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ZININV'ImzvH 
İzınirin benliğini gösteren güzel Fuar bu se
n~ yine bütün dünyaya mevzu olacak, yüz 
binlerce vatandaş bu sene de Fuara koşacaktır. 
Siz de hazırlanıruz .. 

20 Ağustos 20 Eylül 

·-------' llin münderecallndan mesuliyet kabul edilme:z; Cümhuriyefüı tıe Ciimhuriyet eserlerinin bekçisi sabahlan çıkar siyllri gıızetedir VENl ASIR M..tbaasmda baıılmııtır. 

'l-u2oslavya 
istiklalini feda 
Edecek mi? 

- - .. ·--
ŞEVKJ<,"'T BİLGİN 

3.el"tıgo~la,·yauın vazi}·cti günün en he· 
lı ~lı nıevzuunu teşkil elnıektedir. 
l'tı. a anların kili'di mesabesinde olan bu 
Ilı •ınlekct te Romaıı)· a "e Bulgarista
t n hatalı yollarına siirüklenerek harp
ı::. sakınmak kaygısiyle mib,•erin kol-

arasma atılacak nudır? 

LONDAA 
UMITLI 

Yueoslav~7anın 

·mukavemef 
edeceiine ihti
mal veriyorlar 

--0--rıı ı\Jnıanlarııı sinir harbi Yugoslavyada 
b llkavemet havasuıı zchjrJi.)•cn tesirini 

d
\l derece kat'i bir ~ckildr vapn11~ 1111-
ır? 

İtiraf etmek l:izmıdır ki l/ugosla,ya
~ııı Vazi\Cti hakkında !lelen haberler 
ltellıuh , .e sarahaltcn nıahrunı olnıak1a 
t l'aber bu fed iıkibeti pek yakın gö'
.:;ektedil'.Yugoslav nazırlarının Bers
y adene müteaddit defalar ziyaretler 
d aptıkları nıahimdur. Bımlaruı hepsini; .memleketlerinin hiirriyet ve istik· 

1111 
111! nıuha[aza etmek azmiyle dönen 

le hsıyetl<orin şimdi bir mııka\•emeti gö· 
ol alnııyaeak kadar yılgınhğa düşmii> 

. YugoslaP.ya, 2'ürlıiye ııe 
ı Yunanistanın hattı ha· 
relıetine uyaralı Alman 

~alarma ilıtimal verilebilir mi? 
tıı u. htL~usta biziın bir hiikünı yürlit
).?llııze haeet yoktur. Hadiseler en hü 
":;. ~e en kafi hiikmü ,-crınektedirleı •la ılıl?rtız ki Almanya Balkanlara ait 

l'tı. k ?1.anlarıııı tatbik mc\·kiine koyabiJ. 
l'rı e . ı~ın Yugoslavyadan üçlii pakta gir 
,. esını~ n1H1\"erin yeni nizamını biitün 
•~ibiyle kabul etmesiııi istemiştir. 

d ugosla\·lanın mukndderatını cllerin
lt~ tutanJar iki şıktan birini tercih mev
•ınde bırakıbmşlardır: 

~ 1 - Ya istiklal ,.e bilarafbğa bağlı •;nak i~in muka"eıııeti göze almak. 
'·- - Yahut ta Almanyanın müselliilı 
""'t ~' İkinden ko,..kar~lc tcslinıiyeti kabul 
• llıek 
h l'ugosıa,, kahincsinde .ııukavenıct ru · 
~ Yaşatan nazırlar bulunduğu mu
lı"lb aktır. Fakat yine muhakkaktır ki 

l 
ı assa Hırvat parti'iine nıcnsup nazır

ar mukavemet ihtimalini b'" '"k d" 
şeler!e k~ılanıış'·-dır Bu uiky~ ·ı etin ı
liıı b. ıaı: • ı ıı ma
Yıın.ı u_or.~asını bulma)< için Yugoslav
ile ? uçlu Pakta ginniyerck Almanya 
.... b!'" saldırmazlık pakh yapmas. islen-

Alınanların ask.,.lerini ve harp vasıtalarını geçirmek ~in Tuna nehri üzerinde 
kurdukları köpriil.,.den biri 
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Yugoslavya üclü • 
pakte giriyor 

---<>--

imza merasimi 
için .. Japon bari-

• 
cıye na'lırı 

Lekleniyor 

Belgradda vaziyet 

karmakarışık 
--•:>---

Yu!loslav nazır
ları bueün mü 

Al manyaya 
!lİdiyorlar? 

---o--
Bertin, 23 (A.A) - Bir hususi muha- Belgrad, 23 (A.A) - Sırbistanda çok 

bir bildiriyor: büyük mane\'i kuvveti olan hukuku 
Alınan • Yuı;ıo.slav müzakereleri sona esasiye profesörlerinden profesör Yu

ermektedir. Macar nazırlariyle yapılan vanoviç Prens Pol tarafından kabul edi
ınüzakereler nihayete ermek üzere ol· !erek teklif edilen anlaşmanın muhtelif 
duğundan Yuııoslavyanın üçlü pakta il- hiikümlerini tetkik etmiştir. Profes9r 
tihakı Matsuokanın Berline gelmesini bu hükümleri kabul etmekle YugosJa,·-

[ Sonu 4. CÜ Sahifede ] [ Sonu 3. cii Sahifede ] 
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Amerikıı tankları trenle Kanadaya sevkedilirken 
ııııııııııııııııııııııınııııııı"'ıııııııııımıııııııı111111 

Arnavutlukta vaziget Arnerikada hazırlık 
It~lyanların 

dört taarruzu 
daha kırıldı 

ln!liltereye ye
niden ~ 2 u~an 
kale verildi 

1 lır. Bu şckl;n Bcrlitıin hoşuııa git· 
~iği anlaşılıyor. Bu sebeple Yugosla" 
1fı lıınesi paktın vecibelerinde bazı tadi
tıı t Yapılmak şartiyle mihvere iltihak 
t'es~lesini fevkalade bir toplantısmıla 
t~rı,,~müstiir. Nazırlar bu mew.u iize
'irtıde ittihat edememişlerdir. Bilhassa 
•. Ugoslav vahdetini kuraa Sırp zümre
:: ~eıısup nazırlar iiliimle. neticelen
l ahı istiklal davasında erefli bir mu
y:ve~e~ten başka bir yol düşiiııülemi
la:';:;,~ ileri siinnüşlcrdir. işte Yugos
liJı.i _bmcsindeki buhran böyle kafi bir 
ti r. ihtilafından doğmuştur. Fakat va
ıu3'•tın asıl karakteristik olan ciheti iiç
ltetraıcta iltihak ilıtimalinin bu mcmle
du e uyandırdığı muazzam reaksiyon
•ıı r. Kral naibi Prens Pol Balkanların 
si~ ııı~~ hukuku düvel ve hukuku esa
..,.,: ö!ırni olarak tanııınn profesör Yu
~vu;le Y1t:;:oslavyaya teklif edilen an
run ka seklini miitalila etmiştir. Profesö
•Qk k naati hiç şiipheye yer bıraknu)'a
~ adnr sarihtir. Y ııgoslavya bu şart
l4J.· .kabul ederse bitaraflığı gibi istik
Q\~ııı d~ kaybederek !Uih\'erin niifurn 
ııııı "~ gı_r~iş olacaktır. Bu ilin.' ada~ıı
iiı.ı . ~ıdır. Yugoslav ıununu efkarı 
riJc '~de .biiyiik ııli!uz salıibi olan pat 
dür- abriloviç te bundan başka türlü 
l'ot "ü,nıiyur. Prens Polu ziyaret eden 
Ilı b ... ?' ugoslavyanın ü~lü pakta iltiha
diiv Ulun istiklal ve toprak bütiinlüğii 
Ordllsının sonu olacağını ifade elmİ!itir 
lıır uıııın endisesi ise daha büyüktür. 
tesir::~ zabitleri cemiyeti şerefsiz bir 
di t ·~•! ihtimalini protesto için ken 
lak e~kilatını da~'Ttmağa karar verdiğini. 
dQ at .. ınil\etin şerefi ve istiklali uğrun
l'rıı~"'"c:ıdele etınekten bir lin geri knl · 
te~ a<aı:ını bildirmiştir. Bunlara ilave- --o- ---o-
lıley !J•lıtrad sokaklannda Almanya Merlıezde İtalyanlar Amerilıa artılı harfle 
'i · hinde tezalıiirat olmuştur. Nihayet ;., ... i faald lı i i ti 1 lı~Oblav Ordusuna mensup büyük rÜt- per~an U r e açtı• g rm " r ile Ordu.suy e 
t011~ kazı zabitler kılmçlannı Yugosla'' lar, tanlı hücumlarını donanması iÇ"in JJ rniJ• 
~itııı~ larında bırakn:rak Yunanistana d ölıtür edil daha fa fı ~Osl •slerdir. Hülasa ~örülüyor ki Yu· a S em er yar arcıyaca 
ı•tikJa~a büyük bir kaynaşma içindedir. Atina 23 (A.A) - Yunan matbuat ne- Vaşington, 23 (A.A) _ .Asosyeted 
l'rıaJı iili kaybederek Almanyaya esir ol- zareti tebliğ ecliyor: Pres muhabirine göre İngiltereye dört 

korkusu Yugoslav milletinin daha İtalyanlar Arnavutlukta merkez cep· motörlü uçan kalelerden daha 12 tane 
lllııı . [ Sonu 2. ci Sahifede ] hesinde yeniden bir gece taarruzu yap. [ Smıu 4. cii Sahifede ] r.,1
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Yu11an askerleri cephede ve tahrip edilen 1talyan makineli harp vasıtalarından biri 

mane11ralarına lıarşı 
geıecelı 11aziyenedir 

diyorlar-
Londra, 23 (A.A) - Yugoslavyadaki 

vaziyet hakkında aşağıdaki haberler 
alırnnı.ştır: 

B. Mussolini imparatorluğunu kurdııi/u günlerden birinde yapılan tııerasimd4ı 
§etık ve 'hahi§le lroşa.rken. 
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Kral naibi Prens Pol başvekil Svetko
viçi kabul etmiştir. Baş\'ekll muhtelif 
siyasi ricalle vaziyet ve kabine buhra
nı hakkında yaptığı konuşmaları anlat
mış ve istifa eden nazırların yerlerine 
tayin edilecek nazırların isimlerini ver· 
miştir. 

Adisabebaya ltalya çok müş-
yaklaşıldı kül vaziyette 

RESMİ İNGİLİZ MAHFİLLERİ
NİN KANAATİ 

HabeşiStanin merkezine Yakında imparatorluğuı-
Kalıire, 23 (A.A) - Resmi İngiliz 

mahfillerinde Yugoslav kabinesinden üç 
na•.ınn istifası hareketinin Yugoslav 
milletince iyi karşılandığı beyan edil
mektedir. Bu mahfillere göre Svetkovic 
kabinesi Yugoslavya balkının hissiyatı
m nazarı dikkate almak rnerbnriyetin
dedir. Yugoslav hükümeti ayni zaman-

170 kilometre kaldı dan eser kalmıgacak 
--0-- -0---

Kerende İtalyan taar- İtalyanın dahili 11azi;ye• 
ruzları tardedildi.. ti fena, her şey fıd .. 

ingiliz taz;yilıi de11am imparatorluğu can 

da aŞağıdaki aoktalan ehemmiyetle göz 
önünde tutmaktan hfıli kalamaz: 

ediyor.. çelıişiyor-
Hartunı, 23 (A.A) - Kerea önünde V~on, 23 (A.A) - Meşhur Ame· 

1 - Türkiye hariciye vekili B. Sükrii 
Saracoğlu ile İngiliz hariciye cazın Aa· 
toni Edenin Kıbns mülı"ıkatı Türk • İn· 
giliz hükiimetleri arasında görüş bir\i
i(ini teyide vesile olmuştur. Türkiyenin 

kuvvetli mevkiler tutan kıtalarımız rikalı askeri münekkit yüzba~ı Kingto• 
İtalyanların mukabil .şiddetli hücumlan- na göre İtalyada dahili vaziyet ve isler 
m püskilrterek 80 esir almı.şlardır.. Bu (Ok fenadır. Yiyecek ve mühimmat te
hüeumlar Dologorado kalesine tevcih dariki güçleşmiştir. 
edilmişti. Hür Fransız kuvvetleri Kere- CAN ÇEKİŞEN İMPARATORLUK 
ne karşı muzafferane ileri hareketleri- Londra, 23 (A.A) - Deyli l{eraid 

İngiltere ile münasebetlerini kanştır
mak için Alman propagandasının yaptı· 
ğı bütün teşebbii.sfer kat'i bir akamete 
uğl'anu.<?hr. 

ne devam ediyorlar. gazetesinin havacılık muhabiri •Orta 
İngiliz kuvvetleri ve Habeş vatanper· şarkta İtalyan tayyarelerinin bir hissesi 

[ Sonu. 3. CÜ Sahifede ] [ Sonu 4. cü Sahifede ] 
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2 - Yugoslav hükümeti şu noktayı 
da göz öniinde tutnıağa mecburdur ki 
İngiltere Yımaııistana harp malzemesi, 
hava ve deniz yardımlarını en yüksek 
lıadde rıkarınakta olduğu gibi Yllgos
lavya da hiicunıa uğrarsa İngilterenin 
her türlü yardımlarını göreceğinden 
emin olabilir. Yugoslavya Balkanlarda 
açılarak bir harbin askeri tehlikelerini 
Almanların da müdrik olduklarını gör· 
mektedir. Bu sebeple Tiirkiye ve Ynna· 
nistanın hattı hareketini takip ederek 
Almanyanın tazyik manevralanna mu
kavemette bulunmasını icap ettiren bir 
vaziyet mevcuttur. 

