan "onra nazarım da· lerdir. 
tit.f·UYük bir hc~ecanla Anıcriknya ('ev· -----

• R zvelt ut
öyledi 

- c>--

-0-

maruz bütün 
milletlere Jıat'i zafere 
"adar Jıaydsız, şartsız, 
süratıe ve gittilıçe artan 

nisbette yardım 
edUeceJıtir-

Vaşington, 16 (A.A) - Reisicümhı:.r 
Ruzvelt dün akşam Beyaz saray nczdi
ne memur gazeteciler birliğinin şerefi
ne verdiği akşam ziyafetinde bir nutuk 
söylemiş, bu nutuk Alman işgalindeki 
memleketlerin dilleri de dahil olmak 
üzere 14 dil üzerinden radyo ile neşre
dilmişt.ır. 

Enternasyonal mahfilde bu nutuk 
şimdiye kadar yapılmış olanların en 
mühimmi addedilmektedir. Aylard3n 
beri binlerce kişi Amerikanın harpte ol
duğu fikrinde idi. Bugün Ruzveltin söz
leri vaziyete tam bir vuzuh vermekte
dir. Ruzvelt sözlerine şöyle başlamıştır: 

ıEvet iş artık takarrür etmiştir. İşin 
içindeyiz..a 

Dinleyicilerinin hararetli alkıştan 
arasında Ruzvelt diktatörlere karşı De

f Sonu 4 ciı SaM!"dP J 

B. Rıızıoe!t 
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HAVA HÜCUMLA. I ŞiD-
DETLE DEVAM EDiYOR 

---<!:O>---

Alman petrol hazine

leri ve yağ fabrika-
, __ ık Cerçi inı::-iHerc. tek başına miida · ISpSDV& da 
~d· arnnnı v<'.mıckte tereddüt göster-
İat h .. ''e İngiliz milleti esir yaşmnnktnn 
~l lir ölnı~k azmini ~österdi. impara
~~k ile beraber diinya hiirriyetini 
l'ıttı tnıak gibi mukaddes bir ideal uğ
~l~ sonuna kadar döviismeyi kabul 
•ıtr · Faknt hu kafi değildi. Bu azmin 
11.._:ce \•erebilmesi için Amerikanın yar-

ları bombalandı 

Amerikadn var- 8 Al -•>-
eş ınan ta)'}'aresi 

dım beklemekte daha diişiiriildii 
ll 11\a knt'i ihtilaç ''ardı. 
~ ~a Ruzvclt olmak iizerc biiti.in 
~~ .rkika nıilletlcri diinyaııın zuliim ve 
~t~_ı c asına da) amm bir rejim altına 
dilt ll)<Jl'ndii!'ini görmekte giit;lük çekmc
)et·r. 'l'eJılikenin azameti iinünde hiirri· 
ıtı~tı !ek kalesi olan lngiltcreyc yardı· 
ı~ hır Hızifo w bir borç olduğunu 
t tttilcr. 
t.t'ar \'c iare kanunu ~tc böyle bir dü
ııc~ .. ·ı mahs lüd" •• il ·• n u ur. 

B. Ruzveltin mümessil· 
leri ispanya elçisi ile 

görüştüler-. 
Mndrid, 16 (A.A) - Amerika cüm

hurreisinin mümessili Donavan Londrn
dan tayyare ile Lizbona gelmiştir. Do
r.avan Ruz.vcltin diV,cr mümessili B. Ha-
rimanla görüşmüştür. İspanyanın Liz
bon elçisi ve general Fı-ankonun kar
deşi Nikola Franko Donavanla görüş
müştür. Mfü.akerelerdc Amerikanın İs-

~ ll kanunun tatbik şekillerini izah 
lıeı" _ ltuzvclt son nutkuyle bütiin şiip · 
bit er, izale cylcnıi::itir. Amerika için ar
~)( .\'Vrnpa harbine malzeme yeti::;tir- p:myaya yapacağı yardımlar mevzuu 
~~ bir alış ,·eriş meselesi olmaktan bahis edilmiştir. 

;-ıs. lıir' nz.ifc halini almıştır. BİR MÜLAKAT DAHA 
'ttı ltlerika, ırk üsfünlüğü iddia eden
~"-e kiicük milletleri tahakkümleri al
~ıl aılanlara karsı açık bir şekilde mü· 

lt~!c. kararındadır. 
Paıt Uruk \'e büyük bütün mitletler ha
ııa;~ e istiklal haklanna sahip olunca~:a 
tii r Amerika kayıtsız ,.e şartsız. bu
~ı;" ~lt\" etini \'C hiitün kaynaklarım 'o l"rıyet miicndclc i yapanların cmrfoe 
t,J'lı1 ustur. Bu yüksek \'C faziletli mii
tı(i ~lede ıniittchit Aıncrikn şercm rolii-

l'tıra azmindedir. 
"1i ~ız,cıt. miittchit Amerikanın hu az· 
~1 tı cümlelerle ifade eylemi tir: 

~~ti c~nıcnıizc imkan olan bütün harp 
•ili crıni vercec~İ7.. Yardım kafi zafc· 
"' alınmasına kadar durmadan fozl:ı-

Madrid, 16 (A.A) - General Franko 
İspanyanın Londra elçisi Dük Dalbeyi 
kabul etmiştir. 
1111ııı11111111111111111111111 ı ııı ı ı ımıııı ı ıı ı ıı ııı ı ıı 111111 

n~aktır.ıı 
dt •kkat edilirse görülecektir ki )'ardım 
~ Varn cdcl"ck değil, durmadan fa7.1n1a -, 
"ı~~ır deniliyor.. Bu noktanın ehem-
?etı biiyiiktiir •. 

~ ardımın kant ve art tanımı
S..~cağını da tebarÜz ettiren Rn7.velt nut
f~drıun diğer bir yerinde kendi milletini 
1 ..... ~kirlıia da\ et eylemekte ve demck-

""'Utr kh 
· S hi ede 

~--

Londra 16 (A.A) - Salahiyetli ma
kamlardan öğrenildiğine r.örc diin gece 
'tngiliz tavyare]erinin garbi Almanynda
k• hedeflerini Gelsinkirşen ve Düs
scJdorf teskil etmiştir. Aynı vüsatte ol
mamakla beraber Rottcrdamdaki petrol 
hazineleri üzerine de cok müessir bir ta
arruz yapılmıştır. 
Tnarnızlar büyük bir bombardıman 

teşekkülii tarafından yapılmış ve yalnız 
bir tayyaremiz dönmemiştir. Gelsinkir
şenc yapılan gece taarruzu kırk beşinci 
trarruzu teşkil etmi~tir. Bu c;ehirde mU
him petrol tasfiye ve istihsal tesisatı, 
yağ fabrikaları vardır. Bütiin bu tesisat 
miiessir surette bombardıman edilmiş
tir. 

Amsterdam 16 (A.A) - D N.B. ajan
sı bildiriyor: Hollandanın muhtelif yf!r• 

[ S~u 4. cil Sahifede ] 

ltalyanlardan alınan tanklar Yunan askerleri tarafından kullanılırken 

ı ı ı 1111111111111111 ı ı ı ı ı ı ı ı ı ı 111111111111111111111111111111 ır 

Amerikalıların 

yüzde yetmiş 
sekizi Ru~velt

le beraber 
--«>~--

ARNAVUTLUITAll YENi 
ITllYAH HEZiMETi 

----4.0> ___ _ 

B M l . . . " • usso ınının son 

bir gayret daha,, em· 

rile yapılan taarru% 

11111111111111111111111111ti1111111111111111111111111111111111 

japonyada 
ehemmiyet 

atfedilen 2izli 
içtin1alar vall ıldı 

----~•>-

DemolırasUere yardım 
için dahili istilıraz yapı· Italyan 
lıyor. ingUtereye hücum 

.Japonyada hariciye na· 
askerleri ade· ZIPları Matsuolıan\'1 se

yahatinden çalı şeyle• 

botları da uerııecelı
Vaşington, 16 (A.A) - Amerika

da. yardım kanununun tatbiki için ica
beden tahsisa• büyük iıtikrazlarla te
min olunacaktır. 1 Mayısta halk devlet 
eshamını satın almaya davet edilecek
tir. Bu eshamın kıymetleri bin dolarla 
1 O ıent arasında defişccektir . 

KOÇUK HUCUM BOTLARI 
VERtLtYOR 
Va;ıington, 16 (AA) - Bahriye 

nazm albay Knoks aşağıdaki beyanıı.tta 
bulunmuştur: 
-ingiltereye sahillerin müdafaasında 

çok mühim tesiri olan küçük hücum bot
lnrı verilecektir. Bunlardan haftada ae. 

lZ tane yapılmaktadır. 
!~1ltere.> e müstacelen gönduilıriw 

cabeden haTp malz.e.ıneai ve mühhnma• 
tın memlekeıt,., mevcut olduğu daha sa
ahatle görülmüştür. 

ta biçildiler IJelılendiği anlaşdıyor 
Tokyo 16 (A.A) - 1çtimalarmı M'1rt 

-<>-- nihayeti.ne kadar tatil ed<>n ayan ve mc-
Atina 16 (A.A) - Atina radyosuna busan meclisleri gizli birer toplantı yap. 

göre M~ssolini son defa ~ ıfinü cep- mışlardır. Başvekil Prens Knoye vazi· 
hede görünmüştür. 11 Jtaıyan fırkası- yet hakkında izahat vermiştir. Bu iza· 
nın yaptığı üç taarrmun ağır ~yi~ta hat bilhassa hariciye naz.ırı Matsuoka· 
rağmen muvaffak olamaması uzennc nın seyahatine- ve bu seyahnt.ten bek· 
Mussolini bir gayret daha ~apılmasını lcncn neticelere tealluk ediyordu. Har. 
istemiştir. Bu son taarruz dalyanlara biye ve bahrjye nazırları Çin harbında• 
çok alır zayiata mal olmuş ve İtalyan ki vaziyete dair mahimat venni lerdir. 
kıtalan mitnıl,röz ve otomatik silihlar- Toplantılar bir saat sürmüş1ür. 
la adeta Mc2r.llerdir. Bundan sonra MATSUOKA MOSKOVA 
Yunanlılar~ bücum1111a- kalkarak VE BERL1NDE 
ltalyanlan kcn4i hatlanmn gerisine Tokyo 16 (A.A) - Moskova yoliyle 
püskürtmüşlerdir. Berlin ve Romaya gitmekte olan Japon 

Yakalanan İtalyan esirleri bitap bir hariciye nnzın B. Matuoka dün Harbi· 
halde bulumnakta. ~ btlirur.a ne varmış ,.e öğleden sônra Sibirya ekSi
&ilrükleodilderi JçiD ~erini tel'in et- presiyle yoluna devam etmiştir. 
mektedirJer. Esirler arasında iki albay JAPON HABiciYE NAZIRINJN 
da vardır. SEYAHATİ VE AMERİKA 

Yunan ve İngiliz tayyareleri ile İtal- NevYork, 16 (A.A) - Hilkümet mah-
yan tayyareleri arasında şiddetli hava filleri Japon hariciye n~rı M;atsuoka-

{ Sonu 4 C'ii Sa.hifede l r Sonu 4. cu SaP.ıfe&._J 
RUZVELT ÇOK SEVtUYOR 
Va§İngton, 16 (AA) - Bir ankete 

göre Ruzvelt Amerikada bugünkü ka
dar sevilmemi~tir Halkın yüzde yebnİ§ mın·mnuır.o,nruı~nft'lrnt ..... ,.,Al HISt!llo'tıt•~ıt'l'' • f ..... ""a •"U •tıı• ,,. ·• ,...,,,, ..• .,.,,,11 

teki:ıi Ruzveltin takip ettiği siyaseti 
;mutlak bir suretle tasvip etmektedir. 

--'-

BİR AMERİKA FİLOSU 
Yeni zeıandaya gidiyo,., 

Londra, 16 (Radyo. S. 21,10) -
Yeni Zelanda ba,vekili bir Amerika 
fılosunun Yeni Zclandanın Okkand su
larına geleceğini söylemiştir. 

-----
Hindistan hö
yük yardımlar
da hı lunuyor 

-«>--
lngiltereye Hindistan· 
dan sayısız insan ve 

malzeme gelmelıte 
Yeni Delhi, 16 (A.A) - Kralın yeni 

umumi valiye telgrafında Hindistanın 
harp gayretleri takdir edilmekte ve 
müşterek tehlike karşısında bütün Hin
distanın yardım ve gayretlerine istinat 
edilebileceği hakkında daha harbin ba
şında izhar ettiği itimadın tahakk\ılc et
tiği bildirilmektedir. Kral telgrafında 
diyor ki: 

Hint prenslerinin kral ve .imparator
luklarına bağlılıkları hiç bir zaman bun
dan daha kuvvetli olmamıştır. Hindis
tand~n sayısız para ve insan gelmekte
dir. Ingiliz milletinin ıstırap ve felaket
lerini tahfif için Hintlilerin büyük cö-
mertlikle yardım etmektedirler. 
11.111111111111111111111111 mı ı ı ı ı ı ı ıı ımuıııuııııumıııı 

Vi§i Fransız hiıktimeti nezdindeki Amerika mümessili amiral Nihi bir törende 

F ran•anın ihtiyacı 
-«>--

Yinecek madde-
ler verilmesi 
ı?Örüşülüyor 

AMERIKADAKI MOZAKERE· 
LER HENÜZ ILERLEMEMlŞ 

BULUNUYOR 
Londra, 16 (A.A) - Royter ajansının 

Londrada öğrendiğine göre işgal altında 
bulunmıyan Fransaya bazı yiyecek 

SON DAKİKA 
•••••••••••• 

In9-'iltereve ya
pılacak taarruz 
akim kalma-
ia mahkôm 

---c>--

JngUiz bahriye 
naz•ının beyanatı 

maddelerinin gönderilmesi hakkında Londra 16 (A.A) _ Bahriye nazın 
Amerikada İngiliz ve Amerikan mUmes- AlduandD' söylediği bir nutukta tngiliz 
silleri arasında bir takım müzakereler donanmasının gördüğü büyük hizmeti 
cereyan etmektedir. Maamafih bu mii- stayiıle kaydederek donanmaya olan 
zakerelerin henüz ileri safhaya girme- sonsuz itimat imanını izhar ettikte. aon-
miş olduğu zannedilmektedir. • ra halıbazır vaziyete aözü nakletmiı ve 

LORD HAUF AKSIN BİR kudretli bir dii!manın karada,denizde ve 
Mt)ı;AKATI havada lngiltereye hücum edeceğini, 
Vaşington, 16 (A.A) - Lord Balifaks fakat bu hücUmlarm evvelkiler gibi 

B. Kordel Hulle bir «örUşmedc hulun- aldm kalacağına emin bUlunduğunu be
muştur. ~1 altında bulunnuyan Fran- yan ett.ilden .onr• tngilh: donanmaimm 
sayı alikaclar eden btitiin meseleler gö- aon bir sene içinde fevkalade kuvvetle-. 
riişiUmüştür,. diiini ve Amerikan yardunmm da inzi-

Maamafih ~ilte~in Fransa lehivn- mamiyle zaferin elde edilecejine emin 
de ablokayı ıevşetmege hazır olduıu olduğunu aöylemiJtar 
hakkında dolaşan şayialar teeyyüt et- ------- _ ~ _ -·- -·--

lmemiftir. VlllİDCtOD ve Londra Alman ~..oc:oo: 
[ Sonu 4. cü Sahifede ] 
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Propaganda ue BaJdlıat 
•••••••••••••••••••• 

ltalyan imparatorluğu 
yıkılıp gidiyor ... 