[ Sonu 3. cii Sahifede ] 
-----

Yu~oslavyadan 

kaçanlar var 
---<•--

~ ir çok v1ttanperverıer 
üçlü pakte iltihak kara

rını protesto ettiler 

tngiliz K<aliçesi lıarp zamanına mahsus otomobilinden i11iyor 

--0--

üç Yugosla11 tayyaresi, 
bir binbaşı 11e ilıi yüzfJa· 
şı Yunanistana geçtiler 

Yeni hava hücumları 
Bir Alman !le

misi yakıldı 
Belgrad, 23 (A.A) - İhtiyat subay-

lan federasyoau Prens Pola aşağıdaki Almanlar ingiltereye 
ıeı:;: ş~~~,;.illi istiklille gayri ka- bir telı alıın yaptılar, ild 
bili telif anlaşmanın akdi arefesinde bu- tayyareleri dlifüriildü 
lunduğunuzu <iğrendik. Buna karşı pro· Londra 23 (A.A) - Hava n~zareti teb.. 
testo makamında biz ihtiyat subayları liği: Sahil servisine mensup i:ayyareleri
leşkiliıtımızı feshetıneğe karar verdik.. miz dün sahalı gün doğarken Egersun 
Ayııi zamanda istikliılimizi, hükilınran- limanında bir düşman iaşe ıremisine ta
lı~ ve budutlanmızın tamamiyetini arruz etmişlerclir. Bombalar geminin 
•anımızla müdafaa etmeğe ve milli an- tam ortasına düşmüştür. Tayyareler dö
ane ve ideallerden mülhem olariık kra· nerken gemi yanmakta icli 
la ve memlekete sadık kalmağa bam BlR ALMAN 
bulunduğumum beyan ederiz. TAYYARESİ DOŞURULDO 

Belgrad, 23 (A.A.) - Öğrenildiğine Londra 23 (A.A) - Hava nezaretinin 
göre başka vataaperver teşekkö!Jn...r de istihbarat servisinden bildi,-ildiğine göre 
ihtiyat subaylarının yaptığı teşelıbiise Cumartesi gecesi Loryant hava üssüne 
müşabih teşebbüsler yaenıışlardır. tnııiliz tayyarelerinin yaptığı hücumda 
YUNANİSTANA İLTiCALAR fnıtiliz tayyarelerine hücum teşebbiisün-
Belgrad, 23 (A.A) - Huduttan gelen de bulunan bir Alınan tayyaresi bir bom 

haberlere göre ikisi binbaşı, biri yüzba- bardıman tayyaremiz tarafından diişü
şı olmak üzere üç Yugoslav kurmay su- riilmüştür. 
bayı kılınçlarını bırakarak Yunanistaaa İNGlLİZ HAVA NEZARETİNİN 
gec;mişlerdir. TEBLİGi. 

. Kıhnçlannn bağh olarak bırak.tıklan Londra. 23 (Radyo S. 21.10) - Hava 
hır beyannamede hemen derhal çarpış· nezaretinin tebliği : Dün gece ngiltere 
mak arzusunda bulunduklannı ·bildir- üzerinde hiç bir hava faaliyeti olına-
mişlerdir. ınıı;tır. 
Diğer bir habere göre de dört Yugos- Bugün iki düşman bombardıman taY· 

lav pilotu tayyaı'elerini müttefik kuv- yaresinin imha edilcliği şimdi bildiril
vetlere vermek üzere üç tayyare ile Yu· miştir. 
nanistana gitmişlerdir. [ Sonu z. ci Salı.ifede ] 
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SON DAKİKA 
•••••••••••• 

Yu~oslavvanın 

alaca~ vaziyet 
ve Türkiye
nin dikkati 

~---<O·>----

Londra 23 (A.A) - Taymis gazetesi
nin cliplomatik muhabiri yazıyor: 

Belgraddaki siyasi mücadele Türkiye 
tarafından büyük bir alaka ile takip 
edilmektedir. Türk siyasi mahfilleri Al
manynaın kendisine dtrhal sevkülceyşi 
menfaatler temin etmiyen bir itilill ile 
iktifa edebilmesine gayrikabil nazarile 
bakmaktadır. Bu sebeple Yııgoslavyaaın 
bu tarzda vuku bulan ağır t.-tlepleri red
dedip etmiyeceği ve binnetirP muavenet 
talep etmek üzere müttefiklere dönüp 
dönmiyeceği cayisual g:jrii1m()ktedir . 

Her halde Türkiye eskidn olduğu gibi 
bugün de Yunanistana karşı yapılacak 
olan bir taarruz halinde Yugoslavya ile 
müşterek bir hareketten idinap etmi-
yecektir. · 
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•••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

35-

-- Padişah dışarıya ~ıksın! 
x.x~~~~~~~~~ 

ŞEHİR HABERLERİ 
Pamuk ekimi 

n_akineler-i ife
tir: imek Üzere 

---<ın ... --

Sıtmanın kökünü kurutmak . . 
ıcın , 

~-------------~-x•x.~------~------~ 

Vatandaşların 

ZorlJalar, uPadlşahı isteriz. Dqarıya çılııtı bize Basraya uurut eden JOO 
görünmelidlru diye bar bar bağırı~orlardı... malıineden 100 zü Ege 

bölgesine tevzi edilecelı 

le çalışrrı.ası 
el birliği 
lizım 

~------------x•x:~----------
Kasaba ue lıöylerlmlz lıallıı lıendllerlne Cadı Osman sekbanlara hitaben yük

sek sesle: 
- İçeriye haber verin, diye bağırdı ... 

Pndişıılıımız dışarıya çıksın .. Ona devlet 
ve memleket mesalüıine d3ir baz.ı şeyler 
n:rzetmek istiyoruz. 

Buı{ün burada bir ayak divanı kurul
malıdır. 

Binlerce ağızdan ayni zamanda fırla
yan sesler bütün şidde1ile esen bir knra
yel fırtınasının tevlit ettiği uğultular
clan daha korkunç bir güriiltü yaparak 
boslukta birdenbire gürlemisti. 

- Pndişahı isteriz.. Dıc;3rıya çıkıp 
bize r,örUnmelidir. • 
Hafız pnşnyı istemezlik. 
Kalabalık arasından bir ses: 
- MUftüyü de istemezlik .. Diye ba

ğırdı. Kalabalık hep bir ai:tızdan tekrnr 
ctU: 

- Evet ... lstemezük ... Seriatc muha
lif fetvalar veren düzenbaz müftüyü. 
iştemczük ... 
Şimdi zorbalar islcmed.ikl.:ri devlet 

ricalinin ndlannı birer birer savma~a 
koyuldular: 

- Askere mağş\Ji akçe tevzi eden 
def terdnr Mustafa pnşayı ic:temezük .. 

- Yeniçeri ağnsı olacak ~ kaltaban 
lıeıi!i. Hasan halifeyi istcırnE'zük. 

- Pa~ı fenn ve muzir ~ler ynp
mağa scvkcdcn Mukan-ip C'Plebiyi istc
ıne7.Uk •.• 

'Kösem vaidenin hazırlndığt ve Rey
han ağa vnsıtasile Recep paşaya gönder
dil!i pusulada yaz.ılı isimler birbirinin 
arkası sıra burada zikl'C'dildikce her 
adın söylenmesini milteakıp kalab3lık: 

- f stemeı"Lllk.. lstemezük .. 
Diye derhal yaygarayı bastırıyordu .. 
Öyle blr zaman geldi kl ~t>ha kalkan 

azğın atı idare eden zorbalar artık 
onu zaptetme~e kuvvetlerinin yetmedi
ğini gördüler ve ne yapaC3klannı ta
yinden Aclz kaldılar. 

Vuiyet çok nazik ve ~mi azıya alan 
at ileriye doğru atılmn.k kin zencirinl, 
kösteklerini kırıp pan;alanıak üzere 
bulunuyordu. 

Bir sel, önUne çıkan bilfün sedleri, 
hailleri aşıp nasıl ileriye dci:'t"U yayıl
makta devam ederse, kalabal:jtm bu kor
kunç akışı da önWıe çıkaC1l'k bütlin en
gelleri devirmeğe ve saray k.ıpısı Uzeri
ne atılma~a azmebnlş gibi görilnmekte 
idi. 

Beşeri bUtUn kuvvetler bir araya gelip 
önleseler bile yine bu azgın insan selini 
tevkif etmek lmklnı hasıl olamıyacaktt. 

Bir mucize zuhur etmeli kt saray yajt-

maya uğramaktan ve koskoca bir dcvJct 
batmak tehlikesine düşmekten kurtula
bilsindi... 

Vukuuna hiç kimsenin ihtimal verme
diği bir dakikada işte bu mucize birden
bire zuhur ctmic;ti. 

Azgınlığını arttırdıkça artıran binler
ce adamdan mürekkep kalabalık yaptı
ğı gürültüyü, samntnyı ansızın kesmisti. 
Her kes siit dökm~ kediye dönmüştü .. 

Bütün başlar eğilmişti ..• 
Bir saniye içinde ortalı<!ı derin bir 

scsfilzlik kaplamıştı ... 
Hiç bcklenilıniyen bir zamanda peyda 

olan bu umumi durr.unlu~.ın üsti.lnde 
ayni znmanda kuvvetli, knlın bir sesin 
ortalığı çın çın öttürdübij duyulmuş
tu: 

- Nedir Kullarım? .. Benden ayak di
vanı istersiz ... Maksa:!ınız neden iba
rettir? ... 

Kalabalıkta tıs yok.. Bu sırada bir kaç 
harcın ağosı padişahın oturnasına mah
sus tahtını getirip kapının ilrıündc yük
sek bir yere koydular. 

-c Bitmedi »-

YEHi HAVA HÜCUMLA~ 1 
[ BqtaTafı 1. ci Sahifede ] 

ALMAN HOCUMU 
Londra 23 (A.A) - tnWliz hava ve 

dahili emniyet nezaretlerinin tebliği: 
Dün karanlık basmadan evvel bir dUs

mnn tayyaresi şark sahilleri civnrm"a 
bombalar atmıştır. Hasar pek azdır, ölü 
ve yaralı yoktu~. Biraz sonra bu düş
man tayyaresi dafi batuyalrımız tara
fından tahıip edilmiştir. B~dan başka 
kayda değer bir şey yoktur 
PUMınT A.Kt HASARAT 
VE ZAYlAT 
Londra, 23 (A.A) - iki gece arka 

arkaya Plimut üzerine yapılan hava ta• 
arrw:larmdan müteessir olan yerlerin te.. 
mizlenmcsl askerlerin ve bahriyelllerln 
de yardımiyle süratle ilerlemektedir. 
48 aaattan fazla ekipler hemen hemen 
faaılaaız çalıpralt yıkılmlf evletin altın
da kalan ölü ve yaralıları çıkarmıı1ar 
ve tehlikeli binalan yıkmı,lardır. Aske
ri makamat meskensiz kalanlarla meş
ğul olmakta ve onlara yiyecek tedarik 
etmektedir. Kral Plimut belediyesine 
bir tdgraf göndererek kraliçe ile bera
ber yaptığ1 ziyaretin ertesi giinü maruz 
kaldı(:., çetin imtihandaki hath hareke
tinden dolayı Plimut halkını methu se
na etmiştir. 

Elhanıra Sinemasında 
Bugiin matinelerden itibaren 

Efl göriiJmendf zengin ue muhteşem pl'OfJram.. 
-ı-

Tekra.r ıösterilmesi i~ b6tün lmıirin ısrarla isted~ 
SEVENLERiN. SEVİLENLERiN, AŞKI TANIYA..'6.ARIN Flı..Ml. 

LEYLA ile MFCNUN 
yeni Şiirler 

VECDİ BiNGÖL 
Şarkılar: MONiR NURE'lTtN • MCz°EYYEN SENAR - CEVDET Soydames 

MasiJd 
SA.DE'J"J'IH KAYNAK 

-ı-
GUT.e11iğine doyuhnu nefis bir filim.. 

KADI i ... AR OTELİ 
YABATANLAB : m'DA DARNELL - ANN SOTHERN _,_ 

KORSANLAR GEMtc;t (Renkli Canlı Resimler) .. 
-4-

FOKS JURNAL'de F.n son ve en mUhim HARP hılberleri .. 
S E A N S L A R : LEYLA iLE MECNUN 1.15 - 5 - 9 DA.. 
KADINLAR OTELİ : 3 - 7 DE 

DlKKAT : llaftanm bfitün günlerinde ilk seanslarda UCUZ fiatle bu 
mttarzam proıramı kfunilen ı:örmek knbiJdir .. Fiatler 20 - %5 - 30 K.q. 

:·········:·······························································••\•••······· 

~ ~ B YUK I·'İKAYE i i 
• • • • 
················~~~-~~~·~~······~~·~~····: ......... : 
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---o-
Koordinasyon heyeti kararı ile zira

rıt vekaleti emrine verilmi!'I bulunan 3 
milyon liralık tahsisat karşılığı olarak 
Amerikaya sipariş edilen muhtelif ne
vide zirant makinelerinden ilk grup bir 
knç gün evvel Hindistan volu ile Basra-
ya vasıl olmuştur. . 

Gelen Uletler 300 adet pamuk tohum
lama makinesinden mürekkeptir ve 
şimdilik bunlardan 200 tanesinin Çu
kuroı.'a bölgesine. 100 tanesinin de Ege 
bölgesine tevzii düşünülmektedir. 

Alnkadar makamlardnn öğrendiğimi
ze r;öre faaliyete' geçecek olan bu tohum
foma makineleri seyluptan zarar gören 
pamuk zeriyatı bölgelNinde bilhassa 
büyük istifadeler temin edecektir. Çün. 
kü bu mıntakalardn son yağışlar ve fey
zanlar yüzünden hafriyat son derece 
müşkülleşmi, bulunuyor. En son sistem 
ve en modern olan bu mibzerler sayesin
de pamuk ekimi büyük bir sürat ve mii
kemmeliyetle ikmal edilecektir. 