ŞEHİR HABERLERİ 

----------------..-x.x:~------~~------

Çocuk bayr~mı 
hazırlıkları 

başladı llanJ Demofırasiler ue İngiltere yılıdacaJıtı? •• 
Mihverin yaptığı milyonlarca propaganda 

masrafı ha11aya harcanmı.ştır .. yeni ders yılından itiba· 
ren normal tedrisat 
usulünün tatbikine 

calışılacak.. 
Daha harpten hebcr yoktu. HattA 

Habeş btilA.sı dahi batlamamıştı. Fakat 
yük bir atq yakılıyor, kazanın ;,., 
p:-opagandanın cadı kazanı altında bü
de türlü acayip ve hiç koklanmamıı 
kokular ncşredek, propagandanın sl
hlrli mahlulü kaynıyordu. 

Harp sonrnsınm milnnkale ve muha
rebe vasıtalar.na temin ettiği inkişaf, 
hakikt bir claf snnaylb ne vücut ver
mişti. Ve her tarafta, bu claf sana~·ü
nin> toptancı ve perakendeci c;arşılan 
ve esnafı türemişti. 

Bu devir, henÜ! kapanmamıibr. Fa
kat harp, ayni zamanda bütün iddiala
nn, hnkikatın terazisine vurulanık öl-
9fllmesi demek oldueundan, propagan
Cla. artık başı boı d~ldlr. Ve, nerede 
sahtek&rlık e~ yohut ediyorsa, orada 
~a yakayı ele vermektedir. 

Dediğimiz tarihlerde, kulağımıza ça
lınan sözler iki tarafı da kesen bir kılıç 
gibi, iki ağızlı idi· 

1 - Demokrasiler ve başta fngiltere 
hurdalaşmıştır. Yı!cılaeakttr. 

2 - Neden bllyü)c Avrupa devletle
ri ba!lta lnglltere olmak üzere kendi ara
Lınnda nnlnşmazlar ve küçük devletler
le 83mürgeler halkına ttill kepaze olur
lar) 

Bazen bir Alman yahut ltalyan gaze
tecld. cenuptan söktln ederek Ankara. 
ya gelir TC iJd ağızlı lcılıcın 1 numaralı 
aizmı g3sterlrdl. Y an1 demolcrutlerin 
tereddi ettlğtnt ve yıkılacathnı söyler 
ve illve ederdi: 

c ispanyadan Fasn geçtim. Oradan 
bntiln eahtli takiben huraya geldim. BO
tnn Araplar, bu dediğime inanıyorlar.> 

Şüphe etmemek lizım ki bu gazete
ciler. bu gibi ld~hlan daha ziyade ba
vullan derununda taııyorlar ve geçtik
leri yerler hallı:ı arasında yayarak yolla
nna devam edlyorho.rdL Ve her halde. 
büttln AfrlJcada ve Asyanın bir çok 
memleketlerinde ayni eyahatı yapar
ken ayni iddialan yayıyorlardı. 

Eğer dedikleri gibi, Afriknnın ıimnl 
layılan ilzerlnde yaşıyan insanlar, bu 
lddlıtlara inandılarsa, eğer Musııoüniyc 
«1slimın kılıcı> unvanını layi\c: gördü
lerse, ılmdl yani bugiinlerdc. acaba ne
ye lnanmaktadrrlar) 

Çünkü bu propagandayı, yel üfürmüş, 
su götünnflı bulunuyor. Ortada. şimdi 
arblc, bütün belligatiyle telcrar, yeniden 
ve hCT nman olduğu gibi, hakikat du
ruyor. 

Bu propagc.ndayıı dnlr olan hakikat, 
Afrikadakl halyan imparatorluğunun 
tarihe lcanşmal: Gze~ olma!ıdır. Tunus 
hudutlanndan Bıtbülmendebe kadar, 
propagandaya göre. demokrasi1er yıkı
lacaktı: Mussolininin harbe girerken 
5ylediğt nutuka göre. ltalyan silahları 

muzaffer olacnktı: hakikata göre halbu
ki. propagandası ile beraber, bütün ltal
yan imparatorluf,unu yel üfürüp su götür
mektedir. 

• Propııl'rftnda. fuıkiluıt] .. rin hlnnetinde 
ka!dıl'.rı: milddet(e. fayd lı •e müspettir. 
M•flt'la t emtu"a f!'!rrfl12: propagandaBt. 
cHabeşistandalcf !!tvil h,.J)c ne olaak) 
Bu hususta ltıtlf'a hükiimeti bize hiç ltir 
müracaatta hulunmamışbr. Yımn bir fa
cia olurb, bunun mewllyeti, yıılnız ve 

Yazan: Burhan Belge 

yalnız. o zav Ilı halkı bir imparatorluk 
kurmak hulyasiyle oralara taşunı!J olan 
adama, yani Mussoliniye yüklctilecek
tir> diyor. 

Bu sözün bir mana ve müspet tnrafı 
olamazdı, eğer gark Afrikasındakl hal. 
yan ordulan ricat ve Habeş intikamcı 
hıı.mlcııi hücum halinde olme.saydL Fa
kat f tnlyan ordulan çekilip Habeş va
tanperverleri yer ver kıyam ve Haile 
Seliise tarafılU' iltihak ettiğinden, bu 
sözün bir kaç kolorduyıı denk bir kud
reti vardır. 

Demek oluyor ki, propaganda, haki
katlerin hizmetinde kalmalı ve bunlan 
kendi hizmetine sokmağa knlkuımnmn
lıdır. 

Şu esnada Afrikada ccrcy n eden 
hadiseler yüzünden~ 

1 - ltnlyanu Afrika impnratorluğu 
yıkılmaktadır: 

2 - Akdeniz mahsur Avrup nın üu
rinde kapanmnktadır~ 

3 - Akdeniz çevresindeki mihver 
propangandası feci bir tekzibe uğramış 
bulunmaktadır: 

4 - Mihverin yaptığı milyonlal'<'.a 
mn•raf, beyhude yede hıı.rcanmıştır; 

Neden) 
Çünkü propnganda ile hakikat bpkı 

modern para gibidir. Propaganda bank
nottur. Hakiknt, onunu alhn karşılığıt 

Albn karttlı~ını yani hakikati. boyu. 
na azaltıp propagandayı yani banknotu 
boyuna çoğaltınız mı, dava işte böyle 
ikinci Roma imparatorluğu masalına 
yahut Kerenski Rublesine döneri 

ZABl2'ADA 
•••••••••• 

Çocuk ~irgeme kurumu genel mer. 
kezi, bu yıl 23 Nisan çocuk bayramının 
ce~n yillarde.kinden daha geniş ve ~
mullu olması ve yurdı.n en mühim me
selelerinden olan çocuk davnsındtııki ça
lıomalan, alınnn neticeleri teb llür e t 
tirecclc şekilde kutlnnmnsı için §İmdide 
hBZJrlıklarn başlamalarını biitün mer r 

ve kollanna bir tamimle bildirmiştir. 
Ankadarda da bayram ve h-ıftnsını r 

önemli bir şekild olmasına ve çocuğuı 
sıhhi ve iştim~; d.ırumu, çok çocuklu 
aılelerle iyJ bakımla çocuk yatiftirilmesi, 
nüfusumuzun artmasında çocuğun ehem
miyet ve kıymeti çocuk vcfiyatının tnh
didi gibi mevzulara d ir mdyoda ftlim 
ve mütefekkirlcrimiziı. ilmi konferans 
lar vererek hıılkımmn çocuk dava"ın 1 

karşı ilgisinin art1rılmasına çaJı,.ılnc'\ ~ı 
ve haftanın her günii çocuklar için eğ
lenceler tertip edilmekte olduğu h b cr 
nlınmıştır. 

Şehrimiz çocuk esirgeme kurumu da 
23 Nisan bayramı için hazırlıklara baş. 
lamı tır. ---·---
Çifte tedrisat 
tedricen kal

dırılacak 
Bayramın geçen sene· 
lerdeklnden iyi olma· 
sına çahşılacak .. 
Nüfusu kesif ve talebe mikdarı fazlrı 

Az Jıaldı öldÜPÜIÜye>Jfda olan şehirlemizde. yalnız illı: ve ort 
öğretim müesseselerinde çifte tedrhıat 

K~ilerde Konyalı Rarna7.an o~lu &istemi tatbik edilmekte olduğu mal~m
Bchçet Kırçovn ile Uşaklı VeU Sağdaş, dur. Bu sistem tatbik edilen ile ve ortr 
iş yüzünden Vnnlı Mahmut oğlu Ali okullarda talebenin bir kısmı sabahı ... 
Knradağı ile kavga etmişlerdir. yin, geri kalan k1'mı da öğleden aonrn 

&hcet Kırçova tabancasını çekerek okula gitmektedirler. 
Aliye iki el ateş etmişse de mermiler öğretmen kadrolc.rının tnmamlanmn
hedefine isabet etmemiştir. . mıı bulunması ve bUhassa kifi mikdar

Suc;lulnr yakalanarak adliyeye verü- da okul binası bulunamaması yüzündeı 
mlı-1 .. rdir. takip cdilegelmf'kte olan bu usulün. m 
Bir yangın llqlangıcı ve orta okullarda gerek ders saatlerlnir 
Evvelki gece. birinci kordonda Alman tanzimi, gerek öğretmen ve fdarecileriP 

tebaasından Elmondo kızı Armidn Spt- bu yüzden knrşılaştıklan müşkülat ve 
terin sahibi bulunduğu 294 sayılı Narik ufak mikyaııta da olen ders snatlerlnir 
anartmanında yemek edasındaki baca- tahdidine sebebiyet vermesi bakımındın 
da blrJken kurum]nrm ateş nlmasiyle bir tnkım mnhzurlan ihtiva ettiğine vüp
yangın başlamışsa da derhal söndürill· he yoktur. 
milştUr. Biitün bu mahzurları göz önünde bu-

BİR HJRSJZLJK lunduran Maarif vekaleti esasen za-
Keçeci]erde Ali o~lu Reşat Özbouın. ru.retlerln doğurduğu bu istisnai sistl"

Osman oğlu Kemal Entertepenln dUlt- mı kaldırmP.k tasavvurundadır. 
kfulındnn beş kilo kurşun boru çaldığı eld;- edilecek i_r_nknnlara göre, yani, 
iddinc:'vle> tutulmuştur. e~sık bulunan oğretmen _kadr~lım. t~~: 

Bırafı ta~l"OJ'mH~ vıye ve o~ul bincı.~1 temın .~dılebıldıgı 
... • :!' ı 'I ., .., nisbette çıfte tedruat usulu kaldırıla-
J.lQÇCŞDlelikte zmirli Ziya oğlu Emin caktır. 

Özkanın üzerinde bir bıçak bulunarnk 
zabıtaca alınmıştır. 

SARHOŞLUDUN SONU 
lkiçeşrnelikte İbrahim oğlu Ahmet 

Bektaş, kendisini idare edemiyecek de
recede sarhoş olduktan sonra Mehmı..-t 
oğlu İbrahim Dikenler ile kanşı Paşa
ya hakaret ve evlerine taarruz ettiği 
iddlasiyle tutulmuştur. 

Fevkalade zaman
larda eski vapurlar 

da alınabilecek 

BOR İS KARLOFF' vn ~diye kadar 

Türk bayra~ı altına girecek vapurlar 
hakkındalci n~amnameye yeni bir fılcnı 
eklenmesine lüzum görülmüş ve bunıı 
dair nizamname resmi gazetede intifar 
etmiştir. 

fli\ve edilen fıkra ıudur: 
cMemlekct içinde ve dışında harp, 

seferberlik ve seferberliğe hazırlık ve 
ikhsadi buhranlar gil:i fevkalıide haller
den dolayı tayin edilen yaı heddi dahi
linde vapur alınması imklnll1z wya müı
kül bulunduğu takdirde esaı nb:amna
menin birinci maddesindelcl vesikalıı.nr. 
tetlciki ile beraber geminin mullmele ea
nasındıt aalah:yctli ve fenni bir merci 
tarafından muayenesi icra olunarak aağ
lamLiı ve aeyTÜııefer kabiliyeti bir ra
porla tesbit edildikten sonra Münakalat 
vekllinin karariyle bu hadden yulcan 
va!lurlar dnhi alınahillr. > 

Yarattığı FILIMLEIUN EN DERŞErı.ısı 

LO ORA KALESi 
Pefı yalıında Tayyare Sinemasında 
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Geçmışe merhamet bir şeye yaramaz 
derler. Bununla beraber, şimdiki yirmi 
yaşımda, on yedi yaşındaki genç kızlı
ğıma beaı acıyorum. Şunu söyliyeyim ki, 
ben henUz on Uç yaşında iken annem 
babamdan ayr.ıldı ve bir sene sonra, 
kendisinden altı yaş daha genç başka 
bir erkekle evlendi. Böylece ben baba
ma bırakıldım ve Meta, kendi kendime 
bUyUdUm. Mun1.zam bir lor evinde, hiz
metçi kadınla bahçıvand"n başka bana 
nezaret eden kimse yoktu. . 