Mibzerler mümkün olduğu kadar 
siir::ıtle Basradan meınleketimize sevke
dilecek ve pamuk ekiminin kesaf,.t kes
bettiği nisan ayı zarfında yurdumuzun 
başlıca pamuk zeriyatı ile meşgul böl
selerinde faaliyete başlanacaktır. 

Ziraat bankuı. makinelerin bir an ev
vel yurdumuza sevki için lazım gelen 
muamelelerin eüratle yapılması hususun
da Basra ajanına talimat vermiştir. 

Amerikaya aipariıt edilen diğer zira
at aletlerinin de önümüzdeki ay zarfın
da ayni yoldan memlekt>tlmize ula,ma
lan b'"k1enmektedir. 

G.(iztaşı Vf! potas 
getirtilecek 

--o-

Yalnız müstahsile göz 
taşı ııuosu 20 lıurıqtan 
verff eeelı-

--o-
Milli korunma kanunu ile hükümcte, 

halkın ve milli müdafaanın kati ihtiyacı 
olan zaruri maddl'!]eri memleket hııricb
den celbetmek mak8ııdivl" i::~hında 
tensip ettiği ticaret birliklerini kredi -
döviz ve ekreditif ile teçhiz etmPk sali\
hiyetl verilmişti. Hükümetçe bu snl-hi. 
yete istinaden hariçten gözta,1 ve potas 
ithali için lzmir incir ve üzüm tanm ko
operatifleri birli~ine 65 O, 000 lirs tah
sLa olunmuştur. Malum olduğu üezere 
bu maddeler incir ve üzüm mahsullerine 
arız o}an hasatlık}Rrla mÜcadelcdf" kul· 
lanılmaktadır. 

Tanm satış kooperatifleri bu madde
leri r,etirdikten sonra ııatıcıa arzedecek
tir. Satış doğrudan doğruya mi.istnhsilc 
yapılmak şnrtile bir kilo göztaşı 20 ku
ruşa aatll cakttr. Koordinasyon heyeti
nin, V'!killer heyetince de taııdik «'dil. 
miş olan kararına tevfikan, göz tasının 
maliyet fUıtiyle müstll.hsilc tevzi fıati 
arasındaki menfi fark ziraat bankasında 
müteşekkil fonlardan ödenecektir. 

---o-
DVH ADETA BAHAR 
BA.YRAHI VARDl-
nunku pazar gUnU İzmirde Adeta bir 

bahar bayramı gibi geçmiştir. İkiçeşme
likten, Esrefpa...ıı;adıın Kml~llu koşc 
atanma kadar hemen her yeşillik ~ahası 
halkın güzel havadan istifade etmek için 
kostu~ yerleri teŞkiJ eylemiştir. Hava
nın müsaadesi, İ:r:mirJilerln iyi bir tatil 
günil geçirmelerini temin etmiştir. 

---«CJ .. ---

Gelenler, Gidenler 
Afyon mebusu bayan Mebrure Söke

ye gibniş, Salihll mllddeiumumlsl Bay 
Fazli Öztnn İzmire gelmiştir. 

uazifelerl ihmaJ etmemelidirler •• 
diif en 

kından alakadar olan bu iş üzerine va
zife dağıtırken, mücadele usullerini de 
öğretmektedir ve az çok sulak olup da 
ekip bi~eye müsait olmıyan arazinin 
veya fenni ameliyelere rağmen sızıntıları 
ve sulaklıklnn tamamen giderilmiyen 
yerlerin, kökleri çok su emen okaliptus, 
söğüt, kavak gibi fidanlarla ağaçlandı
rılması ve buraların sivrisinek üremiye
cek bir halde muhafazası bu cümleden
dir, 

Köylümüzün sağlığını muhafaza 
ve sıtma mücadelesiyle alakadar dai
reler, teşkilatlarına bu hususta yeni di
rektifler vermi§lerdir. 

Köyülünün sağlığını korumak bakı. 
mından hükümtin giriştiği mücadelede 
üzerinde bilhassa durduğu mevzulardan 
biri de, sıtmanın kökünü kurutmak ol
muştur. Köylümüzün sağlığını tehdit 
eden ve nesilden nesle, kötü bir miras 
halinde naklolunan sıtma mikrobu, 
artık çok şükür milli bünyeyi uuıfa uğ
ratan bir tımil olmaktan çıkmıştar. Se
nelerdenberi fasılasız bir şekilde devam 
eden mücadelenin müsbet semereleri 
inkar kabul etmez. Ancak, memleketi
mizde sıtmanın tamamen önü alınmış 
olduğunu söylemek te fazla nikbinlik 
olur. Memleketin sıtması çok mıntaka
larında devamlı mücadele vardır ve bu 
mikrobun kökü kurutuluncıya kndar da DAHtLtYE VEKALETiNiN 
devam edilec,.ktir. TMIMt 

Şimdi yaz mevsimine yaklaşıyoruz. Bu meyanda Dahiliye vekBletimiz de 
Bu mevsim köylümüzde sıtmanın arttı- idare amirlerine yaptığı bir tamimde ba
ğı, çocukların harman kenarlarında bu zı eksiklikler üzerinde nazarı dikkati 
melun dertten titrediği mevsimdir. Sivri celbettikten sonra ezcümln şöyle demck
sineklerin henüz serbest serbest dolaş- tedir: 
mıya bnşlıyamadığı şu ilkbahar ayların. ~Umumi sağlığı bozabilecek, binnetL 
da elbirliğiyle alacağımız tedbirler, önü- ce vatandaşların çalışma kabiliyetini ve 
müzdekl yazı bize daha güzel. daha ra- istihsal kudretini snrabilecck mahiyet
hat geçirtebilir. te bulunan bu durumların izale ve imha-

Sıtma mücadelesinde devletin muh- sı için yurdun her tarafında helediye ve 
telif teşkilat ve vasıtaları başımızda ol- köy idarelerimizin devlet sağlık te kila
duğunu biliyor Ye görüyoruz. Ancak, tiyle iıı birliği yaparak, 1üzumlu yerlerde 
Lir çok işlerde olduğu gibi, aıtma müca- nafıa memurlarının teknik mesailcrin
delesinde de vntandaşlanmann devletin den de istifade edilerek tamamen bede
bu mücad .. lesine yardımcı olması lazım- ni mesaiye dayanan bu mükellefiyetleri 
dır. Vatandaşlarımızı, sıtma mevsiminin 1941 yılı iş programı ve takvimlerinin 
bnşlangıcında bu ysrdıma d:ıvet ediyo- başına almaları zarurt görülmüştür. 
ru:r.. Mil1i sağlığı takviyeye matuf bu ça-

Filhakika bazı köy ve kasabalarda lışmnların tamamen müsbet bir netice 
küçük gayretlerle izalesi mümkün ım bL verebilmesi içln idare amirlerimizin de 
rikintilerinden hasıl olan batııklıkbr bu mesaiyi bizzat ve devnmlı surette ta
vardır. Bunların tamamen kurutu1ması kip etmeleri lizımdır. Bilhassa ge7icl 
lazımdır. Halbuki bir çok yerlerde bu sağlık memurlarının ve köy ~ağlık ku. 
bataklıkların henüz tamamiyle kurutul- r11mlannın su birikintilerinin kututul
madığı, kurutulanlıırın da sızıntı ve akın- masında, hela, lağım ve çukurlariyle 
tılarının muntazam ark kanal ve çukur- C'CŞme. kuyu, pınar. hark, değirmen yo
lara alınmaması, buralann ağaçlandırıl- lu, bulaşık su birikinti ve nkmblımnın 
maması ylizilnden birikintilerde yenlden izalesinde süprüntü ve gübreliklerle yer
.sivri sinek yuvnlnrı peyda olduğu görül- !erinin tesbit, temin, naklinde, sulıkla
müştür. Bu gibi yerlerde sıtma vnknları- nn temizlettirilmeainde: ziraat ve ot
nın artt.ığı da tesbit olunmuştur. man memurlarının da bu işe yarar tohum 

Halbuki ba~ta köy kanunu otdu~u ve çelikten fidan yeti!ltlrme ve ağaç
hnlde belediye kanunu, sıtma mücadele !andırma işlerinde sıhht direktifler ve. 
kanunu ve talimatname ve nizamname- rerek mükelleflere bizzat rehberlilt et
ler köy ve kasabalar halkına bu hususta meleri ve bu suretle vatandaş zaman ve 
va:r.ifeler vermektedir. Bu yoldaki mev- emeğinin hader edilmemesine itina 
z11at1mız, memleketin 11 ğlığı ile çok ya- olunml!l1!ı icabeder.• 
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Dünkü at yarışları 
~~-~~~~x*x·~-~---~ 

Yarqlar çoJ: Uzel geç!I, aJıcd trenıe~ın inti· 
zamsızlığı ha hı rahatsız etti 

İlkbahar at koşularının ikincisi dün 
Kızılçullu alanında ~ok kalabalık bir 
halk kitlesi huzurunda yapılmıştır. 

Sayın valimiz koşu sahasını şercflen
dinnisler ve koşulnn sonuna kadar alA
ka ile takip etmişlerdir. 
Koşular pek zevkli ve heyecanlı geç

miştir. 
ihdas edilen cİkizli bahis• çok ra~t 

gönnUştUr. Meraklıların çoğu son daki
kada açılan kişeden bu bahse iştirak 
için bilet alamadıklan halde 330 ikizli 
bahls bileti satılmıştır. ' 

Bu bahse bilet alıp ta iştirak edebi
lenler bir liralarına mukabil 9 lira al
mışlardır. 

İzmirden 14.15 te kalkaca~ itAn edi
len ko~u tereninin tehirle hareketi neti
cesinde yüzlerce meraklı. koıu sahasına 
ancak birinci yan11n aonunda varabil
mi~lerdi r. Ayni zamanda vagon ve 
tren azlığı yüzünden yine yüzlerce va
tı.ndaı aaatlerce tren beklemit ve ao
nunda ayakta karma karışık bir ıeldlde 
seyahat ctmiılerdir. Alakadarlann ge
lecek hafta hu mf".sele ile meriul olacalc.. 
lıı.nnı umarız. 

fHinkü koşu neticeleri aıağıdrıdır. 

BiRiNCi KOŞU 
3 yaıındaki yerli yarım kan lngiliz 

taylanna mahsus olan hu koşuya kayıt
lı bulunan beı tay da i~tirak etmiııtir. 
Startta geçen haftanın ikinclai Selçuğun 
25 metre kadar geri kaldığını gördük. 
Birsen önünde, Elhanla Hevea de ba .. ta 
idiler. Netice almak fstiyen Selçuğun 
hatasını düzeltmek İçin hemen hamleye 
geçtiği ve Bineni arhsına aldığı görül
dü. Au tekilde ltopn atlar virajı döndii
ler. Burada Elhan rakiplerinden ayrıldı 
ve onlan geriye atarak koşusuna rahat 
rahat devama başladı. Tribünlerin önün
de ikinci vaziyette olan Ahır yoldaşınA 
sokulmak istfyen Selçuk, bunda da mu
vaffak olamadı. Ko11uyu üçüncülükle bi
tirdi. Koounun resm1 neticesi şudur: EL 
han birinci, Hevea ikinci, Selçuk üçncü. 
Müddet 1,09 dur 

tKtNCI KOŞU 

nıi§. adetl öz kızı gibi muanıPle etmişti. ben~ de, annesi için can verE-n iki adam 
Ben acele bqunı çevirdim. Biraz titre. kadar cesur olduğumu bilecek.• 
yen blr sesle: Kayanııı bu sözleri beni d~rin bir te-

3 Yaşındaki halis kan :ırsn eorkek ve 
dişi taylarına mahsus olan 600 metrelik 
koşuya Tarzan, Heçin ve r.ülPgeç Mi
rak etmiftir. Bu kotu oldukça merak1ı 
geçmiştir. Startta geri kalan Cüleç. da
ha ilk anlarda Tan:anı geçti. Virftjı dö
nerken T an:an ltöşeyi tutup Gülge<,:i 
&§tı, Yarıoın bitmesine S 00 metre var
ken Tar7an önde, Cülgeç peşi sıra, He
cin de arkadan geliyordu. Tribünlerin 
önünde Tarzan, Gülgeçin yolunu kapa
mış, birincilik için boğuıurlarken, arka. 
dan rahat rahat gelen H~in. her ikisini 
de geçip yarı§ı iki boy farkla bitirdi. 
Koşunun resmi neticesi ıudur: Heçin 
birinci. T arzan ikinci, Cülgeç üçnücü. 
Müddet 58,5 dır. Favorimiz Heçin üze
rine oynıyanlar 440 kunıo almı~lardır. 

- Ona iyi bir ders olac:-ak. dedim. essüre düşünnUştU. Odada duramıyor-
Ders. bilhassa benim :için iyi olmuştu. dum. Çıkarken dehlizde Ferhada çarp

Zira, daha aonra a~ama doğru bayan tım. MU.~ehzt bir sesle bana sitemini 
Harmanlı yanıma gelip Kayanın beni fırlaUı: 
görmek istediğini ~ylediği zaman. mUt- - Şimdi kendinizi tamamen müsterih 
hiş bir endişeye kapıldmı. BUtün bu hl- hi<15edebilirsinlz, Yıldız! İstanbul arka
diselcrden JIOtlra onunla karşı karşıya daşlannıza anlatılacak dahi\ bir gUzel 
oturmak cesaretini nuıl bulacaktım? hikAyeniz var! 