Kitapları arasına dalarak Alemden 
u:ı:ak yaı;ıyan babamı pek nadir görlir
düın. Anneme gelince, zaten kendinden 
ve tuvnletlerlnden başka bir dUşUncesi 

yoktu. Bunun içhı, o gittikten sonra, 
yanımda olmamasının tevlit ettiği boş
luğu pek az hissettim. Diğer taraftan, 
terkettiği adam için hiç bir şefkat ve 
muhabbet duygum yoktu. ÇünkU, onun 
sert sesi çocuklara hitap etme!tini bil
mttdf. Bununla beraber, ff{lnUn birinde 
mahkeme huzuruna çıkmak için baba
rr.a refakat etmE"'kli~im icap etti. On {iç 

vaşındıı z::ıvaTiı küçilk bir la7.cı~azın M
kimJerin huzuruna çıkışını. htlUln bu 
kapalı ve abus çehre1 ri sPvrEdişinl, ağır 
ve ncıklı sözlPri dinleytŞini bir tehnv
yUl ediniz!... B'.rnunla beraber, bu e1tm 
vaziyette ben elimden geldi{!l kadar et
rafa bakınıyor ve kulak kesiliyordwn. 

Böylece orada çok şeyler, hattA JUı.u
mundan pelt fa-ıla şeyler 5ğrendlm. 

Benl babamın muhafa7.aStna tevdi et
tikleri vakıt, annemin beni almak f.ste
medi,ğini henUz bilmiyordum Bana kar
şı pek mUşfik olmıyan hal ve tıwnna 
rağmen, aynlı~ttdan onun kalbinin 
de benimki kadar ıstırap duydu~ına 
emindim. Yirmi altı y11~ınd:ı btr deU
kanJ ı ne evlendiği clh0 t1e kendi kı1Jnı 
bir yUk teUkkt edebile~ aldıma bfle 
ı?elmlyordu. Öyle ki babam mahkeme
nin karnnnı bana bildirdi~{ vakıt g~le
rlmin bOtUn yaşlannı döktüm ve onun 
ıstıraplı bakı lanna rnğmen, çocuk ru
humda ona karşı bUyUk bit' isyan ka
bardığını hissl'ttim. O kadar güzel olan 
nnneml bir clııha görmemek! Şu sert, şu 
kapnlı adamın, ihtıyar olan bu adamın 
yanında bUtiln gUnleriml geçirmek!... 
Bundan :milthlş bir sıkıntı duyuyor
dum. Babam, ancak elli ya~tnda olduğu 
halde, bana ihtiyar ~eliyordu. Simdi 
onun evinde. onun dUP~ne öre mi ya
!'lyaMıktun? Bu imkAnc:ızdı! Bununla 
bera~r irle huna mP-hıdlmdum. ttç se
ne, mfı emadiyen. ba1'!'1mtn h diyelerini 
ancak bir borç gibi 'kabul efüm. Ger
çekten yaşadığım dakikalar tek tük an-

Maarif Vekaletinin • yenr bir tamimi 
_,.......,_.. ____ ..,_ .................... x*x• ....... ....,....-----~-----

Mektep koçperatifleri 
nelerle uğraşacak? 

~---------------x*x~-----------
MeJıtep Jıooperatif Beri hafıfıındalıl yasa yeni 

lıüfıünaler ilavesiwle tadil olanda.. .. 
Maarif vektıleti, okullarda koopercı

tifler kurulmasına. tıılebemlzin birlikte 
C'alı~mıyn ve bu çalışmadan kendileri 
;çin faydalı neticeler elde etmiye daha 
1 "idik yaşlannda alışmaları hnkımından 
'ıu usi bir chC'mmiyct vermC'kt .. dir. Bu 
l!lkııatla vekalet evvelce, ilk Vt'! or ta 

c kullarla liselere ve öf,retmen okuJları
r a mahsus b ir cokul koopem tifleri ya
sası> vücude getirmişti Şimdi bu yasa 
bnzı değisiklikler görmüş ve yeni şek
lM e alakalılara bildirilmiştir. Okullnr
d:ı kurulacak olan kooperatifler bu yeni 
·asaya göre teşkil olunacnk ve bu yasa
la çiz.ilen gayeleri elde ctmiye çalışa

,. :hrdır. 

KOOP.E~ATtFJ..ERUN 
GAYESl 

mak: deralerde iıe yanyacak kollek.sl
yonlar vücudn getirmek ve denı malze
mesi tedarik etmek: talebeye mahsus 
bir kütüphane veya okuma odası açmak 
ve açılmış kütüphenc veya okuma oda
sını Un!!inleştirmeğe çalı mak ; koope
ratif üyderlne ders kitaphnnı ve ders 
levıızımını ve üyelt"rin başk ihtiynçlan
nı karşılıyncak şeyleri satm"k üzere ted
bir nlmak: okul bahçesinde veya clvn
nndıı çiçek, sebze. bağ ve meyve ağacı 
yefütirmt"k; mahalli vaziyetlerin ve ikli
min icaplarına göre. okulda ipek böcc
ff, arı, ttıvşan ve saire beslemek, okulun 
ilılç dolabını tedarik etmek ve vakit va
kit noksarhrını tnmıı.mlamnk ; ihliimur, 
hatmi çiçe.:'•i. papatva ve saire gibi şey
leri toplıya-rak bunlan ecza evlerine ve 
yahut başkn !'erlere satmak ; voksul ve 
muhtaç talebeve kitap defter, yiyecek 
ve rtv ... cd: tedariki suretivle vardımlar
da bulunmak : tatil v,ünlerinde okulun 
bulunduğu şehir, kasııba veya köyün ci
varında müşterek gezintiler tertip et. 
mrok. .. • 

FAYDALAR VE DlCER 
HOKOMLER 

Yasa, talbe kooperatiflerinin guycle
rini şöyle sırnlamaktndır: Talebı-yi kar. 
"ılıklı güvenle ve elbirliğiyle çalışmıya 
al11brmak: taleb:: arasında kardeşçe 
sevgi ve &aYC"I uyandırarnk bunların bir
birlerine ve okulun SO')"al işlerine yar
dım etmelerini temin etmek: talt":bcyl 
şahsi teşebbüslere ve yaratıcı faaliyetle
re ıevketmek suretiyle onların sosyal 
iradelerini kuv\•etlrondirmek: talebeyi Baştan tonuna kadar tnlebe tarafın-
okul binası, eşyası ve hayatiyle ilgilen- ~an yapılıı.~ak olan b~ l~ler, ~O?,?.e~tl~ 
direrelı: okul işleri.ne yardım etmeğe 1 fın gayelerı ~rasında ızah edıldıgı gıbı 
alıştırmak: talebeyi } erli malı satın alma-f talebede btrlıkte c;alııma duy~ulannı ve 
iia alı tmnak ve pijnlülc: hayatlannda melekesini kuvvetlendirecektır. Esasen 
kendilerine Jizım olan eşya ve malze.. bugü~e k_adar kurulma~ olan okul koo
meyi hilesiz ucuz ve lcolıty tedam ede- pcratıOennden elde edılen neticeler. ta-
bilmrlerine drlalet etml'k lebenin bu gayeleri tamıı.mtyle benlmst!-

Y APJLA.CAK tŞl.ER dlğlni ve semereli c;:abpn~lanndan qii-
zel netkeler aldıklımnı gostermlş bu

Okul kooperatlfll"rİ bu gayeleri ta. lunm'lktadır . 
1ıakkulc ettirmek için kurulacak ve şu Okul knoperatifleri hakbndaki yasn, 
"ş] .. rl yapacnktır: bunlardan başka, kooperatife talcbenlrı 

Okul btnıısının önU ile ha çcslnln te- ne şeki1de üye olacav.ım. üyelikten hıı.n
mi~llğini ve güzelliFinl temine ve okul gi hallerde çıkabilece,.ini. knop,.ratifin 
~ağlık işlerinin yolunda gitmesine çalıJ- velirlerinl ve mMraflıınm, okul idaresi. 
mnk ı okul bahçe.ini ve mümkünse mü- nin kontrol §e1dtlerini, t~kilntını, idare 
nasip bqka taraflan ağaçlandırmak; heyetini de anlatmakta ve bu işlerin 
"ğaçlan hastalıklardan ve tırtıllardan muntazam bir tekilde yürütülmesi için 
korumak için liız1m gelen oeylerl yap- icabedcn izahah vermektedir. 
ıımıımmımııınnıınnmııınıımııımumıııımn mmııınıııummnımmıuıınmnmııı11mnıııııı 

Dünkü at yarışları 
~------~---~--~~-*~~--------~-------

Ko,uıar zev1ıll 9eçtı, sitrpr·zıı neticeler uerdl 
İlkbahar nt koşularının blrinC'i.c;i dtin 

K :1Jlc;ullu nlruunda yn".'ı!!llı~lı ~. H v-ı
nın oldı11t~a serin "1m!\sına nı~en ko 
<;U veri kalabalıktı. 

Ko<;ular ha<;tan sona kadar munta
zam ve zevl::lf ~cçmic:tir. Kc<;u neticele
•i, at1{1rın roqu hiç yarısm::tmış oMukln
rJT'' Pn. evvelcn de yazdığımız gibi sürp
rizli olmustur. 

ntRt C1 KOSU 
3 yaşındaki yerli yarım kan fnı:rillz 

tey!arma mıüısus olan birinci koş•ıdıa. 
mt"c:afo 800 metre idi 

Bu koşuyn 5 tay istlrnk f't.-ni.,tir. Ifa
lim Saldin Elhnm strath ÖTlii tutmuş
tu. Arkn.<;ındnn Heves ve Birs~ knsu
yordu. Dönemece kadar btı şel::i'dc ko
c; •m tayların qonundP. telftş.o;lz ~e1~n Se'
~ulrun hamleler ynptı~ı göri.i1dü. Bu 
~amlelf'.'T ahır yoldaşı Hevesin ynnına 
c:okulunC'ava ktvfar devam ı>tti. Ko!:ıı
:ıun bitmesine 200 met.re k?Ja hamlel('
ıinl arttıran Selr,uk, Hevesi de geçti 
Fakat birincili~i Elhandan alıun::ıclı. Ko
şunun resmt derecesi c:udur: Elhan bi
rinci, Selçuk ikinci, Heves Uçilncüdilr. 
Sdçukun plfuı~si 6,30 vermiştir. 

tKtNCt KOŞU 
Dört ve daha yukan va~takl yarım 

knn İngiliz at ve kısraklarına maMus 
bulıınan ikinci koruda me,.afe 1800 met
-e idi Handikap koşusu idi. 
t~but, Ankan ve İZJT'irde hlr çok 

birincllikt!'T:f olan Ct-vlftnm arkac:ınıfo 
1n kilo fark bulund•ı~na ~5re ~eylrei
J .. r daha <'Ok Alceylôn1a Gilllilcetı birin
cilik \>ekliyorlardı. Kn!!IJ b .. ~hr ha.c;hı-

nemi gördilğüm dakikalardı O vakıt, 
ya öğle yemeğini. yahut öğleden ak"?atTU\ 
kadnr bir kaç saati onun yanında geçi
rir ve babamın evine dönerdim. 

Henliz kUçUk bir kız olduğum için 
sc!kat anyın·ak onun kottan arasına sı
ğındığını valot: 

- &ban, derdi, henhn her yaptı~ı
mt ft-na buluyor, öyle değil mt cicim'! 
Ben kocam seni yanımızda tutrna1fı ne 
kadar çok istenlı'k! Sen bunu bilirsin, 
cicim! 

Annem, ne ka.Jar gtb:eldl ve ne cm.o;al
ct% bir akteıic:ti! Anber ren •ll bUvük 
gnzleri, her r,Un de!!işen şap1cac:ı ıııl mda 
ekseriya ya!llarla dolu idi ve dud~kları 
t~~lrden titremeğe hM'Jr dururdu!. 
Lokanta sahnunu geeerken onu takip 
ettiğim sırada, iki erkeğin, onun y{17.lln
dcn. hayata gözlerini vummucı olmaları
nın manasını anlıyordum. Bu, her iste
yene daima anlattı~ ~ski bir hikAye 
idi. 

On altı yaşında. aynalı dola1'tn önnn
de bir gUn kendimi seyr divord•ım. Ora
da annem.in endamını v,ördilm. Bir genç 
ızm n2!11 l'\nl bir ekild .. kadmla<ıtıi'ô;nı 

bilirslnlz. Öyle sanıyordu!"'\ ki. o ~ndn 
-c Bitmedi >-

mnz CevHln ön<> geçti. Arknmndan GU1-
· -ı Eeliyordu. Ale<' lôn 60 metr" kada,. 
1C'ri knlmı~ı. Dön°mece yakınlaı;:ın at
hr arasında hamleler seziliyordu. Bu 
u-alık A lot'ulan GülHiye soltuldu bunu 
P,Ör!.'n l';iiltil son hnmlPsini V"Otı ve Al
ceylilnı tekrar geriye ntt• Fakl.l t döne
ır eçtc kC'ndinJ toplıynn Alrevlun hUcu
mn geçti ve teker teker Güllü, Ceyl:lnı 
""Çti. 

Zevkli geçen bu koşunun resmi n<'fi-
ce-ıi şudur. Alceyltin birinci, Ccylfln 
ikinci ve Cm lü fiçllnl.'Udür. 

OÇONCO KOŞU 
Uç yaşında ngiliz erkek ve dicıi tayla

nna mahsus olan OçUncil koliUda mesa
f,, 1400 metre idi. 

Bll ko~uda Sul)ı•tav1a Rııva seyircile
re hakikaten zevkli btr koşu seyrettir
mişlerdir Koc;uya Subutay önde, Yetiş 
"'rkada, ~Jlqz neı:i ınra ve Ruva da Pn 
geriden başladılar. Yetiş ve Subutay bir 
-.rnlık yan yana koştulnr. tvi bi ... hamlP 
lle SubuUıv Yetişi geri att•. Ko'.imrnn 
bitmesine 600 metre varkPn, en geriden 
gelen Ruvanın l!Çıldığını gördük. Yava~ 
vavnş sokulım Ruve, Suhutayın yanına 
karlnr geldi. TribUn1Prln öntinde iki ra
kip yan yana koşuyorlardı. Meraklılnr, 
!avoıimlz Subutay Uzerine ovnamtş bu
lunuyo,.lardı. Umumiyetle Suhııtay teş
vik ediliyordu. Ruvanın ıon bir hamle 
\'8pmnk istediği anlarda Subutay gali

iyeti vermemek için son kozunu oyna
f!ı. Ve yarı~ Subutayın bir burun fnr
kivle netfı:elı:!!uU. Rcsmt n"tke !tudur: 

·Subutay bfrlncl, Ruva ikinci ·ve Ye
iıı UçDncU. 

JlöRDJNCJ KOSU 
4 ve yukarı yaştalcl arap atlanna mah

sus olan dö,.-iüncü koşuda, mesafe 1600 
metre idi. Bu koşuya kayıtlı bulunan 
Şimşek ile CönMı koşmadı. 

Davudun bindi~i Nerı:ıls k~u bactı\r 
h!lc:lnmaz önU tutmuş, Sittl Bcrant - ve 
Yıldtnm geriye kalmışlardı Bir hn~·ll 
bu şekilde ko~an atlardan Y11dınn Sitti 
~eranfyi geçti~int ve dönemccle Nergi
~i de a~tığın1 gördilk. Galibiyeti kaçırdı
,. nı gören Dnvut, Nergisi zorladı ise de 
nt-tlceye tPslr yapamAdt. Yıldınm rahat 
bir birincilik: kazandı. Resmt netice §ll
d· r: Yıldırım birind, Nergis lklncl ve 
Sittl Beranl liçUr-cU. Yıldınmm ganyanı 
5!)5 kuru~ vcrmietir. 

BEŞtNCt KOŞU 
Ko'!tlya önde ba<1lıyan Şiplı:a 800 met

re kadar rnkiplerln" yol vermedi. Arka
da koşan Roman! 900 uncu metrede hO
cuma geçti. Thşpınan kobylıkla geçti. 
Bir aralık Şipka ile berabt"r ko,tu, eon
.. a onu da geçti. Romam rakipll-rlni dö-

"meçtPn sonra gerllCTde bım'ctt v• ra
'ı'.lt rahat kosusuna. devam etti. Ta~ı
oarla Şipks yan yana ve mUcad,.ta kin
de tnöUntere k2-'nr reki~i1°r. Son 200 
MetrN:le açıl:ın Sipka, 'Th~ınıın gec;i 
ve ikinci oldu. Koşunun resml neticesi 

1'.uzveltin nı.tk 
-----<,O•·---

AnterifıGftlft dün10 .... A 
hürri etini ııurt~ 
IÇill mücadeleyi ııall" 
eylediğinin sarih 
ifadesidir-

nAKKı OCı\KOÔı.,&J _______ ......,,,,,,-: 
l Baştaratı 1. cı Sahifede~ 

•Kiirlar daha nz, vergiler dat-~ 
ve çnhşmn saatleri daha uzun ol~ /.il 

Bu sözleriyle Ruzvelt müttehit fi" 
rikadan taın bir birlik i<;erisinde ~ 
gat ve fedakarlıkla çalışma, mü';:2 
oin lrudsiycti ile miltennsip bir ~ 
istedikten sonra beyanahnı şöyle 
ıuiştir: .,,,k 

•Cocuklannuz, çocuklanmıwı ~ 
lnrı bizleri takdis edeceklerdir .. • ~ 

E\•et. hakikaten böyledir. Diin)'I 1 
Jetlerinin lnınmu vüstai bir haya~ 
riiklerunek tehlikesine mnruz rrf1': 
şu giinlcrde Amerikanın dünya hii~ 
tini korumak için kntlnnınnğ:ı . -;_. 
\'erdi~ fodakiırlık karsısında hıl~ 
n lrını duyan bütiln milletlerin bC:r•· 
nıı knpılınnınMına imkan yoktur. tr 

Ame.rik.nnm bu fazilctkfıTlığmı, ~ 
dakilrlığım yalnız Amerika ço ~ 
dei:-il, bütiin dünyn milletlerinin gc ~11 
nesilleri her znmnn minnetle anac:P"'" 
dır. ~ 

130 milyonluk Amerikan milleti,J 
dii,'1 hu yüksek kıırnriylc daha ~-
den diinyn milletlerinin minnet ":c.~ 
rnnlanna hak lm7.nnmış btıluruna~ 
Hürriyet ve adaletin cebir ve "i ~ 
mılcbe cnldıi:rı giin Amerikanın bu ~ 
hi knrnnm hiirriyetlerine luıvu~ 
lctlcr nesillerden ncsillen na iİ' 
abidelere yurdlarmda yer \'ermekle 
meğe çalışacnklnrdır. ~ ff 

HAKKI OCAKOO~ 

Vilôyet umumi mJ 
yarın toplanıyor.. t 
Vilayet umumt meclisi yarın sa•!.!.. 

te yapacağı toplantı ile 941 senesi tfll7" 

isini tamamlamış olacaktır. 
Bu toplantıda vüAyetin 1941 bü~ 

nin ma.sTaf kısımlan ile İncirnltı ~ 
meselesine dair hususi e.ncUmenin # 
zırladığı mazbata mlizakerc edilecek 

--...11.n~--

ffavuz yaptıracafı 1-' 
rfJıa 11e müesseseıd' 

· bedava pitin .; 
Her hangi bir sebeple vukubul ı' 

yangınlan söndürmek için bliV{ik rnd ; 
c:eselcrimiz, su deposu olarak kulla~~ 
mnk Uzere bUvük havı11.lıır vaptıl'f11P'" : 

t2dırlar. 'f*. 
Beden terbiyesi genel direktörlU j,11 

büvUk mG" ese ve fabrikalarda ya~pt 
cak havuzlardan icabında yüzme f 
yeti bakımından istifade edilm~ 
mUmkün görmli~ ve havuzlardan b;,.,, 
terbiyesi mükelleflerinin btifadelP~ 
temin etmek Uzere, müesseselerln -ıJ 
vaziyetinde genel diM>ktörlilf,tti habefOP" 
E'tın<>lerini rica elmfstir. eti'! 

Genel direktörlilk kendisine mora 
11
; 

<'decek olnn mUesseselere, beynclrıı el' 
niznmi vRcııflan haiz olnrnk tandm tt" 
len 25 ve 50 mPtrelik havuz planı ve 
ferrliatını verecektir. 

--<>--

rlar tren s yrti 
seferlerin· bozdu.. ıı 
Son iki gün içinde yağan karlar. ~ 

S"'ferl<>rinde bazı intizamsızlıklara sel>" 
biyPt vermiştir. 

Afyonla U~k amsıda ve Dinar ha:: 
l!sinde fazla miktarda kar bulun...,,a!ll 'f". 
bcblyle lokomotiflerin önUne Kllril al' 
konmak suretiyle seferlerin muntllZ 
şekilde teminine calısılmP.l:tadır. ~ 
~====o~ 

Ankara radyosd 
o tt! 

g 00 Program ve memleket saat art-,, 
8.03 Ajans haberleri 8.18 Mil:dk ptp!( 
~.00 Ev kadını - Konuşma 12.30 ttf• 
ram ve memleket saat avan 12.33 Mi t 
GündUz fnsıl heyeti (Hafif progratr'f,:: 
12.50 Ajans habcrlorl 13.05 Müzik: tf 
sıl heyeti p~amının devamı 13.20' ~ 
MUtlk pl. 18.00 Program ve memle le" 
saat avan 18.03 K,ınusmn : Ziraat~ 
vimi is.os Müzik: Radyo cnz orke~ ~ 
sı 18.40 Müzik : Solo şarkılar 19.15 '1d ~ 
zik pl. 19.30 Memleket saat ayarı ~ 
ajans haberleri 19.45 Mll%ik : Ra~r; p
ce saz hcveti 20.15 Radyo go.zetesı 

1
·of 

Mü7.ik : Keman ve piyano konseri 2;,,,, 
MU7Jk : Dinleyici istekleri 2L30 Ko;i--
ma 21.45 MUzlk: Radyo orkestrası ~ 
Memleket saat ayarı. af ans habe!.Jf 
borso.lar fıatlcrl .. 22.45 MUzik pi. "" 
23.30 Yannki program ve kapanı~.:/. 

--·-r- MM 

YVRDDA.Ş 
Tasarruf iınkünlarını her gUn cfil· 
şUnerck ve tatbik c<lerek yaşarsa" 
neticede milyonluk kıvmetler ziY~ 
olmaktan kurtulur. Hiç sıkıntJY' 
dUşmcyiz... 
Bir dilim ekmekten ne çıkar. J>1t 

şekerin, bir krısık yağın sözU J:Jld 
olur, diye hovardıılık etme .. 
•Damlıya damlaya göl olur• .. 
Unutma .. 

Ulusal Ekonomi ''e Arttırın' 
ktıruın~ 

- _, ·- - ·- _, l ~ 

!nıdur: Romans birinci, Şipka ikfJtcl .fi 
Taşpınar UçllncU. 



'""ART PAZABTBst iMi 
~,.. ..... 

TBiftUIB ..... ............................................................................... .. 

Gr~ko Rumen 
Kapatılan, birleştirilen kulüpler •• 1 • fcpa 11e•Dleri heyeti tGP afından uaUen Jılll'GI' .. 

gureş erı Beden terbiye&i. genel dlrektörlüiii-ıbirleitiri1me.ine karar verilen kulilpte .... 
nün teklifi üzerine, 35 30 sayılı kanuna le bu yeni teıekkülleriA alacaklan adlar 

i Devlet Demir Y ollarındon İ . ................................................................................... .. 
Dnlet Demiryollan umum müdürlüiünden ı 

M'DS.ABAKA tLE MEMUR .A.LINACAK 

------------------x•x-----------------btia Yapdan müsabakalarda Kenan, l'azll Eriç, 
nun Rilat ve Osman birincilikleri kazandılar

ci kutı ~a~ffeıyakada kalabalık bir seyir- 66 kil~da Rifat • Sül:~an :~ar~ılaş
letı esi onUnde Greko Romen gü.res- ması çetın olmuştur. 1ki gureşçı de gl\. 
i~ taPılınıştır. Gençlerim.iz takdire d~ zel çalışıyorlardı. Fakat Süleyman 11 
lel rn!-: şekilde çalıştıklarını dünkü gü- ~ki~a 44 .saniyede ~? ~elere~ yeı:il: 
~Usabakalarla ispat etmMerdir. Bil- mışlır. Halil de Hulôsıyı b1r dakıka gıbı 
~~ serbestte üstiln bir gürec:çi olan kısa bir zamanda tuşla mağlı'ip etmistir. 
det 1 Eriç dUn Greko Romen glln.-~i.nde 72 kiloda karşılasan Abdullah ve Sü-
n l!!naYÜı etmiştir. leyman güreşi 1 dakikada Abdullahm 
'b~Ct DEVRE t'.ış yaparak kaznnmasiyle n~ticelenmiş-

,;ıci gtl.reş 56 kiloda Alp - Fehmi tir'. 
>eıt da Yapılmış ve 2 dakika 20 sani- üÇüNCO' DEVRE 
~nt~ ~~la Alp'ın lehine neticelenmic:tir. 56 kiloda Kenan Fehmiyi 7 dakikada, 

tevfikan icra vekilleri heyeti tarafından ıunlardırı 

Birle§ett. kulüplerin adlaft Alaetıklcıft ad 
Akın spor - Altıok gençler Unkapanı Gençlilt kulübü 
Kale spor - Yeni Şişli ve Gün~ Taksim Gençlik kulübü 
Feriköy Şiıli - Taksim Yeniytlda Kurtulut Gençlik kulübü 
Boğaziçi spor - Arnavutköy spor Boğaziçi Gençlik kullihü 
Ortaköy spor - Ortaköy spor Ortaköy Gençlik kulübü 
\1 ef a idmanyurdu · Karagiimrük spor Vefa Gençlik kulübü 
Fener Y tlmaz • ileri Bozkurt Haliç Gençlik kulübü 
Galata Gençlik - Bozkurt spor Galata Gençlik kulübü 
Beyoğlu spor - fener spor Beyoğlu Genc;lik kulübü 

Galata spor - Galattısaray spor Galatasaray Gençlik kulübü 
Kadıköy spor • Atınordu ve Fener- Fenerbahçe Gençlik kulübü 

bahçe ' 

Ayni şekilde kapablmnlanna kararı saray gençler. 
\'erilen kulüpler d ..! şunlardır: MeV"ZUU balıı kulüplerin hepsi latan-

Sarıyer gençler, Halicioğlu spor, Ak- buldadır. 

Lise ve lise derecesinde sanat okulları mezunlarından 30 yaşını geçmemİ.f 
askerliği yapllllf olaa Te ınhht vaziyt-ti Demiryollan hizmetine elverişli bul~ 
D&Dlardan bsım tefi yeli§tirilmek üzere müsabaka ile 20 memur alınacaktır. 

Müsabaka lisede okunan Fizik, Riyaziye deralerinden vapılacalt ve aynca 
Yerilecek mevzu üzerine bir yazı yudınlacaktır. 

Kazananlara 7 4 lira ücret yerilecek ve idarenin gösterec.eği mahalde staj 
yapbnldılttan sonra nazart kurıtan muvaffak olanlar kısım ıefliğine h.yin 
edilecek ve tamirab ınütemadiye i§lerinde çalıştınlacakl~udır. 

Kendilerine aynca ikametgô.h verilecektir. 
Mü.eabaka 28 Mart 94 l tari.lıinde saat 1 O da işletme merkezlerinde yapıla

cakhr. 
isteklilerin apğJcla gösterilen vesikalariyle Haydarpaşa. Sirkeci. Ankara, 

BaLke.lr. Malatya. Kayseri. Adana, Afyon. lzmir ve Erzurumda iıletme mü
dürlüldeTine 25/mart/941 günü akıamma kadar mürı:ıcaat etmeleri ilan 
olun ut. 