Ona ne diyebilecektim? kPndisine fe- Suratına haykırdım: VÇONCO KOŞU 

Yok, yok. bunun imkanı yoktu! Bu
nu yapmıs olamazdı! 

nalık etmek istemediğimi mi? Fakat bu- - Ferhat, siz dUnyada en çok nefret 
içtiğimiz sırada benim kaı,ıma oturmuş, nu da isbat etmekliğim lizımdı! ettiğim in.sansın!%! 
açlk ve şeffaf gözleriyle bana bakarak . Onu, bUyilk yataı; i~.inde. balmumu - Sizin kaplan ba'"ftlı oldu""' .. U'"' 

Dört ve yultan yaııtaki arap kısrak
lanna mahsus olan 1800 metrelik bu 
koşu battan bllfll Sevimin hakimiyeti 
eltında geçmiştir. Bu ko,uya kayıtlı bu
lunan S at da iştirak etmiştir. Koouya 
Yıldınm önde, Nergis, Sidi Barant. Se
vim ve Gönen peşi aıra olarak ha§landı. 
Epeyce bu ıekilde kopn atlardan Sevi
min hamleye geçtiiH görüldü. Viraja 
varmadan Sevim rakiplerini geçti. Kö
şeden sonra tamamlyle ko~uya hakim 
olan aevim, yalnız olarak rahat rahat 
koous• na devam etti. Nergiz ve Yıldı
rım ikincflik için yarışın sonuna kadar 
boğuştular. Resmt netice şudur: 62 ki. 
loyla ~vim hlrlnd. 5 7 kilo ile Nt>r~1:r: 
ikinci ve 63 kilo ile Yıldmm üçüncü. 

Eve haber getirdikleri zaman öğle 
vakti idi. Çiftlikten pek U7.3k olmıyan 
bir yerde, bir hendeğin dibinde, ayağı 
kırılmış olan at bulunmuştu. Atın yanı 
bı'lo:·nda K~ya. tnmamivle sarho~ blr hal
de. yere serilmişti. Sukut esnasında öl
mUş olmnmnsı gerçekt"'n bir mucize idl 
Sadece bir bacnğı kırılmış '~ bu tehli
keyt ucuz atlatmıstı. 
Kayayı eve kaldınmslnrdı. Öi'fledım 

sonra saat dörtte doktor UE"ldi. B:wan 
J!amuınlı, bu milthiş rnd'!;iı.- saatlerln
d"n 90!\ra, sakin ve mUsterlli tavnnı 
trJ, "ar takınmıştı. Yemek odasında ç~v 

anlatıyonfu: bi ~ EoUA• """' gı sararmış gördüt;Qm vakit, neredey- şimdiye kadar hiç kimse size söylemedi 
- ttiraf ederim, Yıldı% kızım, bu ço- se bayılacaktım. mi? 

cuğun bac;ından neler geçtiğini dllJ{\nU· tkimiz yalnız kalır kalmaz. bana sor- Bir kaç saniye, çatı mah hıaztr iki ha-
yor da bir türlU bulamıyorum. Bana du: sım gibi bakıştık. Beynt';,,d~ her sey 
?ayret veren ~ey sadıo~ olacak derecede - Hfila bir ~ocuk oldulh.ımu zannet- karma karışık idi. Cevap vennedlm. Son 
1çmiş olmasıdır. Bi71m ailemizde hiç bir meğe devam ediyor musunuz! söz ona kalmıştı. Fakat ne olursa olsun, 
.zaman kimsenin a~ma bir yudum is- - Oh, Kaya, aiye heyeon ve toes- rok geçmedf:'tl, son sBz bende olncakh, 
pirto ginnem'"':-. "rl di b d ., u ~HA. su e cevap ver m. u a çocukluk de- Odama çıktım, bavulumu tam ortava 
B~dn ~~nlınıbagözlerl birer ban- ğil mi? kendini7i öldü:-ebilircliniz! çektim. açtım. oradan el t:antamı çıkar-

çcr ar. ~':' ere ttyo.-du .• F.ğeT <>i!· Sakin cevap verdi: dım. Yatağımın üzerine koydum v" ha-
lunu~ geçırdı~ kazadan bmım mesull :- Peki! ne olurdu? At şahlanıp hen- reket idn eşyalanmı haztrlaına~a b:ıc;la
,,~du ,ımdan şuphe etmiş ol .. .2.ydı, ?un- dege yuvarlandığı vakit ben memnun dım. Birden bire, kesilmiş gibi durdıİm. 
~i ... ~dar teessOr :!uyacaktı. ÇtınkU olrnuııtum. Bir saniye içinde aklımdan Nereye gidecektim! Annem s"yahatte 

--•ı en büyilk bir şefkat göster- geçen fikir şu idi: cNe Aia! artık Yıldız -c Bitmedi .-

Yuf!'oslavya 
istiklalini feda 
Edecek mi? ___ ,.___.,_ 

[ Baştarafı 1. ci Sahifede J 
şimdiden kalbini kanatmıştır. 

Hırvat nazırlar mukavemet tıaliıtdt 
ilk istilaya uğnyacak parcıının kcndllo' 
ri olncıığını düşündüklerinden ınitıvert 
iltihakı eh\·cııi şer telakki etmektedir' 
lcr. Hu fikir şiiı>he edilemez ki Jlı~ 
ekseriyetinin fikri değildir. Zira isti)• 
liılinc hak kaUtnmış ,.e milli şuuru İll" 
l.i nf etmiş bir nıilJct için hiirrlycf di
vnsmda c_arcte boyun eğmemek \'nı"<lıt: 
Istırnplnnn en nıiiUıbii hile bir millett 
şerefli ,"nzifc :rotundan çc\'irenıcz. 

Yugoslav problemi henüz dalın bit 
çok imkfınlara müsait bulunnıaldndıt .. 
Son dakiknda her şeyin hali tnbiisiJll 
d(innıesi, yani Yugoslav milletinin tn• 
knvemct azmine bastnki devlet ndad" 
lannın da uyınalan kabildir. Eğer .,.. 
ihtimııl tahakkuk etmez de YugoslııVfl 
üçlü paktı iınzıılnmak bedb:ıhthğma dil
şcrse bu hareketin evvela kendi vnrlıl' 
üzerinde elemli twirJcri büyük olac~ 
tır. Bundan sonrası neler olabilir? l)r 
ha bir müddet kat'i mütaliıa serdindell 
sakmınak daha nkiliine ve doğru bit 
şeydir. 

ŞEVKE!' BILGIH 

Petrol ofisi 
teşkilatı ta
mamlandı 

---c•-
MUHTEllf YERLERDE PET· 
ROL DEPOLARI BULUNACAI 

-o-
Bir an vvcl faaliyete geçmesini temi• 

için inşe müsteşarlığına bağlı petrol ofi
sinin kadrosu süratle ikmal olunmuştur• 
PetTol ofisi umum müdürü baremin bi
rinci derecesindedir. Umum müdürii• 
miyetinde, baremin ikinci derecesind• 
bir umum müdür muavini, üçüncü dere
cesinden 2. dördüncü derecesinden 1 
müdür ve müteakip derecelerden de ili"' 
şaat miihendisl, büro şefi, dış ajan. hta
kuk miişaviri, kontrolör ve diğer büro 
memurları vardır. Petrol ofisi teşkillitt
nın yıllık masraf yekunu olarak 1 1 1. 900 
liralık tahsisat verilmiştir. 

Memlekette petrol ve mÜJtaklan ih• 
tiyaçlarını tesbit ve bunları ihtiyaçlıı.ra 
r,öre tevzi etmek vazifesiyle kurulmut 
olan petrol ofisinin muhtelif yerlerde 
tesisi zaruri olan depolan için de bit 
kadro hazırlanmı,tır, Depolnrın baŞln• 
baremin 6 ıncı derecesinden bir müdür 
getirilmiş ve ke.ndisine lüzumu kadar 
teknisiyen ve hüro memuru tefrik olun
mu tur. Depolar kadrosunun senelik 
masraf yekunu da 60, 780 liradır. 

Buna nazaran petrol ofisi ve depola" 
rm yıllık bütçesi 172,680 liradır. 
~~.,,..~~ 
Müddet 2,20 dir. 

DöRDONCO KOŞU 
3 yaşındaki halis kan lngiliz erkek 

ve di§i taylarına mahsustu. Mesafetl 
1600 metre ve ikramiyesi 5 00 lira ola• 
bu kotu gÜ7el g .. çmi~tir. Kayıtlı bulunall 
beş attan Güzel koşuVI\ iştirak etmemit" 
tir. Startla önü tutan Ruvıının, rakipleri
ne yol vermek letem,.dlği ~örülüyordu. 
Fakat Bayramın bir.dlği Subutay güzel 
bir hRmle He R11vayı dahtı ilk anlard• 
70/80 metre kadar r,eı; ·. Köı!eve kadaf 
bu aralıkla ko!lan atlımtıı hamleler se%1-
Uyordu. Subutayın arkMından koşall 
Ruva ve Yeti, muhııkkak netice atmak 
i!tiyorlardı. ikisinin de h!\mleleri neti
cesinde açılan 80 metrelik meSllfenfft 
~it gide rızaldığı ve hatta virajda 5ub11" 
taya yefütikleri görüldil. Jokey Kfüni
lin virajda Subutayı 1teçeceği beklenir
ken, Bayram rakiplerini tekrar geri bt
rrktı. Yarı, da favorimiz Subutayın ga" 
I beaiyle n~tkelendi. Kofunıın resmt ne
tice ıudur: Subutay birinci, Rnva ikinel. 
Yeti" üçüncü. Miidclet 1.48,5 dir. 

REŞt 'Ct KOŞU 
4 ve yulcan ya!!takl halis kan lngiliS 

at ve kı.ııraldanna mah .. wı olan 20o0 
r.-ıetrelik hu ko!mya Oandi, Komisarf, 
Şıpka ve Ta pınar i!ltir8!: etmi,.tir. Ko
ıu.favorimiz Dandinin hakimiyeti .,,. 
galibiyeti ile neticelenmi,tir. S 2 kilo il• 
ko,an Ta~ını>ra Horvat blnmi!ltir ki 
tahminimi:!' {!ibi 65 kilo ile ko,.an Ko
misarjı ve 54 kilo ile lıcopn ŞıpkRyı ge9" 
miş ve ildnd ,,]mu tur. K.,!fUnun r~t11f 
reticesi ıudur: "6S kilo ile Dandi birirl" 
ci. Taşpınar ikinci, Şıpka üçüncü. Müd" 
det 2, 1 7 dir. 

* Oçüncü haftanın program ve tsh" 
mlnlerlnl, karilerimizin arzusu üzeri~ 
Cumartesi nühamızda netrcdecf"ğiz, ~

N. Rl1Y 
Jıf. 

TIU"1'1Lt::.ROF.'Kt 
fNT!ZAMc;ızuK 
Muhnrrir1mizin "ık nda krı.ydettill 

verhivle, koşu trenlerinin 7amanındff 
h"reket etmemt"~l.,den v .. ;htivtı<'fl kA 
olmama,.•ndnn <lolavı ha1k çok 111"1

1111 

<"ekrni~. ilk yanınn bM•nda vet1!!111etn!:: 
tir. Cc .. en '"eneki ko11ularda da trf"ıı in 
7.am!!lzlık111n ı::örfilm;;!I ve neııriyatıı;'w 
ijz .. rine Münnkal•t Vt-k"1,..tl bu g. 
bnll-rin r.drml t,.1"entiriinü vadl"vl:,':"1i~ 
ti. Bu ,.a .... i 8inei işh-trııe m\ifetthfü~tı' 
nazarı dikkatine vazederiz. 
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ahve içmeği, insanlara 
keçiler öğretmiştir? 

t . ıı*x 

11 ~ gibi soytarı, yaramaz bir hay11andan zaten 
e lleflıenir? .. Masum Jıuzu insanlara öğrete öğ· 

rete sütü öğretmqtir .. 
Ya:an: ECZACI KEMAL K.AKT A~ 

~\1~ iÇrtıeği ınsanlara keçilerin öğ.. Kahve içinde cKafein• denilen bir 
laruıı söylersem şaşmayınız.. cevher bulunuşu dolayısiyle müe"9irat-
~ Çok eski olan ve balen mana tan bir ilaçtır. 
v Unıu yaşıyan ne kadar akid~. Keçi gibi soytarı, yaramaz bir hay
ı:,va dü.•tur varsa dikkat edin, he- vandan zaten ne beklenir! Masum kuzu " ·Un~in bir efsaneye dayandığını insanlara öğrete öğrete aütü öğretmiş

V Uz. Kahvenin de böyle bir ef- tir. Keçi bu.,. Ondan ne beklenirki ... 
llfdu.. Bu meyva çekirdek yenip lnıanlara kahveyi musallat etmek, tir

' ıa.:'.':Yacak kadar acıdır. Hep bilı- yakilik, bir hayli de külfet tahmil ey-
' · b '""ıa bakanların tükürerek yüzle- !emek ... işte keçinin marifeti ... 

to~nurup attıklarına hiç şüph.>- Ne vakit birisi kahve tiryakili~inden 
0~ ur. Ağıza alınaııuyacak kad:ır bahsetse, taaaa uzaklardan kesik kesik 
·~. bu ıneyvanın tahta gibi sert sesi gelen yaramaz bir keçinin sakal 
~it 1'liıı kavrulması nereden akla salladığını görür gibi olurum. 
~ .te dilşünülecek.. Un yapılıp su :er.r..r..ıııı:ı:c:ıı:r..r~..co--.#"..rJ"..rJ"-"'.r....:. 
ııaa~lı~cş; nereden akıl edilecek ,.c Adı"sahebaya 

' ı..,j l!Undik\ umumi mahiyetini al-
lt.ıı ~~n cak, değil mi? .. Bir hayli yaklaşıldı 

8ötl'ey~ ıı_>sarılara keçilerin öğrettiği- [ Bııştarafı 1. ci Sahifede ] 
iıı.ı., eın~. Bir keçi çobanı günün 
k ~ •ilrülerini kahve ormanına hı- verleri merkezi Hahcsistanda Debr.ı 
~.:_!Jayvanlar dağ yamaçlarında Markosu daha şiddetle sıkıştırınaktadır