Taliplerin beraberinde getireceği vesikalar ~nlardır: 
Nüfus hüviyet varakası. Akserlik vesikası, eyi huy kafıdı, tahsil vesikas1. 

baJka yerde çalı~mıt ise bonııervislerı, evli iae evlenme cüzdanı. 
13 15 17 924 (604) ltıi~ı iloda güreşen Kenan - Hac:an Alp ta Hilmiyi bir dakika 10 sııniyede 

'anın aŞ?nnsı 4 dakika 10 saniyede Ke- tuş vapmak suretiyle yenmicılerdir. 
81. k·~uş yapmasiyle neticelenmic:tir. 61 kiloda Mehmet Muzaffer 3 iincü ve tZMtR BELEDiYESINDEN: 

~tir 1B gUreslerine üç çüt iştirak et- Fazlı da Aliyi 5 inci dakikada tu~la yen- Yeni 4 sayılı adanın içinde 1000 ve 
1 - YoJa ka lbt:dilmek Ü7.ere istim

lak edilen eski yol bedesteni 904 ncü AYDIN El.UJEYLİ İNCİR ISLAH IS'J'ASYONV 
MÜ UR ~VOVND N : --~ · U kilonun en genç ve en kuv- mi'-leTdir. 1001 sayılı kadastro adaları arasına ra!St-

~ b-1ertıanı olan Fazlı 40 saniye gibi G6 kiloda Rifat - Halil karsılasması lıyan 359 metre murabbaındaki yol faz-
sokakta 342 adanın ~2 saf]h panelinde 
1 1-33 sayılı düklcarun vıkhrılması als
na ait olmak üzere enkazımn satışı. yazı 

Müessse!lemizde burğu kuyu1an açtırılar.ağından hu i~te ehliyeti olanlı.nn 
·ıe ellerinde 2-4-6. inçlik demir boru bulunanların mürı.caat1an. ııı.... ·.ır zamanda rakı"bı· Mehmedı' "usla biraz münakasalı bir neticeye bağlım- 1 1 · Ud" ı•• Y •• 1 ~-·ıın ' asının satışı, yazı iş erı ın ur ugunc e-

t!!d,. ~tir. Muzaffer de Kazımı 40 sani- mıştır. Halil, Faik güre<;mesine rağmen ki şartnamesi vcçhile kapalı zarfla art-
Sut Usla yenmeğe muvaffalt olmuştur. hiikmen mağlup ilan edilmMir. tırmaya konulmuştur. Muhammen bede-
~ ııe?ınan - All kar~laşması 8 dakika- 72 kiloda Süleymanla ka~ııa~an Os- li 7180 lira muvakkat teminatı 538 lir:t 
la ttıa~ılc;lenmiş ve Süleyman, Aliyi tuş- man, rakibini on dakika 30 saniyede 50 kuruştur. İhalesi 19/ 3/ 1941 çar.sam-

ı~leri müdürlüğünd .. ki keşli ve şsrtname
~i Vf'Çhile acık artırmaya konulmuştur 
K~if bedeli 24 lira. muvakkat temina
tı 1 lira 80 kurustur. Taliplerin temina
~, l'J bankasına y;brarak ihale tarihi olan 
J.4/ 3/ 941 paz rte"i günü saat 16 da 
"ncümene müracaatları. 

ı ı 13 ıs 17 936 (5u6) 

TCIRKİYE EMI VE CELİK F RiKALARI 
MVESSESESt MVDiJRLVGiJNDEN : 'l\, g up etmi~tir. tuı:la maP'.ltıp etmiştir. 

Q .. nd ~ "' ba günü saat 16.30 dadır. 2490 sayılı 
te 4 •• nn sonra 66 kiloda Rifat, Hulusi- DÖRDÜNCÜ KOŞU kanunun tarifatı dahilinde hnzırlanm•<j Müessesemiz için apğıda y3%llı i,pere memur alınacaktır. 
Siıt~ncü dakikada tuş1n ve Halil de 56 kiloda finale kalmak suretiyle bu tekJif mektuplan ihaJe günü azami sa::o.t 
llı.i.sti ana puvan hesabiyle galip gel- sıkletin en iyi gürcşcileri olduklarını is- 15.30 a kadar encümen riyasetine veri· 

1 - Laboratuvarımız için ihtisas ırevkli 140 ~ 21 O füıJık dört kimyager: 
2 - ihtisas vesikasını haiz asgan be§ senelik mesleki tecrübesi bulunan 

bir dahiliye müteh&ssıst (verilecek ÜCTet 300 liradır. Azami Yat 
haddi 50 dir): 

ııı... ri.11 pat eden Kenan - Alp nüre"i Kenanın ı· 4 8 12 17 833 (531) 
~l~ınıuıo güreşinde yalnız bir çift kar- 4 üncü dakikada tuşla l;hine neticelC'Il- ır .. 1375 inci sokakta Kadastro 1186 m-

2 - Yola ka1hedilmek. tizere istimlak 
edil >n yol bedc-stanı 904 nc:ü eokakta 
34 r adnnın 23 parsetnde.-ki 22/32 ea. 
yılı dükkanın yıktınlması alana ait ol-

da ce ıştır. Osman ve Abdullah ara.sın- mistir. cı adanın 330,75 metre murabbamdaki i 
ııa...., ~eYnn eden bu gUreş zaman zaman G·ı kı·ıoda su··ıeyman A!i:ıı·baş . 11·1[eh- · ı · "d 

3 - Proje ve makine resim i§leri için 2 ressam (ihtisas mevkii olan bu 
memurivetlere verilecek azami ücret 210 lirad.Y): t.:T t'cij r:f h ·· . u ayılı arsasının Sa~l y&Zl lS erı mu fu . 

'1 hlt ~. eyecana sürük1emi~. daha es. met güreşi heyecanlı olmu'?, rakibinin lüğündeki şartnamesi vechile açık art- mak üzere enkaz1nın sab,ı yazı işleri 
müdürlü!'!iincleki prtnarr.esi vec;:hil açık 
arbrmaya konulmuştur. Keşif bedeli 6 

4 -- Ustaba,,ı ve işçi kuTslannı i<ıate etmek ve bazı derslerini b~t ted
ris etmek üzere bir kurs öğrelmeni (Barem harici 21 O lira ücretli bu 
memurivet için taliplerin mühendislik vesika~nnı haiz bulunrnalan 
şarttır. Evvelce muallimlik etmit olanlar tercih edilir.): 

~a gureşci olan Osman 11 inci daki- hatasından istifade eden 4 tir,r.ü dakika- tırmava konulmustur. Mubanunen be-
~akibini tuşla mağlôp etmMir. da tuş1a gaJip gelmistir. ·eli 2~15 lira 25 kurnş muvakkat temi 
~ Ct DEVRE Bu güreşle müsabakalar nih~wetlen- 11atı 173 lira 65 kuruştur. Taliplerin te-
klbtn~lkda Alp'la karşılasan Hasan ra- mis olduğundım tasnif netice.~fode ~3ITT· ıninalı İs bankasına yatırarak mcıkb•ıı
'!ş ıtrşısında faila mukavemet ede- da isimleri yazılı gUre~eil<>r derece ala- larivle Uıale taı ihi olan 28/ 3 11941 tari
tlıl)i 'L~e tu'8 gelmi'jtir. Kenan da Hil- rak çalışmalarının mükafatı ohın maöal- hinde cum;ı ~ünü saat 16 da encümene 

lira muvakkat teminatı 60 kuru§tuT. Ta
liplerin teminatı i, bankıı!'lma yatırarak 
"hale tarihi olan :l4/3/94 l pazart~i 
~ünü saat 16 da encümene müracaatla-

S - Muhasebe, ticaret, muhaberat ve zat i§lerinde vukufu olan on me
mur ( 3659 numaralı kanun ehkimı dahilinde bir derece smal itlet. 
me zammı ile verilecek ücret 8) - 140 liradır.) : 

et, ~lr zamanda tuşla yenmi51tir. yalarını göğüslerine takmı-;lardır nüracaatleri. 
"lltaft Mehmet - Khım ve All - 56 kilo~ Bi::incl Kenan. 2 inci Alp. 12 -17 _ 21- 26 956 (599) 9 13 17 22 (S72) 

ra. 6 - Beden terbiyeai lcunu ~örmüş ve öğretmenlik vesikasını haiz 2 spor 
öğretmeni (verilecek ücret barem harici olarak 140 ve f 70 liradır): 