'ilııı, "411ve ağaçlarının kısa dallarına !ar. Bu civarda müstahkem bir mevki~ s;: lar, kahvenin kırmızı kırmızı yapılan hücumda diismana zayiat ,·er-

~
la,.; ,'.l'eyvaJarını çıtır çıtır yiyerek dirilmiştir. Kıtal•ırunız Adis Ababaya 

n
. ""rbat etmişler .. O gece ağılda 170 kilometre yaklasınışlardır. 
ıı u tıklar İNGtı.iz RESMi TEBLiCi 

~ ll<>ban Yumayıp oynaş mı g~ Kahire, 23 (A.A) - Orta "'"k İng\ 
~ ita bunun sebebini bulamamış.. ~ 

\ •Lu~. Rün sonra yine kahve ormanın- llz kuvvetleri karargfilıının tebliği: 
'• ,0 .~an keçi}erın yine uyumadıkları- Kerende ve Keren civarında bu müs
~~ce .. uyku ile kahve ormanı ara. tahkem mevkii zapt için yapılan müca

c '2 mıınasebet olduğuna aklı er- dele şayanı memnuniyet bir halde mu
Uniin birinde yine keçi sill'ülorl, vafiakıyetle devam ediyor. Bu rnuhare-

' 'lln birine yayıldıklan va- benin neticesi olarak bütün Eritrenin 
t ita " .. .:ırmızı kahve meyvasından ak.i.beti taayyün edecektir. Düşmanın 
Sç 

1
tano ağana atmış .• Çok acı ve mütekabil bütün hücumları lardedilmiş 

"l 0 ~dan tükürmfuı, atmış. Fa- ve bütün mıntakalarda düşman üzerin-
1;.i,~~~kıırak ısınmak sevdasiyle d~ ~ılmaz tazyikimiz muhafaza edil-

~-~ dallanndan koparıp yak- ~GEut ZAPTEDlLDi S lll"asında kurumus kahve mey-
!•~~'- ,da Yandığını seyrederken, kah- Kahire. 23 (A.A) Orta şark lngiliz 
~,..,.,;~klerinin alevler içinde çatır- umumi karargahının tebliği: Libyada 
'& bilıu ""vrulduğunu görmfuı ve orta- kaydedilecek bir şey yoktur. Eritrede 
llı"l .. ., t-diği bir koku serpildiğini duy- Keren mıntakasında muharebeler de
~ "-avru1an çekirdekleri aiızına ala- vam etmektedir. Dün kıtalarımız bazı 
bıı;,~•ı-rek gevrek çiğnlyen çoban. mevzii muvaffakıyetler elde etmi•ler ve 
~~ da lahammü!U kabil c;eşnili bir düımana ağır zayiat verdirmiılerdir. 

~~"-' Iııss;;lmiş ve çobanın da o akşanı Elimize yeniden 1 30 esir geçmiştir. 
~ ~ tutmamış .. Bu uykusuzluğu ye- Haheıı.tanda Mogadiço ile Adisaha
•u114rı \'rulmuş t:ekirdeklere atfederek, ha ara11nda olan Negelli tehri zaptedil
~u ~a değirmen taslan ile ezmiş. unu- mittir. Diğer bütün mıntakalarda hare
~,~u:ınış ve. ııu ile pişirerek içmiş .. kit lehimize lnklııafta devam ediyor. 
~ ı,· kendisine bir silkfuıet ve istir&- Londra. 2 3 (A.A) - Kahire tebli
·:ıı.~ IS.>ı verdil!inl duymuş Bundan ğinde ismi geçen Negelll şehri Kenya 
ili" C:Oban, keçi sUrusıı ile•• vakit hududundaki Mayale kalesinin 180 ki. 
d~ıp Yorul.. b ne 
"'~lot'in .-, U kavrulmuş çekir- lometre şimali $1lrkisindedir 

' ununu suda pişirerek i-;ermiş. KERENE AL 11 KiLOMETRE 
~u illt lara kahveyi tanıtan keçiler bu- YAKLAŞILDI 
'~~YotJ?cfa kendi c;obanlanna öj!retmiş Hartınn, 23 (A.A) - Keren crphe-
. l\aıft itli'. ainde harp eden Fransa kUVY"'t'eri reh-
"~d. Jı..• l<.anuni sultan Süleyman dev· rİn alb kilometre timal ..,..kisinde bulu-

1\ıılt "nıpaca öğrenilmiıtir. nan tepelere ~ı yapbldan turruz mu-
~U.ı. Yıllık habrı sayılan kahve kadar vaffakıyetle ilerlebnektedirler. 
'\ b;;•t ve içtimaiyata sokulmuş baş- F ranaızlar h'icumlarını Kercnden Ko
~.~ildi~•Yve bulup göstermek mümkün pikoha giden yolun •arkına tevcih et
~ .... kah°'n ederim. Kahehane, kahve mi~lerdir. Kerrndeki İtalyan mevzileri 

1 
~ tib· ve ocağı kahve takım~ kahve daimi surette tayyare ve topçu kııvvet

'tııııı ~e~hvenin kol saldığı pek çok iç- leri !Afftfından hombardım•n ecl•Imek. 
~ n. alet ve mefhum vardır. t,.~İr. ... 

içimi ııavet '""~ili. mPvsimin 
t"U t;İ7.el 

GAZOZf,V MVSHIL 
LİMONATASI 

olan 

PURGOLİN 
Piyasaya çllımıştl1' .. 
::ER ECZANtDE BULUNUR 

UMUM1 OEPOSU : 

C A N 
L.4BORAT'VVARI 
tş BM'KASI ARKASl"ı"DA 

No. 5 .. İSTASHUI. 

~:::::::::----------------------:ı:::o.:mn:I 
ı;-0~flhlsarlar tzmlr Tütün fabrifıasmdan: 

't•ilı,,, rlka dahll!ndelı:i kaldınmlann inp. ve taınirati ile kanalizasyon tamirab 
J.ı., •Ye çılı:anlmı,br . 

. ş.,, ık; işin keşif bedeli - 7290 • liradır. 
'•~.., ~•ınr ve ke~lfler her gün meni :ıaatleri dahilinde Alıanca!;" tütün tab
k t~•il • görülebilir. 
'>ııi,~~e 27 / 3 Q4) pe,.,emhe günü saat 1 Ste tütün fabrikasında mütetelı:lill 
~ "ıu k huzunında açık ol.r~k yapılncaktır. 
·lta;ı~" kat teminat - 546 • lira • 7S • kuruştur. 

'r'l• "l,•y, gi·•cckl~rin en az h~ı bin liralık hu gibi işleri yaptıklanna dair 
·~•ilı ı raz eylemleri l&zımdır. 

httıtırı llıe:ye i~t=rik edeceklerin teminat akçelerlni ittirakten önce vezneye 
it 01m•ları şarttır. 
~ 12 16 ıo 24 95'4 (597) 

tt~ T. iş Baııkası 
k.,:lih 'l'asarruf hesapları 1941 llıramlye planı 
·...-.:şlbtLEıı : 4 Şubat. Z Mayııl, 1 Ağustos, 3 ikinciteşrln tarihlerinde yııpd&r 

1941 İKRAMiYELERİ 
1 adet 2000 liralık - ZOOO Lira 
3 adet lOOQ liralık - 3~00 Lira 
Z adet 750 liralık - 1500 Linı 
4 adet 500 1iraWı - ZOOO Lira 
8 adet Z50 liralık - 2000 L!ra 

35 adet 100 liralık - 350ll Un 
80 adet 50 liralık - 400t Lira 

l'ı;ıı,· 300 adet zo liralık - eoee Lira 
tlır, ,,., I<; BANKASFna para vahmıakla nbm - blrlktirmlıı ve fak 

" olnuız. av1ll zamanda taliinhl de denemiş olorsumız.. 

SIHHAT KOŞSlt 
• - • .. • • • " • • • '!' • • 

Hayat nereden çıkb? 

Geçenlerde okuyucularımızdan biri-, riliyor, bununla beraber canlı cisimlerde 
nin mektubuna cevap verirken, dünya- bulunan albüminli maddelerin en küçü
nın şimdiki şaı:Uarı altında tohumsuz ha- ğünü bile yapma olarak meydana getir
} at tasavvur edileıuiyeceği kaidesini tek- mek mümkün değildir. Şimdiye kadar 
rar eLıniştim. V. E. hadlerile kendisini yapına olarak meydana getirilebilen an
tanıtmak istemediği, fakat derin düşüntlr cak, böbreklerden çıkan azotlu medde
filozof oldultu mektubundan anlaşılan !erdir: o da haytın dirisi değil ölüsüdür .•. 
lıit: ~t, • hiç hayat yok iken ilk hayal İlk hayat nereden çıktı, diye düşUn
nasıl çıktı• - diye soruyor diyeceğim, ınelı; hayat sahibi cisimlerin en mükem
çünkü bu mesele bilgisi benim bildi!dc- meli olan insanın hakkıdır. Fakat insanın 
nmdcn pek çok geniş olduğu meydan- bilgisi bu düşüncesine cevap verebilecek 
dadı.r - meselesinin bu sülımlarda kısa- dereceye henüz gelmemiştir. Şimdiki 
ca anlatılmasını i•tiyor. halde verebilecek cevap ancak, llltince-
Vakıa, tohumsuz hayal olmadığım öğ- de meşhur tabirile ignoralimus yani bil

ı-e:ncn gene okuyucularımızdan bazıları- ıniyoruz sözüdür. 
ıım, o halde ilk hayat nasıl meydana çık. Şu kadar ki böyle demekle o suale 
tı , diye düşünmüş oldukları ihtimali var- bir cevap verilebileceğinden umudu kes
dır. Onun için .sayın filozofun ihtarını mek lazım gelmez. Yalnız, cevabı bilgi.
haklı buldum, bu bahsin eksik kalan ye· )erimizin şimdiki halinde aramak pek 
rini tcln1aınlaınıya çalışacağım. erkendir. 

Bu mcsdcyi halletmek istiycnlerin İnsan oğlunun en büyük kabahaUe-
cl<o l.a doğrusu, bu işte pek acele edenlerin rinden biri, bilgisinin vardığı dereceyi 
•ilıinlcrinde başlıca iki faraziye belirmiş. son merhale zannetmek o derecede het 
tir. Biri - ilk insanın gökten yere gel- şeyi halletmek isleme.•idir. Onun için 
ır.iş gibi - göklerde, yıldızlar dediğimiz miroskop yeni bulunduğu vakit onunla 
aieınler arasında hayat tohumlarının görebildiği hücreyi hayatın en küçük 
uçuşluğunu iddia eder. O tohumlar yer sekli zannetmiş ve en büyük emeli hüc
yüzüne düserler ve burada müsait sartlar reyi yapma olarak meydana getirmek 
bulunca inkişaf ederler Yıldızlardan ge- olmuştur. Halbuki en küçük diyebil:l.i· 
len reyonlara bu tohumların nasıl daya- ğimiz hücrelerden daha küçük canlı ci
nabildikleri sualine karsı da onların ha- •imler bulunduğu anlasılmıştır. Onun 
yatı muhtefi. olduğu için reyonların için, şimdiki halde hayatın en son sırn
lcsirinden kurtulurlar, diye cevap verir- nı tayin etmek bile imkansızdı.t ... 

· .Belgradda va~iyet 
kaTmakarıfık 

[ Bqtarof• 1. ci Sahife.U ]_ 

yaıını bitaraflık siyasetini tcrkederek 
nılhvcrle birleşmiş olae.~iım bildinni~
tir.. 
Baş metrepolit Gavrilo d,a Alınan şarL 

laruıın memleketin istiklali için teşkil 
ettiği tehlike üzerinde ısrar etmiştir. 

Dün akşama kadar istifa eden üç na
zınn yeri otuz kişiye teklif edilmiş, fa
kat kimse kabul etmemiştir. 

Belgradda kabine buhranı devam et-

SAll•FEJ 
-- -

Londra ümitli 
[ B4§tara/ı 1. ci Sahifede ] 

ESKİ BAŞVEKİL iNGİLİZLERİN 
ELİNDE MEVKUF .. 
Atina, 2:: (AA) - .F.s.ki Yug05Jay 

başvek!li Stoyadinoviç JnJ(ili7Jerin elin
dedir. iyi muhafaza altında bulundurul· 
mak için nıumaileylı zaten Y ugosı .. 
makamatı tarafından fnııiliz makamJnn. 
na teslim edilmişti. Zannedildiğine ııöre 
Stoyadinoviç İngiliz araxiı.indc ı1"'vkuf 
bulunacaktır. 

----co•---
tiğinden Yugoslav devlet adamlarının A k d 
pazartesiden evvel Viyanaya hareket il ara ra yosu 
edemiyecekleri zannedilmektedir. 

... MENiN İNİ 8.00 Program ve memleket saat aYan, 
GECın SEBEB 8.03 Ajans haberleri 8.18 Müzik pi. 8 45 
SORDULAR 9.00 Ev kadını - Konuııma 12.30 Prog-
A~ elç~i başv~~ ziyaret ederek ram ve memleket saat aYarı .• 12.33 Mü-

hu gecikmenın sebebını sormuştur. zik : Hafif şarkılar 12.50 Ajans haber-
Belgrad, 23 (A.A) -:-. Alman~8?"' !eri .. 13.05 Müzik : Halk türküleri 13 21) 

Yugoslavvaya 48 saat muhlet verdığiııc 14 00 Muz" ik pi 18 00 p · 
• • • lar la d · · · rogram ve mem-daır dola~an ~ayıa ya o ır. leket "3at ayan 18.03 Müzik . Radvo 
BELGRAD KARl\IA KARIŞIK caz orkestrası.. 18.40 Müzik : Sollst oku-
Belgrad karına karışık vaziyettedir. yucular .. W.15 Müzik pi. 19.30 Memle

Hükümette temsil edilen partiden yal- ket saat ayarı ve ajans haberleri 19. 45 
nırz Hırvat çiftçi partisi Alınan şartla- Konuşma : Ziraat takvimi 19.50 Müzik 
nnm lehinde vaziyet almıştır. Radyo ince saz heyeti 20.15 Radyo gaze
Diğer taraftan Hırvatistana yapılan tesi 20.45 Müzik 21.00 Müzik : Dinleyi

Alınan tekliflerinin de sarih surette red- ci istekleri 21.30 Konuşma 21.45 Müzik 
dedildiği de malı1mdur. Radyo orkestrası 22.30 Memleket saat 

HARP EDERLERSE? ayarı, Ajans haberleri, borsalar, fiatlerl, 
Hırvat Çiftçi partisi mahfilleri, stra- 22.45 Müzik pi. 23.25 - 23.30 Yarınki 

tejik şeraitin Almanya ile harp halinde program ve kapanış. 
gayri kahili içtinap bir surette Hırva
tistanın en büyük kısmının terkini istil
zam edeceğini tebarüz ettinnektedirler. 

Birinci •ınıf ınfüehas.ı• Doktor 

Demir AH KAMÇIOGLV 

lcr. Halbuki, şimdilik en küçük hücre- Hayatın aslı her maddede bulunduğu Bir uYürüyüş marşın 
ler olarak bildiğimiz mikroplar •muh- düşüncesi aklunıza pek uygun gelir. Fa

Cilt ve Tenasül hastahklan ve 
ELEKTRİK TEDA v1LERt 

Birinci Beyler Soka~ No. 55 ... lzmir 
Elhamra Sineması arkasında sabahtan 
akşama kadar bastalannı kabul eder. 

Lcfi • hayal halindeyken bile o tesire da- kat maddenin ne olduğunu da henüz bi- müsalıafıGSI aÇIJdS.. 
~anamazlar .Bu faraziyenin gerçek olma- )emiyoruz.Kimya ilminde meşhur olan Matbuat umum müdürlüğü bir •YÜ
sının imkllnı bulunsaydı. bu dünyada maddeler ayrı ayrı bulundukça insan tüyüş marşıo müsabakası açmıştır. Bu 
•ohumu olmıyan canlı cL'imlerin arkası oltlu bunları da gerçekten ayrı ayrı şey- müsabakaya iştirak edecek olan bcste
ke,ilmeınek li\zımgelirdi... ler zannelıniştir. Halbuki tabiatın bun· karların Türk olması şarttır.. Marşlar 

Öteki faraziye akla daha uygun görü- !arı ayrı ayrı yarattığını farzetmek onun güftesiz olacak, klllsi.k mar.ı Formund, 
nür. Ancak akla uygun göriinmek gerçek ne yapacağını bilmiyormuıı da birer bi- yani ikinci lamu Trio olmak Uzere iki 
demek değildir. Bu ihtiyatla, ikinci fara- rer yaratarak tecrübe ettiğini düşünmek kısımlık şekle uygun olacaktır. 

TELEFON: 347t (4.69) 

IZMtR BELEDiYESiNDEN : 

ziyeyi de dinlemek isterseniz: g;bi olur. Bunlann da birbirinden çıktı- Bu hususta diğer bir c;ok teknik şart-
Buna göre, hayat yer yüzünde kendi ğına şimdi pek büyük ihtimal verilmek- !ar tesbit edllıniştir. Marşların evvelce 

kendine meydana çıkmıştır, fakat dün- tedir. Fakat ihtimal ne kadar büyük ol- bestelenmiıı. neşredilmiş ve işi~ ol

Atatürk caddeainde Şehir oteli bah
çesinin teaisatiyle birlikte bir sene müd
detle kiraya verilmeol yllJ!l işleri müdür
lüğündeki p.rtname•I nçhile bir •T 
müddetle pazarlığa hırakılmıttır. Mu• 
hammen ııenelilı: bedeli lcan 1 000 lira 
muvakkat teminab 7S liradır. Taliple. 
rin teminatı it hankuına yatırarak mak· 
huzlariyle ve guino itlerin! idareye elı· 
liyeti olduğuna dair belediye rlyuetin
dcn alacaklan veııikalarla 4-4-94 1 tari• 
hinden 16-4-941 tarihine kadar hafta.. 
nın panrtesl. çarp.mha ve cuma g{lnle
ri aaat 16 da encümene müracaatlart. 

yanın şimdi bildiğimiz şartlan altında •a gene gerçek demek değildir. Her mad- maması da şart koşulmuştur. 
degil de, yer yüzünün bir devrinde, şim- de başka bir maddeden yapma olarak Marşları bir jüri heyeti tetkik ede
d• bilmediğimiz şartlar altında. Bu fara- meydana getirilinceye kadar maddenin cek, en iyi altı ınıırş sahibine yUzer lira 
ziyeyi ortaya koyanlardan bazılan ilk de sırrını bilemiyoruz. telif hakkı verilecek, altıncıdan sonra 
hayatın şimdi gördüğümüz şekilde çık· İlk hayat nereden çıktı meselesi şir.ı- muvaffakıyetli görülen ınarşlanıı da 
tığını, bazıları da hayatın aslı.cansız de- dilik ilınin işi değil metafizik işidir. ne~ ve tamimi temin edilecektir. 
diğimiz maddede bile bulunan ve hayat Metafizikle uğra.şanlan büyük Goethe'· Marşlar 15 mayıs 19U gtlnü akşamı
kuvvetll denilen şeyin tekMıülünden nin, koyun ağılına girmenin yolunu bu- na kadar matbuat umum müdürlüğüne 
ibaret olduğunu düşünürler... lamayıp da etrafında dolaşan kurtlara gönderilmiş olacaktır. 20 24 29 3 1094 (665) 

Bu düşüncelerin akıllara uygun gel• benzettiğini billrslniz. İnsan oğlu hayat ------------------------------
diği şüphesiz. Ancak yer yüzünün filan meselesinin etrafında ne kadar dola.ş31l, 
devrinde ilk hayatın meydana çıkmasına hayatın nereden çıktığını öğretecek yolu 
müsait olan şartlar sonradan niçin kay- henüz bulamamıştır. 
bolsun? Yer yüzUnün tfıbi olduğu ha· Şimdiki bilgilerimiz içinde gerçek ola
taret. rutubet, iyon ve radiyasyon şart- rak öğrendiğimiz şey, tohumsuz hayat 
lan buı:;lön yapma olarak meydana geti- olmadı~dır. G.A. 

T. C. Ziraat Bankası 
Kurulu$ tari ·: ısss 

Sermayesi : 100.000.f' Türk lirası.. 
$ube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ti"8ri her nevi Baııl<a mua0>elelerl 

r!IARA BİRİKTİRENLERE 28.800 LtRA 
İKRAMİYE VERECEK 

ZiraRI baııkaS>oda kumbaralı ve lhbıırsız tasarruf besaıplannda en u (50) 
llrası bulıınanlara sen,.<Je ' d~fa çeld!.,,..k kur'a ile apğıdakl pl&oa ııöre ik
ramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 
c • 
( 

40 
• 
• 

LOOO Liralık 
500 • 
21i0 
100 

• 
• 

4.000 u.. 
2.000 • 
LOOO • 
4.000 • 

100 • 10 • fl.000 • 
120 • 40 • 4.800 • 
lflO • 20 • 3.%90 • 
t>IKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde SO liradan aşağı dOşınl· 

yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fıızlaslyle verilecektir. 
Kıır'alar senede 4 defa. 1Eyllll,1 Birinci kinun, 1Martve1 UuiıM tarıı.. 

!erinde çekilettlrtir. 

:···················································································-: • • 
i Devlet Demir Yol/arından s • • ...................................................................................... 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlan aşal\"ıda yazılı dört gurup 

çam ve köknar ayn ayrı ihale edilmek üzere 8. 4. 941 salı günü saa• 15 de ka
pah zarf usullle Sirkecide 9 uncu işletme binasında A. E. komisyonu tarafından 
satın alınacaktır. 

İ.steld;Jerin ayni gUn saat 14 e kadar her gurup için ayrı ayn olmak şartile 
teminat ve kanunt ve..~ıkalart ihtiva edet'ek olan k.apalı zarflarını komisyona 
vermeleri lazundır. 

Şartnameler parasız olarak komisyonda verilm•ktedir. Yalnız 37281,40 liralık 
mübayaa ait '!'lrlnaıne 181 kuru~ mukabilinde Sirkeci veznesinden t~min 0 1u-
nur. 

M <1vakkat te. 
Miktar M 3 Cinsi 

Muhammen bedeli 
Lira Lira 

2S209 
330,58 
716,95 
409,24 

Çam kalas ve azman 15223,69 
Çam tahta 19834,80 
Köknar kalas 37281,40 
Köknar dilme ve tahta 23331.28 

1099 

1141.78 
1487 61 
279611 
1749 !15 
(701) 

Doyçe Oryent 
DRESDNER BANK 

l Z M l R 

bank 
ŞUBESi 

Merkezi : HUtLIN 

Almanyada 175 şubesi mevcuttur .. 
Serma1e ft ihti,.t akçesi 

171,500,000 ayhsmarfı 
TarldTede şubeleri : ISTANHUL ve lZMTll 

Mısırda •obeleri: KAHiRE VE ISKENDfilUYE 
Der tilı'lll banka mııamelitım ifa ve kaba! eder. 

- - - - ,.,/1(...,,- ........ -""ı'- .... ı · ·' ' ·~, ......... · f'· l 

: . • ~. ~O~E@i:> 1 
ı ' _., W' PL~~':, ~--·~ilı 
1 -- . . ll - - - - - .- ·-

--------, 

(Alhnrüya) kolonyasının bir damlas nda 
Sarışan aşk perileriyle Eczacı Kemal K. Aktaş'ın 

Sonat ve zevki u~aktatlır. 

mQ bir sanat harikasıdı.r. (338) 
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Yeni harp usulleri .. -· Berline doğru ... ... 

ı 

----40>---

1-~avalardan ev
vel hava mey
danlarına haki

mi yet lazım 

Uzak Şarkta 
yeni vaziyetler 

---c>---

Frunsa Annam'a rs-

tikliil verecek gibi 

Japon hariciye 
nazırı Mosko

vava vardı 

Cenubi Ameri-~ 
kada telaş var 

--->---
Alman elci/eri ne • 
diye toplandılar? 

.SON HABE~I 
.. ··~ . 

Mobilya ile kira ya veri
len ev ve apartmanlar 

-c>--

in;ıtı>zıer Alman~ada 
ve i!Rman istilası altın· 
d~ i . ıerlerde bu ola 
gir rı~ bnlıınu orlar 

--0-

roJıyoya göre şimdiden 
geni~ llir muhtariyet 

telıHf etmişler •• 
Tokyo 23 (A.A) - Nişı .l'\.şi Şinıbon 

gazetesinin Hanoydan öğrpr.ciğine göre 
Fransız imparatorluğuna d:ıhil bulunan 
Annam'a ütikliil verilmes nıevzuu ba
t-istir. Frc-nc:ız Hindiçini nıa1' anırtı An
nama gmi~ bir muhtarıye• tC'klif etmiş
ler ve Annam kralının Hoı>'n·· oturması
"la müsaade etmislerdir 

Moskova 23 (A.A) - Bt!dıne gitmek
te olan Japonya hariciye naz.rı Matsuo
ka maiyetile buraya varmışrır. Mosko
vaya muvnsalatinde Sovyet hnriciyc ko
miser munvhıi ve protokol sefi tnrafndan 
karsılanmıştır. İstasyonda J:monya, Al
manya ve İtalya elçileTi ile c>l..ilik erkanı, 
Romanya, Bulgaristan vc- Cekoslo\'ak 

Gazeteler Almanlardan 
izahat talep edilmesini 

istiyorlar_ 
Lima 23 (A.A) - Arjantm, Şilı ve 

Bolivyadaki Alman elç:lcriıım Santiya
goda yaptıkları toplantı efkf.rı umumi
yeyi telfış1andınnıştır. Gazc>tC'ler Alınan 
elçisinden izahat talep ccıilrı1esini iste
mektedirler. 

~~--------------·x.x:~----~-----------
Anknra, 23 (Telefonla) -- Mesken ması lüzumuna kanaat getirilmiştir. ~ 

icar bedellerinin arttırılmıyacnğınn dair cak irat sahiplerinin bu suretle aklıı 
olan milli korunma kanunu hükmünün len her türlü kaçamak yollarının kııpl'Jll' 
taıbikatında hu hükiim çerçevesi dı~ın- masınn lt>'1cbbüs edilirken bina ,.er~ 
da kalmak maksndiyle bazı İrat sahiple- ne bundan sonra yııpılması muhte 
rinin apartıman dairelerine veya evleri- her türlü zammın yalnız irat sahipJerııJf 
ne mobilya koyarak kiraya vermeğe le- yüklenmemesi, fokat bu zam nısbe~.!ıf 
şebbüs eyledikleri bu suretle de kira be- irat sahiplerle kiracılar arasında !~~ lı" 
delini arttırmamak kaydından kurtul- edilmesi esasının kabulü mudil liır ~ 
mak çarelerini buldukları görülmüştür. reket telakki edilmektedir. Büyük J
Mobilynlı olarak kiraya verilen ev veya let Meclisi mahfilinde bu kanaat yer 

!<'ileri bulunmustur. 
YAZAN:ŞEVKİYAZMAN 
H. va hakimiyetinden evvel hava 

n c~ d<ınlarırıa hakimiyet usulünü bu 
harpte ilk önce Almanların Polonv~ıda 
tatbik cttıklcrine şüphe yoktur. Karn 
ordusundan ve tank hücumundan evvel 
Alman tayyareleri Polonya hava 'mey
danlarına bnskın yaptılar ve Polonya 

. U:yyarclerini havalanmadan tahrip etti-

Alm n a MactEristana 
sağlam ve şerefli ıtol 

veriyormuş .. 