7 - Liboratuvannuzda istihdam edilmek ib:ere ]be veya orta mektep 
mezuna 6 liboranf (EYTelc:e liboratuTarlarda c;ahft1llt olanlar ter
cih edilecektir. Verilecek ücret 75 - 85 liradır.); 

~~~~tl~~~~b~~ · n~:l~Thili~~2~ciS~~~---•••••••Na•c~~ı~n~aasu-~---••••••••••~ 
la ftıt..::.~ehmet ve Ali rakinlerini tuş- man Ağıri>aş. 1 ~I 
~·9ıuşıe~.FazlıdaSUleymanA~- 66 kilo: ı inci Rifat, 2 inci Halil SODA BERK En iyi /ngiliz 
~dakika 40 saniyene tuş yapmış- la~.2 kilo: 1 inci Osman. 2 inci Abdul- - Karbonatıdır . 8 - 2 Revizör (T allplerin devlet devairinde Yeya bc..nkalarda mümkip, 

kontrolör, müfetU. veya mı:.avinl gibi hizmetlerde bulunmut olması 
f&rtttr. Verilecek ücret 3659 numarah barem kanunun ahklmı dahi• 
linde bir d~ece smat itletme zammi1e 170 ve 2 t O liradır.); 

(428)' 

ı;.' - ' l Yukarda yazılı memuriyetlere almacaklann &Slterlik hizmetlerini 
ifa etmiş olmalan ve asgari orta mektep mer.ınu blunmalan prttır, 
Halen 3bS6 nya 3659 numaralı kanunlara tabi devalr veya müe9" 
sesatta çabpn taliplerin enafı kabUle pyan gcrüldüğ\1 takdirde 
3659 numaralı kanunun 12 inci maddesi mucibince bulunduk.tan 
mercilerin muvafakati laznndır. 

Umua.uıı iste,ile YENİDE 

KAHVECi GUZELi 
BİR KAC GÜN DAHA GÖSfERİLECEKTİR .. 

rTCi ... ÖfF.İ .. i " . ·ı A • • :_:·ı·L··K····a··E··F··,··· .. = ................... : ı enr ı avesr ................... ~ 

NİK KARTER Büyük hafiye 
~ FOX JURKAL SEANSLAR : ıı.ıs - z.ıs - s.ıs 

8.15 te .. Cumartesi, Pazar 9.3f) d:ı başlar 

............... ________ ~~----------~---~------~--~------------~----
Vilayet Daimi Enci.im~ninden : 

latenaeres flı:erindeki HUseyin ağa köprilsü tamiratı (9922) lira (80) ku
~ keşif bedelly]e açık eksiltmeye cıkanlmıştır. Taliolerin ih~le tarihi ol.ın 
ltaı~~l941 pazartesi günil saat (11) de yüzde 7.5 teminatlariyle ehli~•et W'>İ· 
~ hô.milen Dalın1 Encümene müracaatleri. 17-21-26 - 30 1029{63R) 

tzını,. Gümrülıleri Başmüc!üPfüjünden : 
Kıymeti 

Cins Eşya Kilo Lira Krş 

lluMay 400 ıs oo 
Arı>a ıso 3 or 
furu fasulya 61 9 15 
~Fındık 1~3 45 QO 

~ •bukıu Fmdık 194 29 lfl 
JrtSst ~ cins ve mikdan yazılı ve levazım ve satış servisi ilAn tahtosındıı 
~~len sahipsiz eı;yalar 314/1941 pe~embe günü saat 14.5 ta açık arttırma 
~r ~le satılacağından talip olanların kıymetlerinin yüzde 7,5 nisbetinde 
~ c;elerini satış gUnü saat 12 ye kadar BaşmüdUriyet veznesine yatırm.ı
ollı!t \te Pey akçesi yatınnıynnlann müzayedeye istirak ettirilmiyecekleri ilan 
~ 17 - 2 996 (639) 

T. 1 Baııkası 
ICu~ 'l'asarruf ftesap»arı 1941 ilıPaıni~e p"ônı 
~lnnınt: f Şubat. 2 M~yıs, l A!!u~os, 3 ildne:teşrin taıihlerind .. rapılırt' I 

ı94J iKRAMiYELERİ ı 
1 adet 2000 lirahk - ZOOO Lira t 1 
3 adet 1000 liralık - 3000 Lira 
2 adet '150 liralık - 1S01t-Lira 
4 adet 51}0 liralık - ZflOO Lira 
8 adet 250 liralık - 2000 J.ira 

35 adet 100 liralık - 3500 Lira 
811 adet ~O Jiraltk - 4000 Lira 

'tii 1.• ~!!!) 8det !O linbk - 6000 Lira 
,.,.: "'''c İS BA..~Sfna pan vatı.nnakle yalnız para biriktirmiı ve faiz 

~ nlrnnz, nyni. zamanda ta!iiniri de denemi~ olursunuz.. 

İçimi gayet Jeı.zetli, mevsimin 
eo ıfbel 

GAZOZLU MVSRIL 
LİMON AT ASI 

olan 

PÜRGOLİN 
Piyasaya ~Jnnqtır .. 
tlEB ECZANl!:DE BULUNUR 

UMUM! DEPOSU: 

C A H 
LABORATUVARI 

iZMİR 
PAMUK MENSUCAT tbtisas mevkilerine verilecek ücretler Barem kwıunu lle 3968 nu-

TÜ k A "' (." • k t • maralı kanun alıklmına göre tespit edilecektir 
ı 1 T nonım t.:1IT P, f Taliplerin Ankarada Sümer bank umumi müdürliiğü zat işleri ser-

Şirketin Merkez ve Fabrikası : lzmirde Halkapmardadır, vislerine v: lstanbulda Sümer bank şubesille veya mü~ize mü. 
Yerli Pamuğundan At, Tayyare, Köprokbq, Değirmen, Ceyı'lc racastla temin edebilecekleri iş ta1epnaıneleriııe aşağıda yazılı veaa-

ve Leylak markalarım havi her nevi Kabot Bezi ima\ eylemekte ikin asıl veya suretlerini bağlayarak 3 t Mart 1941 tariblne kadar 

ı müessesemize müracaatlan. 
o up maJları Avrupanm ayni tip mer.suc&tma faiktir... 1 _ Tahsil vesikası, 

Te-lefon No. 2211 ve 3067 2 - Hizmet vesikalan. 

1., 1 f ) • B k J 3 - Po]f. h&.nültal kAfldı. e gra 8( resi : ayra zmİr 4 -- Nüfue hüviyet cüzdanınm aureti ve ukerlik vesika.. 

-~~:s!:l!l'J!:l!!!!lzt'JIE~~!lr.lımıaııı::m:!!ll~- 5 - 2 Boy 6 ve11ika fotognh. ... - 1 ıs 11 19 (626) 
·······································~·············································································· ........................................................ .... 

Arazi Satışı 
T··rkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankası Bayındır ajansından: 

Senet No. 
·18 
13/13 

127 
l:l/30 

Taoudakl kaydına göre 
Köyil Dönüm mikdan 

Ank başı 10 

• 25 

• 4 

Cırpı 9 

• 2/2 

• 4 

• 15 

Nevi 

Tarla 

Tarla 

Mevkii Hududu.. 

Karye civan Şarkaıı deli Hanüe tarlac;ı garben hacı bey nam diğer Davut oğlu Mehmet 
vereseleri $imalen U7.un Mehmet oğlu Süleyman çavuş cenuben Hacı bey 
oğlu Yusuf tarlalariyle mahdut.. 

Karye civan $arkan Ciltçi gerliğinden cete Halil tarlası ı;tarben tarik simnlen Bekir efen-
di ve kısmen İbrik oğlu Musa veresesi tarlası cenuben demiryoluna on hatve 
budu mesafedir. 

Tarla ve denın1mda Karye civan 
clokuz sak zeytin eşcan 

$arkan tarik J?arben İshak o!au Tahir ve ı>iraderi Kazım yetimleri şlmalen 
Recep oğlu İdris cenuben İshak oğlu Etem tarlalariyle mahduL. 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Tarla 

Piyan] ık $arkan Sakızlı oğlu Halil vereseleri garben SUleyman oğlu Kerim çavuş şl· 
malen Hüseyin oğlu Musa tar1ası cenuben tarik ite mahdut .. 

Kara kesik elvan 1tk·Sarkan Hamit tarlası ~arben İdris ve Hamit tarlası sima1en Cerit~ hacı Be
pınarda kir veresesi tarlası cenuben Süleyman l"aVU! tarlasiyle mahdut .. 

&ki Menderes civann:fa Sarkan Hamit tarlası garben Kayalı oğlu Mihalaki tar1ası şimalen İdris ve 
Hamit tarlası cenuben İshak oğlu Harun tarlasiv1e mahdut .. 

Kara kesik nam di~er$arkan Mukaddema Kı?Jlca köylU HUseyin elyevm Cerkes ve Hamit ve İd-
Piyuılık ris ~ kısmen İshak o~ Etem ve Halim garben müfrez Hamit tarla~ şi

malen mukaddema Mehmet Ali elvevm Colak Osman ve kısmen KUçük Ömer 
veresesi cenuben mukaddema Mehmet Ali elyevm Sülyman çavuş tarlaslyle 
mahdut.. 

Hask<Sy 10 · Tarlanın nısfı Orman timannda Etrafı erbaası Cidem o~lu tarlasiyle mahdut.. 
Bankruruza bo.rrlanm ödemi!•e1.1 Bayuıdınn Ankha$1 köyünden İlyas oğlu Hamit ve ölU İdris varisleri Hamit ve Feridenin Bankamrza ipotekli bulu

nan ve tapudaki evsafı kaydives~e nazaran yukanda gösterilen gayri menkulleri 3202 numaralı kanun hükUmleri dairesinde yirmi bir mın müddetle 
açık ertt•rmaya ~karılmıştır. tık ıh~e 7 ni~an pazartesi saat on beşte kaza idare heyeti huzuriyle kaymakamlık makamında yapılacaktır. Alıcı eıkmadı~ 
vcva vurulan pey borcu ~"atmadıgı takdırde arttırma müddeti on gün daha uutılarak ikinci iha1e 1T nisan perşembe ~il saat on beşte yine kaza ida
~ heyeti .huzuriyl~ ka~akaın]ık m~kamı~da :v&!lı1aeaktır. Sa~ bedelinin. dörtte biri pe..crin alınacak ve mQt~baki dörtte fü~U ammt beıs sene vade ve tak· 
ı::ıtle ve .yüzde .s faızle ikra:?a kRlbedılecektır. Yuk!!lndald $8rllar dairesinde müzayede bedeli 2301 lirayı tecavtlz ettiği takdirde bu f&rk müşteri tarafın-
dan peşm tesvıye edilerek.tir. Bu farlftan milzaved" kaimesindekl yilzde 6 ile normal ftÜ% nlsbetimiz otan yQzde 8 5 arasındaki faiz farkı mahsup edildik
ten sonra artarsa borclulann Alakalı bulundukhm bordar tamam~ ~i~ takdirde artan, eski m:ıl sahiplerine verilmek il%ere mevkuf tutulacaktır .• 
Arttu:na ~amesi her gün Banka.mı~oa ~örillebilir. Bacıka ipo~k !!ahibi a lacakhJarla dl~er ataeaklılann bu gayri menkuller ilıerincfokl haklannı ve 
huc;usıyle faız ve masrafa dair olan ıddialannı evmla nıUsbiteleriyle 20 gQn içinde Bankamna bildlmıelerl lh:tnıdır. '.Aksi takdirde hakları tapu siciliyle 
sabit o!madıkça sah$ bedelinin pay!a'ftna'Jllldan harie kalacaklardır 
. Katı ihaleyi yaptırıp yapnrmamakta banka muhtal' olduğu ~bl· bu hususta mD.şterl bankadan bir hak talep edemez. Yalım: deporltosunu ~ri alabi

lir .. Mevcut tapu kayıtlarma nazaran anrl hakkında yukanda gösteril~ malOmatm. hali hazır V8%lyettne tevafuk etmemesinden. dolayı alıetlar banka• 
rruza karsı bir hak iddiasında bulunallla%ta.r. 1002 (640) 

(Altınrüya) kolonyasının bir damlasında 
Sarışm aşk puileriyle Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 

Sanat Ye zevki ueusmaktBclır. 

Hilal Eczanesinin Bu eseri, lxmfre seutbol obnuş ve blitfln Türkiyenin zevkini kokusundan topla 

(330) 



J:, fffFE 1 YEHt ASIR 
.S ~ 2'.0Z -= 1.7 MART PAZARTESİ t9e 

B. Ruzvelt nut- Son bir haftada Romanyada in- Yugoslavlar 
kunu söyledi yapılan In.;Iiz ~iliz d~rşmanlığı üçlü pakte f(İr-

---· 
NAZiLERLE MÜCADELE 
ETMEK VAZiFELERi.~ 

EN MUKADDESiDiR 

111( h.J. 

--o-

l Ba~taraJı J. ci SalııJcde J 
nasıl ınücbfaa ediJeceğlni 

ar ';:ıtınıstır. 
İn~ılıı büvuk clçisı Lord Halifaks ,.e 

Va!1C:ı.:r \7 ılki bu nutkı.J.n verildiği ziya
fette 1'•ıır bulunuyorlardı. • 

Ruzvl h n nutku şu suretle devam et
ir. !ır~ 

Bugun bütün söyliyeceklerim harlı 
hadinc tarihe geçecektir. Bugµnkü harp 
başlamadan önce 1 eylül 1939 tarihin
de bir çok kimselerden daha fazla en· 
di~de idim. Amerikan milleti bugün ta
rihinin büyük bir sahifesini yazıyor 
Milletimiz maruz kaldığı tehlikeyi at
latmı~w .. Ve bu tehlikeye karşı koy
mak kin harekete geçiyor. Prüsya 
otokrasisi fena idi. Nazizm bundan da
ha fenadır. Nazi kuvvetleri bütün seçıl· 
miş hükümet sistemlerinin tahribini is
tiyor. İktidarı zorbalıkla ele geçirmiş bir 
avu~ insan bütün hükümet sistemlerine 
tahakküm etmek istiyor. Buna yeni ni
zam ismi veriyorlar. Bu ne yenidir ve 
ne de nizamdır. İnsanlık esarete daya
nan bir sistemi daimi surette hiç bir za
man kabul edemez. Amerika tehlikeyi 
şimdi anlamış bulunuyor. 

Ruzvclt nutkunda Prüsya otokrasi
sinden çok daha fena olan Nazi sistemi
ne ve onun yeni nizamına şiddetle hii
cum etmiş, Nazilerin yalnız miistemle
kelerde ve Avrupa hudutlarında ufak 
tefek tadiller değil, bellti Amerika da 
dahil olmak üzere bütün dünyada cebri 
kuvvetle ele geçirdikleri iktidar mevki
inin tahakkümünü kurmak istediklerini. 
fakat insaniyetin futuhatle cebren ka
bul ettirilen ve esarete dayanan bu sis
temi asla kabul etmiyeceğini söylemis
tir. Ruzvelt icar ve iare kanununun yal
nız Amerikan kongresinin reyi1c deği! 
130 milyonluk Amerikan milletinin re
yile kabul edildiğini beyan etmiştir. B 
Ruzvelt bu kararın zulüm ve tazyik 
kuV'·etleriyle kompromilere nihayet 
verdiğini söyledikten sonra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

İngiltereye muhtaç olduğu bütün tay
yareleri, bütün harp malzemelerini gön
dereceğiz .. Bu aklı selimin stratejisidir. 

B. Ruzvelt Amerikan milletinden bu
günkü birliğin muhafazasını istemiş 
oBirlij\imiz propagandalarla tehdit edi
len bir milletin birliği değildir. Gayreti
miz k.Lsml bir gayret dejtil, topyekun bir 
gayrett j .... • rHverek c;özüne de-..-:ım etmiş

tir .. 
Reisicürnhur ödüne verme ve kirala

ma kanununun her türlü harp malze
mesi ve i~ maddelerine ve bunların 
nakli için icap eden bütün kolaylıklara 
$3rnil olduğunu iz;.h ederek gönderil
mesini eınrettiğ; bir çok levazımın yola 
çıktığını s<;; lemiş ve demiştir ki : 

Burada Vaşingtonda parola sürattir .. 
Hem de futl sürat .. Bu parolanın bütün 
millet tarafından istenildi;\inden şüp
hem yoktur. Bütün Amerikan milleti
nin en büyük fedakarlıklar yapması 111-
zım gelecektir. 
İtaat diktatörler tarafından zorla kabul 

ettirdikleri, fakat sadakat ancak bu in
sanların istiyerek kabul ettikleri şeydir 
Amerikan azmi lüzumsuz sabotajlarla 
haleldar u!. ıyacaktır. Amerikalılar va
ziyetin vehametini takdir etmişlerdir . 

Amerikalılar, İngiltereye, Yunanistana, 
Cine ve vatanları muvakkaten tehlike
de olan bütün milletlere kayıtsız ve şart
sız bir yardınu bugünden itibaren kat'i 
zaferin alınacağı güne kadar durmadan 
yanacaklardır. 

Reis.icümhur İngiliz milletini ve müt
tefiklerini tazim ve sitayislp y3rl etrnis 
ve demistir ki: 

İngilizler hiç bir zaman olmadı~ı ka
dar kuvvetlidirler ve bu son 10 ayın ıs
tırapları içinde muhteşem maneviynta 
maliktirler. Bu son ayların kara gün]e
rivle huzıırsuz1uk icinde geçen l(ecelere 
ö~vanmak kudretini tngilizlere vrren. 
m~neviyatlarının her zaman daha kuv
vetli olmasıdır. İngiliz milleti yarın, ge
lecek hafta veya gelecek ay yapılacak 
bir lesebbüsü kar~ılamak için biitün 
kudretini toolamı<:tır. Ge~irdiği tarihi 
buhranda Çörçil gibi büyük bir lidere 
.!ahip ohnak saadetine kavu~mu~tur Bu 
maneviyat kuvveti köle gibi ync;:amak
t&n.<a hür insanlar ızibi ölmeği tercih et
mesindon ilham almaktadır. İngiliz mil
letinin ve miittefiklerinin gemilere ihti
yadarı vardır. Amerikadan yemiler ala
oaklarrlır Tavyareye ihliya~lan vardır, 
AmP ·ikarlı:tn tavvare alacaklardır. Yiye
ceklf·r,,. ihtiv::ırl~rı vardır. Amerikadan 
yiy•ork ala~aklardır Tanklar, loplar. 
mlihimm":lt ve her türlii malzemeyi ala
c.ıklardır. 

B. R' ızvelt Cin milletinin başkuman
danı Çankayşek va<ıta.<iyle Amerikan 
yardımını istediğini ve Çine bu yardı
mın yPrııla<"::ığını bildirmistir 

B. Ruzvr-lt nutkımn şöylP dPvam et
mic:tir; 

MemlekPtimiz cfpmokrasinin ters:tn!'~İ 
o1acaktır Bu roli.i tam olarak oynıya
cak ve diktatiirHiklPr inhilal rdinoc dlin
yan1n vrniden im~rı vr.> tanzimi me~('le
~lnde de f>n büyiik roli.i ovnıv~caktır. 
Demic;;: \'P sö.,.]~ri c;i)v]l' hitirmic:.tir: 

hücumu herdevan miyorlar 
----c•---

Almanlal'ın en can ala· 
c:a'lı ye,.ıeri bombalan· 
mış, bir Alman muhribi 

ve iaşe gemileri de 
torpillenmistir •• 

Londra 16 (A.A) - 14 Mart sabahı 
biten hafta içinde düşman arazisi ilzeri
r.e yapılan akınlar çok şiddetli olmuş ve 
çok büyük bir sah~\'ı ihtiva e>*:niştir 
Bu hedefler şunhır<lır: 

Berlinde emtea ~arları, taksim no1<ta
lı.rı, kıslalar ve diğer hed 0 fl<r faarruz
Jarı çok ı::iddetli olmuc; ve ~aatlerce sür
ınüştür. Bi.iyük yangınlar rı~nııo:;tır. Di
ller hedefltt Brcmenin sanavi mıntaka
farı, Hamburgta gemi tezrahları bu üç 
taarruz bundan evvel yapılan taarruz
ların hep.sind~n şiddetli olmuştur Ki~·el 
dPniz il_o:;sü ve sanayi merkezi ve Kolon
yadaki demiryollarına tam i52betler kay
dolunmustur. Ayrıca Rotlerdam petrol 
t<si.<atı. Bulogn'da doklar ve gerr.iler ve 
Hollanda ve Norveç açıkla ·ında dola. 
şan gemiJere taarruz1ar edilmic:, Tskaja
rakta bir Alman muhribi torpillrnmis 
ve ia~e gemilerine tam isabPtler olmuş
tur. Kalede bir tayyare meydanı ve yer
de bulunan tayyareler bombardıman 
edilmic;, ~imali Franc:::\da b~ılun?.n hedef
ler dC'Va;,,lı taarruzlara ti\bi tutulmuş-
tur. 

---<O>----

Japonlal' Cinlilere 
mağlup oluyor .. 

---<>-
Çung Kinıı: 16 ( A A) - Çin kıtaları 

Hotan ve Hobeki arasında Senbenbang 
!liehrine do~ru ilerlemektedirler. Son 
~ün1erde Çin kıta1an ile Japon1ar ara
sında Voşan~İn 1 OG kilometre cenubun
da bir mıntakada 'iddetli muhareb,ler 
olmaktadır. 

Makineye 
\

1 erilirken 
1. U 40 U91Jıv.:AJ!; . • 

Rt:ZVFLTIN 
NUTKU 

Londrada nasıl 
karşılandı 

--u--
Londra, 16 (A.A) - Royterin diplı•

matik muhabiri yazıyor: B. Ruzveltin 
azimkar ve kat'i nutku Londrada de
mokrasi davasına en sarih ve en anla
yışlı Amerikan yardımı vadı olarak te
lllii edilmi5tir. B. Ruzveltin bilhas.;a 
gemi meselesinin müstaceliyetini teb'l
rüz ettirdiği kaydolunmaktadır. B. Ruz
veltin bunları göndereceğiz cilmlesi bu 
dakikada İngiltere için en cesaret verici 
mesajı teskil etmekte ve iki hükümet 
arasında tam anlasmayı göstermektedir 
Bir tesadüf eseri olarak Ruzvcltin nut· 
kundan bir kaç saat 'sonra Hitler de 
bir nutuk söylemiştir. Hitler bu nutkun
da artık mutad mahiyet almış olan ken
disini ve partisini haklı göstermek ~c
sebbüslerini tekrar etmistir. Maamafih 
nutkun İtalyaya temas eden kısmı çok 
manidardır. Bu cümleler hiç olm::ızsa 
yakın bir istikbal için Hitlerin pliinh 
~ının e~ac; hedefini mtitte!ikine yardım 
etmek ihtiyacını tec:kil ettiğini gösterir 
gibidir. 

--«>--

Japon hariciye nazırı 
Manculiye harelıet etti 

Harbin, 16 (A.A) - Japon hariclyr• 
nazın Matsuoka bugün .aal 17.45 te 
tayyare ile Hsinkingden Harbine gelr:ıi< 
kısa bir istirahatten sonra trenle J\fan· 
culiye hareket etmiştir. 

---«>---
İngiliz tebliğleri •• 

Londra. 16 (A.A) - Harbiye nezare
tinin tebliği: Cumartesiyi pa7.ara bağlı
yan gece dil~manm hilcumu bilyilk 
mikya<ta olmamıştır. Hücum bilhas>a 
Londra da dahil olmak üzere cenubu 
sarki mıntakasına tevcih ediln1i~tir. 

Dü=an tayyareleri yeniden ha,·a da
fi bataryalarının şiddetli ateşi ile kar•ı
lanmıstır. Pek muhtemel olarak bir düş· 
man tayyaresi hava dafi bataryalarımız 
tarafından dU~Urülmüc:tlir. 

Londra, 16 (A.A) - Hava nezareti
nin tezliği: Cumartesiyi oazara bağ:11yan 
gece kıta üzerinde gittikce geni !iyen 
!'İs dü~mana karc:ı harC'kfitıınızı azalt
mıştır. Fakat buna rai;men bombardı· 
man ~ervislerimizden iki t<'"ekkUI Dü'-
seldorf ve Loriente azimkar hücumlar 
yapmıştır. Dü&<eldorfta bir gece evvel 
hücuma uğrıvan endüstri böl.~eleri bom
bardıman edilmi , Lorientte de denizat. 
tı J!emileri üs.c:ü bombalanmıştır. 

---<>--
Rumen başvelıili 
General Antoneslıo 
Berline gitmemiş .. 
Bükre~. 16 (A A) - General Antu

rıetıkonun lay/are ile Berline gittiğine 
~&ir ecnebi ml"mle-ketlerde çıko.n haber 
resmi mahfillerde katiyyen tekzip olun
maktadır. Romanyl:. devlet reisi Roman· 
yad::\n ff\.'rılmam?~tır 

75 KISi TECRID KAMPINA 
GöNDERiLDı 
Bükre,, 16 (AA) - Rumen hükii

mcti İngiltere i~tihbarat t1:ervhıiyle te
masta bulunmak lA suc)t:. 7 5 kişiyi tccrid 
kampına yöndermi!l;tİr. 

Bunlar arasında bir çok Yunanh. Er
meni, Yahudi ve bir kaç Rumen vardır. 