Yarın akı:am (Bu ahan:) Bcrlinc (!İ
decek olan Matsuoka Moskov~da SO\TCI 
hükümetinin misafirlere t.ahc;i.o; ettF•i bi
~ada oturacaktır. Matc;:.ıoka c;M"efine bu 
akc;run Jaoonya elçiJF'r:nde Hr ziyafet 
ver;li'rektir. 

Sov yeller de Mıhver 

müşkül vaziyette 

diyor/ar •.• 

apartımnn dairesi için bazı kayıtlar kon- mışıır. -

ler. O derecede ki bundan sonra belli 
.başlı Polonya şehirlerine ve miinakale 
hatlarına Alman hava kuvvetleri cn öl
dürücü darbelerini vururkm Polonya 
fayyarclcrinin Alman topraklarımı bir 
hatırn bombası olsun bıraktıklarını duy
madık. Halbuki harp başlamadan evvel 
Polonya bir çok mcmlekc>tlc>re tayyare 
salıyor ve pilotlannın maharet ve cesa
retiyle övünüyordu. Gerek tayyare ade
di ve gerclc pilotların kabiJiyeti bakı
mından bunun gayri varit oJdui'.,~nu drı 
kimse Udia edemezdi. 

Peşte, 23 (AA) - Macar hariciye 
nazın Almanya dönüşii şunları söyle
miştir: 

Tokvo 23 (A.A) - Domei Ajansına 
S?Örc İngilterenin Tokyo biiyük elçisi 
Robert Kraji bugün hariciyf' nezaretine 
~iderek hariciye nazır vekili Ohaşi ile 
yarım saat r,örüsmü-:tiir. ----CO)----

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111il1111111il11111ilil1111111111111111111111111 ı uııı 

Yalnız bir nevi ekmek 
Denizli, 23 (A.A) - Yüzde on beş Bu karar hasebiyle, buğdaylarını ~ 

çavdarlı undan tek tip ekmek yapılma- nizli değinnenlerindc öğüten 1'11 dt 
sına Fiat mürakabe komisyonu tarafın- vilayetiyle Nazilli kazasında da tek 
dan karar verilmiştir. ekmek imn1ine başlanacaktır. ..ıııl 
1111111ııı111111111111111ıııım1111111111ııı1111111111 mm 1111111111111111111111111111ııııı11111111111111111111ıııı1ıll"' 

- Görüşmeler samimi bir hava 
icinde cereyan etmi~tır. Almanyunın 
Mııcaristana ve Macar milletine karşı 
gösterdiği samimi alaka ve anlayıştan 
memnunum. Cenubi Avrupanın inki
ııahnda memleketimize çok sağlam ve 
şerefli bir rol oynamak imkanı veril. 
mektedir. 

SOVYETLERLE DE MOZAKE.. 
RA TI A BULUNACAKL\R 
Moskovn, 23 (A.A) - Japon mah-

Moskova 23 (A.A) - Pravda gazetesi 
«Motör harbı> başlığı altında yazdığı 
bir ınakalede Mihver devletlerinin mu
arızlarına nisbetle nasıl bir vaziyette 
bulunduklarını tahlil ediyor. Bu gazete 
İngiltere ile Amerikanın maden ve pet
rol stoklarına dair rakamlar zikrederek 
bu bakımdan Mih\lCrin gayri milsait va-
1Jyette bulundu&runu yazıyor. 

fıllerindc beyan oluduğuna göre Japon 
hariciye nazırı Berlinden dönüşte Mos
kovadnn geç~cek ve bu dönüşte Mosko
vada tevakkuf edt>cl"ktir. B. Matsuoka
nın 16 nisanda Mo!kovaya dönmeııi 
muhtemeldir. 

Asker sigaraları hakkında bir karat 
Ankara 23 (Yeni Asır) - Asker si- gayri kimseler tarafından satın al~ 

garalarmdnn alınmaktn olan müdafaa vey:ı bulundurulması ynsak ediltcV" 
vergisi kaldırılacak, ayrıca da bu siga- tir. .ş 
ralann satış fiatinde paket başına bir Asker olmıyan kimselerin elinde l>;J' 
ıkuruş tarüe fiatinden tenzilat yapılncak- nan vcyn görülen asker signrnlnrı 
tır. Ancak bu sigaraların ~skerlerdcn. sndere olunacaktır. .~ 
ı ıı 1111111111111111111111111111111ıııııııııı111111111ııı111111111111111111111111111111111111111ı1111111111111111muılll"" 

• 
Bundan sonra hava meydanlarını ve 

buralardaki tayyareleri tahrio etmc-k su
retiyle harckntıru istediği gibi ve serbest 
serbest yapmayn muvaffak olan. ~imnli 
A!rikadaki İngiliz ordusudur. Kara ta
arruzundan evvel İtalyan hava meydan
larına İngiliz tayyare taarruzu ba~Jadı. 
Ve öyle bir viisat, şiddet kesbe1ti ki şar
ki Llbyada ttnlynn hrıkimiyeti henüz de
vam etmekte iken Bingazi'nin sarkında
ki müteaddit İtalyan hava meydanlarınr 
hakan tayyareleri inemt>z oldu. Netire 
malUm. Kara parçasına indirilen ilk 
darbeyi İngiliz tayyarelerinin attıkları 
bombalnr tcı kil etti. Bunun altında ser
semliyen İtalyan kıtalanna dn kara ve 
deniz kuvvetlerinin nihai yumruğu vur
ması güç olmndı. İtalyan müstahkem 
mevzilerinin nncak bir kaç yi.iz kisilik 
bir zayiat.la düşürülmesinde bu hava 
bombardımnnJannın büyük rol ovnadık
larında süphc yoktur. 

Fransa yıyece-
iini temine 

"" Uı{raşıyor 

işgal altında olmıyan 
Fransaya ilıi Amerilıan 

1Japuru un getiriyor •• 
Vişi, 23 (A.A) - Fransadaki zirai is

tihsalatı arttırmak için üç karar neşro
lunmuştur. Bu knrarlarrı göre çiftlikle 
uğraşırken sanayic geçen işçiler yine tl
raate geçecekleri gibi fabrikadaki ame
lelerden de istiyenler ziraate geçebile
ceklerdir. Tahsilde bulunan ziraatçı ta
lebeler de tatil zamanlarında hiç olmaz
sa on beş gi.in ziraatle iştigal edecekler
dir. 

Filipinde ihti
yat tedbirleri 

alınacak 

Amerilıan fevkalade· 
lıomlseri Fllipin hülıii· 
metini ilıaz etti.. 
Vaşington 23 (A.A) - Uneyted Pres 

muhabirine göre Amerikan.n Filipin 
adalarındaki fevkalade komiseri ada
larda yiyecek stoklan tcsis:ni, yolla
rın ıslahı lüzumunu Filipin hükümetine 
ihtar ebniştir. 

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

/talya çok müşkül 
vaz.i yette Şimdi aynı taktiğin İngiJizler tarafın

(fan şimali Fransada ve Almanlar t:ıra
!ından cenubi lngilterede tatbik edil
n1ei!e başlandığını görüvoruz. 

Taktik şudur: 
Hava taarruzlnriyle düsmanın yakın 

tııyyare meydanlarını barınılmaz hafo 
sokmak, onu taarruz hedefinden uzak
laştırmak. buna mukabi1 kendi taarru
ıunu o nisbctte şiddetlendirmı-k. 

Surası da var ki Almanlar şimCHyr 
kadar daha ziyade İngiliz halkının ma
neviyatım bozarak onu sulha icbar et
mek emc.Jini takip ettikl!'rlndcn büyiik 
taarru1Jarını mcskCın mahaller<'. büyiik 
şehirlere tevcih ediyorlardı. Vnkıa bu 
taarruz. tarzı maneviyatı bozuk olan. 
muayyen hedefi ve gayesi hulunmıyan 
milletler üzerinde çok müessir olur v" 
onu sulha icbar için bir vasıta tcc;kil ede
bilirse de ya imparatorluk ya ö!Um mu
kaddCT olduğ\)nu takdir edC'n soğuk kan 
lı lnr.iiizler için böyle bir mUlahaza va· 
rit dei:rildir ve binaenaleyh şehirler ü:ı:e
rine yapılan taarruzdan dn Almanla!' 
beklediklerini elde edemediler. 

Bu sebepler son Alman tebliğlerinde 
de lngiliz hava meydanlanna taarruz
dan ık sık bahsedilmeğc başlanmıştır. 

Buna karşılık f ngilizlcr daha bidayet 
ten itibaren bütün taarruzlarını gaye 
hesaplı olarak, kendilerine en fazla zn
rar veren hedeflere istila üslerine, li
manlarına tevcih ettikleri gibi son za
manlarda gündüzün ve avcı tayyareler· 
himayesindeki bombardıman tayyarelf'
riyle şima1i FransadF. bulunan Alman 
hava meydanlarına şiddetli taarruzlar 
tevcihine başlamışlardır. Bunların de
''am edeceğine ve muhakkak çok iyi ne. 
ticelcr dde edileceğine şüphe etmeme
lidir. Çünkü bir dafa ingiliz avcılannm 
Alman avcıları karşısında gerek malze
me \'e gerek kalite bakımından üstünlü
ğü haiz olduğu muhakkaktır. Bu üsıür 
tayyarelerin himaye edeceği gÜndüz 
bombardıman tayyarlerile Alman hava 
meydanları Üzerinde yapılacak devamlı 
ve fasılasız bombardımanlar, şima1i 
F rnnsada, Belçika' ve Hollandadaki ya
kın üsleri Almımlar için bannılmu hale 
sokabilir. Ancak bu yapıldıktan sonra
dır ki İngilizler müsavi prtlar altında 
Almanlarla döğüşmeye ba,layacaldar ve 
cenubi f ngiltereyi bugünkü cehennemi 
halinden kurtara<:Hklardır. 

* Vakıa tahrip edilen. baskı altına alı-
nan bir havn meydanına beş on kilomet
:rc ötede yenidı:n tesis edip gizlemek o 
kadar güç değildir. Fakat bilhassa kışın 
ve çok yağmurlu olan Man§ sahillerinde 
yeniden pistler tesis etmek, idare ve 
hangar binaları vücuda getirmek, yani 
emin, rahat v• konforlu meydanlara sa
hip olmak pek de kolay olmadığından 
buralarda bannmaktan ise gerilere çe.. 
Jdlmek daha şayanı tercih görülecektir. 

Hülasa, hava hS.kimiyetinc doğru f'.; 

aen yol evvela düsman hava meydanla
nna hakimiyetle başlıyor. Bir dafa bu 
ele geçirilip düşman arazisinin muayyen 
bir kısmı himayesiz bırnkıldımı, burada
ki hava hikimiyeti de kendiliğinden te
essüs ediyor. 

lngilizlerin bu yo1da yürümeğe çalış
tıklarını, aldıkları veya yakında alacak

! ları yeni tip, düşmana faik avcı. bom
bardıman tanarclerile Manş ııahiJinde 
her gün 'Ye ..ıt - eündüz hombardı-

--<>-
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FRANSAY A İKİ VAPUR UN 
Londrn, 23 (A.A) - Un hamulcsiylc 

yliklü iki AmeriKan vapurunun abloka
dan geçerek i$gal altında bulunmıyan 
Fransnya gitmesine muvafakat edilmiş- olamaz- dedikten sonra şunlan iHivc 

tir. Buna mukabil bu gıda maddelerinin ed:~;:ikanın her tarafında bulunan 
işga\ altındaki Fransaya gönderilmiyc- İtalyan tııyyarelerini kendi tayyare 
ceği temin edilmiştir. 
AMERİKA HARİCİYE l\IÜSTE- mcydan1nnnda yerde bulundukları hal

de metod dahilinde tahrip ettik. İtalyan-
$ARININ BEYANATI l h • b' · ki d 7 · 1" 

V · t 23 (A A) H · · ·• ann av:ı zayıntı ızım n en mıs ı aşıng on. . - arıcıye mus- b"" ··kı·· y d t hr" d"l ta 
t · ı 1 d b 1 F uyu ur. er e a ıp e ı en yyare-eşarı ışga atın a u umnıyan rruıs.'\- 1 . d h d"l k b mikd b' · 
ya gönderilmek 'Üzere iki vapur unun erı. te ezlsapkıe ı ercde ·ı· u b" akrarşızımn 
h b 1 d ,., b'ld" · d . uıyıa ımı n yns ı ırse ıre ı o 
azır u un uh'Unu ı ırmış ve emış- .k. . b 1 İt 1 1 Afr"k d k" k t' k"· ı ıyı u ur. ayan ar ı a a ı uv-
ır ıB ..... k B .,... hük" .. ti' 11 vetlerini ancak uzun mesafe tayynrcl~-

- uyu rlı.ünya ume un n- .• 1 . cd bT 1 B d b .... k İ 
mulcsiylc bu iki vapurun ablokadan gc- r~ 1! e ıaşc. . ~ ı 1!° "d'r. u av u~u n-
çerek işgal altında bulunmıyan bir ~1 ız ~:a~ı~ı uzerın en uçmagı ıcap ct
Fransız limanına gitmesine müsaade et- tirccegı ı~m _italy~nlarm bunu b~şara
miştir. Ancak İngiliz hükümeti işgal al- caklari. ~~ın edıle~ez. B~a bınaen 
tında bulunmıyan Fransaya gidecek yi- M~ssolını~ 5~~ yenı .ot:ın ımpnrator
yeceklerin münhnsıran bu mıntaknda lu~unun ~o~tugu h.a~rını yakında ala
tevzi olunacağına ve muadil yiyecekle- cagımızı unut cdebilırız. 
rin işgal altında bulunan Fransaya gön- -----

derilmiyeceğine dair Fransadan temi- Amerı·kada hazırlık 
nat istemiştir. Mezkôr iki vapur unu 
Birleşik Amerika devleti Fransız mıl
letine hediye etmektedir. 
İŞGAi. ALTINDAKİ FRANSA 

--<>-
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MURAHHASININ İZAHATI gönderilmiştir. Bu tayyarelerden teşri
Vişi, 23 (A.A) - Fransanın işgal al- nisnnidcn beri İngiltereye ve Uuık şar-

tındaki arnzide bulunan fovkalflde mu- ka 20 tane gönderilmişti. 
rahhas B. Brino mareşal Petenle görü- Londra, 23 (AA) - Öğrenildiğine 
şerck işgal altındaki Fransanın cenup göre dört motörlü askeri tayyarelerin 
kısmında yaptığı seynhat hakkında ma-. ilk kafilesi Atlantiği geçerek lngietereye 
reşal Petene izahat vermiştir. B. Brino gelmiştir. Bunlar uzun mesafeli Libara
şimall Fransada da yapacağı seyahat to tipinde ağır bombardıman tayyarele
hakkında mareşal Petendcn talimat al- rldir ve 20 metre uzunluğunda tek ııa
mıştır. tihli tayyarclerdir. Kanat uçları arasın

~------...._._·~------

Arnavutlukta vaziget 
-0-

[ Baştarafı 1. ci Sahi/ede 1 
mışlardır. Viyosa ırmai,'l <'ivıınnda Yu
nan mevkilerine yapılan bu .taaruz üze
rine şiddetli bir mücadele vuku bulmuş
tur. İki saat süren miicacleleden ~onra 
diişman perişan bir surette kaçmıştır. 
ttalyanJar piyade taarruzlanndan daha 
mesut netice vereceği ümidile tanklarla 
üç defa taarruza geçmiŞlerdir. Bu hU
cumJar da tamamen kınlmı~ır. 