~~~~~~~~~~~~~~~ 

Deı~izde düşü- l 

rütmüş mihver 
tayyareleri 

İngiliz ve müttefilı 
gemileri şimdiye 
l:adar 400 den fazla 
tayyare tahrip etti •• 

Londra, 16 (AA) - Royter ajan
sının sa.13.hiyetli kaynaklardan öğren
diğine göre şimdiye kadar lngiliz 
ve müttefik harp gemileriyle ticaret 
vapurlarının müdafaa silahları tara
fından 400 den fazla dü•man tayya
resi tahrip edilmi$ veya hasara uğra
tılmıştır. 

Karşılıklı hava 
akınları 

-<>--

İngiliz tayyal'eleri Al· 
man31ayı, Almanlar da 
İngiltereyi yeniden 
bombaladılar .. 
Londra. 16 , \.A) - İngiliz bombar-

dıman tayyarelerinin dün gece garbi 
Almanyadaki hedeflere ve Fransada 
Loryantta bir deniz Ussilne hücum et

___ ., __ _ 
Yugoslavyanın Alman
larla ancalı bir ademi 
tecavüz palıtı imzala· 
mağa razı olabileceği 

anlaşılı31or •• 
Londra 16 (A.A) - Royterı.c Belgrat 

muhabiri bildiriyor: Yugoslav··ıyı taz
yikte dovanı cdrn Almanyanı Jört haf-
1<:,1ık :-inir harbından sonrr :iugoslav
yanın iiçlü pakta iltihak e!ıni~·ec•ğine 
nrtık nıuh:ıkkak na?ariyle bakılmakta
dır. Yugns!av~·aya. ültimatom veri1di~i 
veya bu Pl"T.111kf'tin baytın :-l1clFfi !'ayi
cıl~rı kafi.,·en a~ıl~ızdır. Yu?""o.sla\•yanın 
Almanvö q,. hir adı:-mi tecavüz paktı im
z(lc:ı ~Umkiiniliir. Fakat bundan daha 
mlisait bir tcıklif yapması mutasavv<:'r 
değildir. Yıı_goc:lavyan1n vaziyeti vakura
ne bir tarzda kat'i bir bitaraflığa daya
nıyor. Yunoslavya - A1manya arasında
lçi nıüzakr.rPler su ~uret1r hü13sa edile-
bilir: · 

B. Hit1er Be-rstesgadende yeni nizam 
h.nkkında Yu.~o~lav nazırlarına müspet 
teklifler yapmıştı. Yuııos~av nazırları ıh 
vakti ~elince bu teklifleri tetkik edecek
lerini nazik5ne söylemişlerdi O tarihten 
beri daha iki defa bu teklifler yapılmı.<. 
Yugo<lavya bitaraflığı hasPbiyle bunla
rı vine redd~tmistir. Yugoslavya Alman
ya· tarafından a~ edildiği takdirde 
mutlak bitaraflı./':ın esası dahilinde bir 
ademi tecavüz paktı imza edebileceğini 
bildinni.stir. Almanlar bir dostluk dek-
18rasyon~ nesrini istemi~lerdir. İyi kom
suluk, bitaraflık ve balkanlar sulhu ba
kunından vazifesini yapmakta o1an Yu
goslavya ba~ka bir sey yapmıyacaktır. 
Almanva mutlak bir bitaraflık ifade 
rden bir ademi tecavtiz paktına muva
fakat etmezse Yugoslavya nazITlarının 
A !manyaya gitmesine lüzum kalrnıya
caktır. Yugoslavyanın aldıi!ı vaziyetin 
n'emleketin menfaatlerine ve Yugoslav 
halkının temennilerine tetabuk ettiği an
k<ılma'ktadır. 

-----·----
Jaoonva J _indi
çininin bütün 
kauçukları

na talip 
-··--tikleri öj'(renilmiştiı:. 

AL'1AN HÜCUMLARI Hindiçini Japonyaya 
Londra, 16 (A.A) - Hava ve dahili inhisar 11ermiyor. Ame-

emniyet nezaretlerinin tebliğinde bildi- bi 
rildiğine göre. düşman tayyareleri dün l'ilıaya da 2s n ton 
nQce Londra mmtaka<ına hücum etmiş- Jıauçul: göndereceJı .. 
lerdir. Büyük mikyasta olmıyan hücum Vaşington 16 (A.A) - Asosyeted 
gece yansına doğru bitmiştir. Çıkan Prese göre uzun senelerdenberi ilk de
yangınlar sabahın ilk saatlerinde sön- fa olarak Japonya Hindiçiniden kau~uk 
dürülmüş bulunuyordu. Az mikdarda almıştır. Japonya bu kauçuk istihsalab
ölü kaydedilmistiT. Diğer bazı bölgelere nı kendisine hasretmek istiyorsa da Hin
de bombalar atılmıstır. Bütiin mıntaka- di~inid<"ll A merikaya 25 bin ton kauçuk 
!arda yaralılar fazla değildir. Ölü mik gönderilecektir. 
darı azdır. -o---

8 TAYYARE DAHA DÜŞÜRÜLDÜ Yugosıavyada.4 general 
!:?ndra. 16 (~A) - Dün ge;e Lond- telıaüde SeVJıedildi .. 

ra uzerınde \'em av tayyarelerı tarafın- B 
1 

d 
16 

( A. A) H b' _ 
d.. · d"" ·· ··ı ·· e gra - ar ıye na dan Uç uc:man tayyaresı usuru muş- . '. · k .. d 

tür. Ham dafi bataryalarımı» beş düş- zırın teklıfıy.le dört general te au e 
man tayyar<'~·i dlic:iirmüştür. sevkedılmıştır. 

----
HAVA HÜ U lARI ŞID
BETLE DE AM E~IYOt ---··---[ Bıştarojı 1, ci Sah ifec1e ] 

-----
ARNAVUTLUKTAKi YE 11 

ITALYAN HEZiMETi __ __.,., __ _ 
f Ba~tarafı 1. ci Sahifede l 

lrrine yapılan hava laarrmlannda se- muharebeleri olmuştur. İtalyan tayya
':iz ölii, 28 ağır yaralı, 2 hafif yarolı var- releri dü<tükçe Yunan askerleri alkıs
dır. Şarki Hollandada ln~iliz tan·nreıeri l~mıslardır. 
yongın bombaları atmışlardır. Bir or- Atina, 16 (A.A) - İngiliz hava lruv
manda bciyiik bir yangın ~ıkmış':r. Mii- vetleri tebliği: Kilisura civarında dev
him deniz yolu miinakal!\tına taarruz rive dolasan küçük bir İngiliz av tay
Pkim kalmı~tır. , y~resi tesekkülü avı;ıların refakatinde 

uçan çok büyük bir ltalyan bombardı
man tesekkülünü önlemiş ve düşman 
tayyarelerinden sekizini alevler içinde 
düşürm~ür. Diğerleri çok hasara uj!
raınış oldul':undan bunların üslerine dö
nememiş olmaları kuvvetle muhtemel
dir. İki tayyaremiz kayıptır, fakat pi
lotları sağ ve salimdir. 

ALMAN HüCUMU 
Londra 16 ( A.A \ - tngiliz hav" nPrn

retinin dünkii tebliği: İngiltere üzerin
de diin st('ce be~ düsman tayyaresi dü
şürü1mi.i.ştür. Bun1arın üçünü avcıl:ı~ı
~ız, iktc:.ini de dafi batarya1ar1mız dil-
şürmüşlcrdir. .. 

Bugün elde edilen ma!Omata ~ore 
Mart ayı içinde tn~i:ltf're Uzerintleki ge
ce akınlarında dü<ürülen dü<man tayya
rel('rinin ~avısı 17 dir. Bunlardan on be
c:i Pvvelce ·clii~ür\ilmiis olarak bildiril
mistir. 

12 _ 13 Mar: gecesi düşürülen ılüsman 
tayvarelerindcn dokuzuncusu.~~:1 .. ha~a 
dafi bataryaları tarafından rluşurulmu~ 
olduğu simdi anla~ılmıştır Bundan ba<
ka evvelce tahrip edildii(i bildirilen iki 
düsman tayyarPsinin de hava dafi batn~
yalarımız tarafından dii$Ür01düğü sahıt 
olmaktadır. Bu t~y)·orelerdon hiri 4-~ 
:\/fart gecesi. dii:eri de 11-12 Mart gecesı 
cliisürülmü~tür. 

VUNAN RESMi TEBLİC'.'iİ 
Kudiis, 16 (Radyo S. 22) - Yunan 

tebliği: Düsman günün muhtelif saatle
rinde cephenin muhtelif kısımlarında 
mahdut şiddette taarruz! hareketlerde 
bulunmustur, Bu taarruzların hepsi red
dedilmistir. Düsman bir karış toprak el
de etmcğe muvaffak olamamıştır. 

Adanada gaz bollaştı 
Herkese Ma,·ısa kadarki istih--

kakı şimdiden veriliyor 
-------x*x------

Adana 16 (Hususi) -· Petrol teniinJe ı ayı samına kadar ol;.ıı gaz ıstitkaJolll 
vukuu muhtemel aksaklıklara ıncyd>'l her kese şimdiden tev,J cim~:;: kararlar 
~:a]manıası _,i~in şchriı:1iz?c her ev ;<:in. t~nnı~tır. ~a~k ellerindeki kar~ey7 tbl' 
karne u.sulu ıhdas edılmı~ bulunmakta-, fıkan gaz ıstıhkakını her ha"lgı bır 
dır. s;mdi şehrimizde gaz bolla:;tığı için yidcn almaktadır. 
belediye, bu karnef•,r mucibince Nisan 
~~~-:-y ~~-..<:""':>-<:""'""'°,,._, 

Antakyenin yeni bütcesi kabul edildi 
Antakya 16 (Hususi) - Vilayet bütçesi 'ıasdik edilmiş. daimi enciimen aıll' 

!arı seçildikten sonra umumi vilayet meclisi mesaisine nihayet vermiştir. ~ 
bul edilen yeni vilayet bütçesi 431.520 liradır. 147,251 lira.., maarife. 122. 
!ırası nafıaya tahsis edilmiştir. 

Istanbul ve Ankarada 
dün yapılan maçlar 

-~--------ı*xc~--~---~~ 
Ankara, 16 (Hususi) - Anlı:aragü.- dında Fenerbohçe - lstanbuhporu 2-' 

cü sahasında Birlikspor ve Maskespor yenmiştir. Birinci devrede her iki takıı1' 
arasındaki karşılaşm&da Maskespor 3- berabere kalmışlardı. Jıl 
1 galip geTmiştir. Harbiye ldmanyurdu- Galatasaray - Beşiktaş arasınd• 
Demirspor arasındaki karşılaşmada r.ıaçta oyun sert ve favullu olmu~ttlr: 
Harbiye ldmanyurdu bir sıfır galip gel- Birinci devre Galatasarayın bir sıfır g~I 
miştir. lihiyetile bitmiştir. lnkinci devrede 

IST ANBUWA taraf ta gol ç kararnadığından maç Bl' 
lstanbul, 16 (Hususi) - Şeref sta- şikta~ın mağlılbiyetile neticelenmiştir· 

Istanbulda Sarı yar kazasında 
-~~~--~---x*x:-~~--~-~-

P as İ f korunma ve para~ütçülerle mücadele 
tecrübesi muval fakıyetle yapıldı 

lstanbul, 16 (Telefonla) - Bugün Saat tam 1O.15 de yirmi tayyered•~ 
öğleden evvel Sarıyer kazası mıntaka- mürekkep bir düşman filosunun Büyü~.~ 
sında hava taarruzlarına kar$ı pasif ko- dere arasındaki bölgeye 40 paraşütçıl 
runma ve paraşütçülerle müadele tecrü- indirdiği haber alınmı~tır. Paraşütçülere 
heleri yapılmıştır Mefruz düşman tay- karşı sivil müdafaa ekipleri bu oah•fl 
yare filosunun görünmesi üzerine derhal taramağa başlamışlardır. 
alarm i•Areti verilmiş, canavar düdükle- B d h. th• 

:t- u tarama esnasın a tam tec; ıza 
ri ötmeğe başlamı!Jhr. Halk sıgınaklara silahlandırılmış dü,ınan paTD.JfÜtçü]eri~" 
?,irmiş, sokakl&rda kimse kalmamıştır. den bir kLSmını imha, bir kısmını de efflt 

Tayyareler m~fruz Sarıyer, Büyük.dere, edilmiş paraşütçülerin Zarar vukua gt' 

Kireçburnu, Yeni mahalle üzerinde uca- tirmelerine mevdana verilmemiştir. P•' 
rak muhtelif yerelere mefruz bombalar · d• 
atmışlardır. B!! eırad;-. SaTıyerde ağır ıaşütçülerle yapılan mücadele esnasın 

1 makineli tüfeklerin &tefiyle iki düşman ekiplere mensup döTt kişi yaralanmı~U ' 
tayyaresi tahrip edilmiştir. Düoman tay.. Paraşütçüler]e yapılan mücadeleye kö)"" 
yarelerinin attıkları bombalardan Sarı- lüler de sopalarla i~tirak etmiş1erdit~ 
yerde sular caddesinde iki ev yıkılnuş Alarmın başlamasından tam bir sa• 
bir kiti ölmüş dört lişi yara1anmışhr. sonra düşman tayYarelerinin uZaklaıt~: 
Büyükderede Mardiıosun gazinsuna bir ]arı görü1müş düdükler alarmın bittlgl 
bomba düımüo ve yangın çıkarmıştır. ni hallca ilan etmişlerdir. 
Burada üç kişi yaralanmıştır. Mefruz Gerek paBif korunma ve gerekse ~ .. 
düşman taY,,areleri Büyükderede bazı raşütçülere karşı sivil gurupların faah .. 
askeri hedeflere de bombalar atmışlar- yeti çok muvaffakıyetli olmuştur.. Y•'. 
aa da ağır makineli tüfeklerin müessir kında vilayetin diğer kazalarında •>"'' 
ateşiyle bir ııeY yapamamışlardır. ıekilde tecrübeler yapılacaktır. 

1 111 iti 111111 il 111111111il111t1111111111JI11111111111111111 111 ili il 1111111 t 11111il1111111111111 11111111 il 1111111111 iti il il ıtıl 

Münakalat \'ekili Istanbı..lda 
-----x*x 

İstanbul, 16 (Telefonla) - Münakalat münakalAt vekAletine bağli müesı;eselC" 
vekili Cevdet Kerim İncedayı bu ak- re verdiğim direktiflerin ne şekilde tat• 
şanı saat 19 da Ankara' treniyle şehri- bik sahasına konulduğunu tetkik ed.,.. 

· '-'~'- c d t K · İ ced ceğim. Mmümkün olursa bir kaç,Julııjjll 
mıze geum.,,uı, ev e erım n ayı . . Trak 'd k M a s · ' . .. . . İs ıçın yaya gı ece armar , 
gazetecilere ~unları soylemıştır: tan- !erinde yapılan iskeleleri gözden geç>" 
bulda üç gün kadar kalacağım .. Burada receğim .. Ayrıca Trakya demiryolu üz•' 
vekaleti alAkadar eden işler hakkında rinde icap eden tetkiklerde bulunac3' 
meşgul olacak, tetkiklerde bulunacağım. ğıın .. Seyahatim bir hafta kadar sür.., 
Bundan evvelki seyahatim esnasında cektir. · 

11 'lllllllltltlllllllllllllltlllllltllllllllllllllllllllllllllll llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Tür ki ve şeker fabrikaları içtima• 
İstanbul 16 (Telefonla) - Tiirkiye şoker fabrikaları şirketi hL<Sedarları iÇ' 

timaı yarın Ankarada yapılacaktır, tçtimada şirketin 1940 senesi muamelfı! ve 
hesabatı hakkındaki idare meclisi ve mürakipler raporları okunacak, k5r ve 
zarar hesapları tetkik edilecektir. . 
Şeker fabrikaları şirketi 1940 yılında bir milyon 771 bin 50 lira safi kar tem"' 

c<f:miştir. Şeker fabrikalarının mütehassıs işçiye isteği olan büyük ihtiyaçlar,ııı! 
karşılamak üzere bir çırak mektebi tesis edilmesine karar verilmiştir. 
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Ey ipteki şrhitlikte bir ihtifal yapıldı 
İstanbul 16 (Telefonla) - Bugün 16 Mart aziz şehitlerinin ruhunu taıi' 

maksadiyle Eyüpteki şehitlikte hazin bir ihtifal yapılmıştır. thtifalde örfi idatt' 
kumandanlığt namına yarbay Halil. halkevi Eminönü reisi Yavuz Abadan, ~.,.. 
bir meclisi namına Meliha Avni hazır bulunmuşlardır, Nutuklar irat ediln>i.t' 
tir. Nutukları müteakip merasimde hazır bulunan a•keri kıta havaya ate< aÇ" 

mış ve bir geçit resmi yapılmıştır. ~ 
1111111il111111111111111111111111111ilil111ı 111 111ilililil111111 il 111 ı 1111111111 1111111111111111il1111111111111111ilil1111 il 

Japon yada ehemmi- Amerikanın ln-
yet atfedilen gizli giltereye yapacağı 

ictimalar yapıldı yardım 
• 

---<>---
[ Baştarafı 1. ci Sahifede 1 

nın Berlin ve Romaya seyahatinde Ja
ponya ve Mihver devletleri arasında da
ha sıkı bir is birliği imkanlarını her za
viyeden tetkik etmektedirler. Almanya 
1939 ağustosunda Sovyetlerle dostluk 
paktını imza ederken J aponyanın da 
Sovyetlere yaklasmasını istemişti. 

---0-

LondTa, 16 (AA) - B. Ruzvell W 
rafından Amerikanın lngiltereye y•P': 

- " 1 cağı yardımları tanzin1 vazifesiyle Şii ~ 
mümessil olarak t ngiltereye gönderil~: 
B Hariman dün Lizbondan bir logil• . ~ 

tayyare limanına inn1iştir. B. Harir11" 
beyanatta bulunarak demi~ıir ki: 

---------~---, ------· 

tNGİLİZ TAYYARE HÜCUMLARI 
J{udü<; 16 (Radyo S. 22) - Yunanis· 

tandnki lngiliz hava km·vetlerinin teb· 
Jiği: İn~liz tayyareleri Berat tayyare 
mcydoruna hiirum ebnislerdir. Pe!Tol 
depolarında 90 kilonıe!Teden görülen 
biiviik yangınlar cıkarılnu~tır. Yerde 
bi~ kac tayyare tahrip edilmiştir. Av
lonya tayyare meydanında yerde dört 
dii<m•n farvaresi tahrip edilınistir. Bii
tiin İn~liı tayyareleri salimen üslerine 
d(;nmiis1erdir. 

Uzak Snrkla işler kötü giderse Ame
rikan donanması derhal harekete geçe· 
cı:ktir. llfuhasamat halinde Singapur. 
Pasifik An1crikan donanmasının iissü 
olacaktır. 

y ;ı k h .. !" dd" , .• ,. _ apı acn P.r tur u ma 1 • li' 

Fransanın ihtiyacı 
~ 

f Bn~tomfı 1. o; Sahifede l 
BİR İTAI,YAN GEMİSİ BATIRJLMlŞ 

Kudüs, 16 (Radyo s. 22) - Roma'dan Bingöl ve Erzincan 
bildirildiğine göre bir İtalyan teblıği Umumi meclisleri 
Arnavutluk sahillerinde bir hastane ge-

dımların İngiliz imparatorluğuna teıf 
mini kolaylaştırmak için reis tarafın~ 11 " 

·ı Jııf1· hususi mümessil olarak gönderı ' le: 
. ,ee,r 

Bu yardımlar arasında gemiler, yı)' 

maddeleri bulunmaktadır. o1ıto' 

- Suna in:ınıvo~uz ki diktatörlükler 
tarafınrlan 1rk1arının üc:tiinlüğü hnkkın
da ileri ~iiri.ilf"n övünme1er ha"tnn h.,,.a 
budafalıktır. Diğer in<anlara rfendilik 
edecek bir millet hiç bir zaman mevcut 
olmamıştır, halen mevcut de~ildir ve hiç 

bir zaman da mı.:>vcut olmıyacaktır .. Eni 
bovu ve nsker1 lrndreti dolayısiyle diğM" 
mÜ1etleri ve diğE'r ırkları kaz a~-cı~ı de
nilen rPr;.mi geçit aclımi~·ln f'Z('r"'"k dUn· 
vaya tehakküm etmek hakk· olduğunu 
bildir<'n her han~i bir mil1Me diinya· 
n1n hiç bir ihti~·;ı,..1 ~·okt~ır. ~unn inJr.ı
\"Oruz ki h..,r millF>t. ne kndar küçU~· 
~]ursa ol~un mill..,t olarnk \•ac::arnnk ta 
bii hakkına maliktir, Bütü,; tarihimizde 
hu rlerrrrd<- yapmıya d"~C!r bir ic: kar~q
sında hiç bir zaman knlma~ı.,fık ls:ik
halde cocuklarımız ve torunlarımı• 
bizleri takdis edeceklerdir, 

t. ikinc mnkn"C"mct etmMİ icin ,,ic:.i
ve ''('r yard1Jt11 yapma~a amad(" iscic,. 
de Fransa~·a kn"ı ahlokanın kaldın!· 
masını elde elmck irin Amerika İnırilte
r(" ne1dintf(" bir ta\•ac!-iuttn bn1unmak ni
vetinde deaildir. Fransarun is~al altın
da olmı~·an kısmına gıda maddeleri an
cak dii">mnna ıefmiyereii teminatı \·e
rildiği takdirde gönderilebilir. 

mi.sinin torpillenerek batırıldığını iddia Ankara 16 (Hususi) - Bingöl, Erzin
etmektedir. Mussolininin kızı kontes can vilayetleri umumi meclisleri toplan
Eddanın bu gemide hasta bakıcılık et- tılarına ba<lamıslardır. 
mekte olduğu bildirilmektedir.. Tebliğ ~biıa lG (H~susi) - Hükümet ko
kurtarılanlar hakkında ma1lımat \'ermi- n~gı .meçhul hır sebepten yanmıştır. 
yor.. Tahkikata devam olunuyor. 

B. Hariman diğer bir suale cev
1
aP ·]tt" 

b d "dd . e 0~ 1 

rak har ın evamı mu etınc . il' 

k 1 • .. 1 · · Hav• Jıo1 rede a acagını soy emıştir. tJ.-
nında 1'.ıaa bir tevekkuftan sonra B. tt' 
. ·ı L d , harekrl nman tayyare ı c on raya 

r.ıiştir . 