YUNAN RESMt TEBLU';t 
Atinn 23 (A.A) - Yunan ordu1an 

baş kumandanlığı tebliği: Mütehavvil 
şfddette topçu faaliyeti olmııstur. Bir 
miktar esir aldık. 

tTALYAN HAVA HOCUMLARJ 
Atina 23 (A.A) - Umurr.i emniyet 

nezaretini tebliği: 
Düşman hava kuvvetleri dün Kiparis

ya şehrini bombardıman etmişlerdir. Ha
sar ehemmiyetsizdir. İnsanca zayiat yok
tur. Korfu dn bombardıman edilmiştir. 
Burnya çok miktarda bomba atılmıştır. 
Ölü ve yaralı vardır. Hasar pek azdır. 
Epirdc ve Gi itte Kandiyada bazı mm
takalarn bombalar dü~iistür. Hiç bir 
hasar ve zayiat yoktur. 

mıınlıırına geçeceklerini tahmin ediyo_ 
ruz. Bu bombard.manbr tayyare tesir 
<ıahalarının artınlması sayf'sinde Alman 
,ra7İsine teıımil edil :Hei takdirde. Amc
manların su1he icbar edilmesi ihtimali 
rikan harbiye nazırının dediği gibi, Al
belirir. 

daki genişliği 34 metredir. Bunlar 1200 
beygir kuvvetinde dört tane Prattvit
ney motörü ile mücehhezdir. 

DONA VAN iNTİBAl.ARINI 
SÖYLİVECJ.:K 

Vaşington, 23 (A.A) - B. Ruzveltin 
şahsi mümesmli albay Donavan önü
müzdeki çarşamba akşamı radyoda bir 
nutuk söy1iyerek yakın şarkta ve İngil
tercdcki seyahatten edindiği intibaları 
Amerikan milletine bildirecektir. 

•AMERİKANIN ARTIK HARPTE 
OLDÔU AŞh<A.Rom. 

Vaşington, 23 (A.A) - Volt Teleg
ram gazetesinin neşrettiği bir makalede 
general Conson diyor ki : 
Artık harpte olduğumuz bedihi bir 

hakikattir •. Vakıa düşmanla henüz ates 
teati etmiyoruz. Bunun sebebi şimdilik 
işi bu raddeye tetinnenin akilane bir 
şey olmadığıdır. Japonya harbe girerse 
iki okyanusta harbe girmiş olacağı7.. 
Okyanuslarda deniz kuvvetlc>rimizin t'n 
yüksek hadde c;ıkanlması için çalısıl 
mnktaflır. Yakında bütün boc;luklar te
lafi edilet'cktir. Milletten harbe girmesi 
isfrnmcmi tir. Simdilik istenen şey 
Amcrikmun hıırbe miidahale etmcsidiı·. 
Bu hal harp il:inından daha faydalıdır. 

33 MİJ,YAR DOLARA YAKIN 
TAHSİSAT 

Vaşin~on. 23 (A.A) - Bu sene \ 'C 

'!elccck sene İ('.İn Aıneriknn ordusu \'e 
donanmasına !:arfedilmck iizere istenen 
tııhsisat 25 milyar 700 milyona halii ol
muştur. Yedi milyarlık fevkalade yar
dım tahsisah bu mikdara dahil değil
dir. 

In~iliz hücunı.

ları kaı-şısında 

Almanlar 

Pulsuz istida veren müesse-
seler ceza ~örecekler 

resmi cefl .Ankara 23 (Yeni Asır) - Devlet da- umum müesseseler daıngJ 
irelerinc pulsuz istida veren müessese.-- sına tabi tutulacaklardır. 
ler kadar efrnda da bugüne kadar sa- Efrat tarafından verilc:n pulsuz iSÔ' -----co----

ingiliz 1Jom1Jalarının 
açtığı çulıurları hallıa 

lıapattırıyorıar •• 
Londra, 23 (A.A) - Almanyadan çı

kan bir mü.şahidin verdiği malumata 
göre İngiliz tayyarelerinin Berline yap
tığı tahribatı kapamak için Almanların 
şu suretle hareket ettlği anlaşılmıştır: 

dece istidaya ilsakı icap eden damga pu- dalar için ise ceza usulü teşmil ol~ 
lu bedclini ödemek mecburiyeti tahmil mamakt..ı, bunlnrdan no~al pul tt' 
cdilmcktc idi. Damga kanununda yapı- deli aranmnsı esası ipka ediirne'k 
lacak tadilatla pulsuz istidıı veren bil- dir. ..1' 
ı ı 111mı11111111111il1111111111111111111111111tt11111111111 il 111111ı1111111111111t11il1111111111111111111111111111 ııtUlll" 

Dünkü maçlarda Galatasa-
Almanlar, İngiliz tayyarelerinin yol

larda yaptıklan çukurları kapamak için 
İngiliz tayyareleri şehirden uzaklaşır 
uzaklaşmaz, bomba düşen mahallenin 
halkını tahliye ettirmekte ve bunlara 
bombaların açtığı çukurlan kapattırmak: 

rav ve Beşiktaş ı[alip 
İstanbul, 23 (Hususi) - Dörtler ku- 2 - 4 galibiyetiyle neticelendi. dl 

pası ıntisabakalarına bugün Şeref sta- İkinci maç Fener - Beşiktaş arasıı:ı 
dında devam edilmiştir. Havanın güzel oynandı. Bu oyunun hakemi Samih~J. 
olmasından dolayı bu sahaya ~:cdi bin- iıJl.IC'', 
den fazla seyirci toplanmıştı. Fener bugün Beşiktaş muhac· ~ 

tadır. Aradan 70 dakika geçtikten son
ra bu çukurlar gözle görülemiyecck ha
le gelmektedir. Ahnanların bu maharet
leri cidden har.lkadır. 

İlk maç hakem $a7j Tezcanın idare- k~~sınd.n bocalamış ve ?yun7 - l ~ 
sinde Galatasaray ile İstanbulspor nra- buyuk hır farkla ve Beşıktaşm lclı 
sında yapıldı. Bu oyun Galatasarnyın neticelenmiştir. tt' 
11111ııi11111111mııı1111111111111111111111mııı111111111111111111111111nııı1111111111111m1111111111111111111111 ıtıt 

Berlinde bulunan bir kadından alı
nan mal(lmata göre İngiliz tayyareleri 
Bcrlinde ehemmiyetli 7.nrnr ika etmiş
lerdir. 

Samsunda fahri hasta bak~cı 

--.......----------- hemşireler kursu bitti 
Samsun, 23 (A.A) - Askeri hastanede açılmı~ olan üçüncü f~hri b~ 

bakıcı kursu dün kapanmıştır. Bu ku~sa dev~m e~en 63 _bay~na ~~plonı• el 
merasimle verilmiıtir. Merasimde vali. aıkerı erkan, partı mufetU§ı ve ı9 

General Veygandın 
teftiflerL 
Rnbat, 23 (A.A) - General Vcygand 

ve general Nobah otomobille Danima1-
layn hareket etmişlerdir. 

len davetJiler kitlesi hazır bulunmU§tur. .; 
mm 11111111111111111111111111111111111111111 mm ıı nuı ı , 11111111111111111111111111111111ııı11111111111rıııı1111 ı ı ııı 

----«O·>------ Makineye Balkanlarda 
Bir Çin asfıeri heyeti 
Kalktitada.. Verilirken şiddetli harp 
Londra, 23 (A.A) - General Şnng 

Çcnin riyasetinde bir Çin askeri heyeti 
Knlktitayn gelmiştir. 

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

Yugoslavya üçlü 
paltte giriyor 

---0-
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lngiliz hava kuvvetll!ri 

Şarki Af rikada bir çok 
ıtalgan taggareıeri 

tahrip edildi - --
mUterikip olacağı tahmin edilmektedir. FRANSIZ SAHl'LLERl.NDEKI Üç Yugoslnv nazırının istifası Berli-

ne göre üçlü pakta iltihakı teeyyüt et- KIŞLALAR DA YAKILDI 
mektedir. Bu üç nazır Berlindc Alman 
düşmanı telfikki edilmekte idi. BWlwı Kahire 23 (AA) - Orta §arktaki 
jçin beklenen imza bir kaç gün sonraya fngiliz hava kuvvetlerinin umumi ka
talik edilmiş gibi görülmektedir. rargahının tebliği: Şark Afrikasında or. 

Yalnız J>ak:tın mukaddimesinin im'Z3 dunun hareketlerin: yardım için şiddct
cdilecek metnine dahil olması pckaz li hava faaliyeti devam etmektedir. Ke
muhtemeldir. renin yakininde düşman mevzileri mü-

teaddit defa Jngiliz hava kuvvetlerine 
YUGOSLAV - AJ .. MAN l\IÜZA.KE- mensup bomba ve avcı tayyarelerinin 
KEi.ERİ HAKKINDA TAFSiLAT hücumlarına uğramıştır. Asmara demir
Londra, 23 (A.A) _ Tayınisin Bel- yolu istasyonuna dün şiddetli bir taar-

grad muhabiri bildiriyor: Kabinenin son ruz yap~ışbr. T aa~.z eım~sında av
içtimamdan sonra vaziyet hakkında iyi cılanmız Fıat. Er. ~~ Upınde hır ~~ç ital
haber alan mahfillerde şunlar kaydedi- yan tayyareııne hucum ederek ıkı tane. 
liyor: sini alevler içinde düşürmüşlerdir. Ay: 

Yuao ·l k t•• b"taraflık . tini' ni tayyare filosu bir gün evvel rne aynı ..., s avya a ı ı sıyase ,_ d E ... 2 · · d d'V •• t 
b• tarafta k d' x...-~ · tini di mınta~a a r "' Upın e ıger uç ay_ ır n en ı COıı;•cu.ı vazıye , - h · · · G" d t k v •--ft B lk 1 daki · tin" yare ta rıp etmıştır. un ar mm a a-ger wını an a __ an_ar vazıye ı 

1 
gil" b b d ı · 

zan dikk t al ak d ~ · t• k unda n ız om ar ıman tayyare erı na a e ar egış ırme mec-
1 

ı 
buriyetinde kalacaktır. Ahnanya Yu- tarafından k~şla ara v~ a?trepo ar!' ya
goslavyadan Uçlü pakta aynen girmesini pılan bir hucum netıcesınde bı~a18.r 
· tememişf y ı k t d d arasında yangınlar çıkmıştır. Cıbutı, 
~ maddel ır. ~ nıt z as er .yar kımt a . a- Adiıabeba demiryolu üzerinde işliyen 
ır er mus esna aynı pa ın ım- & Af •ı_ h k 1 · 

Sını ta]e trn. ~ dah b ta trenler cenuba rı~a ava uvvet erıne za P c ış ve agır a azı - •. . 
lepler serdetm· t• H levazım.iylc mensup bombardıman tayarelerının 

~ ır. arp h"' l v B" le b yaralılnnn Yugoslav topraklarından ucum .anna ug~~ı_nııı~ır. . ır aç 0?1-
nakli ve Yugoslav matbuatı üzerinde en banın ısabe~ ettı~ı. hır tren tamamıle 
sıkı bir kontrolün tatbiki hakkındaki yanmıştır. Bır lngılız bombardıman tay
ta1eplcr bu meyandadır. Buna mukabil yaresi teşekkülü Afdem ve Gotada bu
Almanya Yugoslavyanın istiklalini ve hınan trenleri . mitralyöz ate?!ne. tul
mülki tnmamlğıını garanti edecek ve muş ve U~~o ıle Ava~h yolu uzerınde 
Ege denizinde Yugoslavyaya bazı ara?.i bulun~." ~uşman nakl~y~ ~~sıtalan te
tavizatı verilecektir. Kabinedeki De- cemmulennde keza mıtralvoz ve bom: 
mokrat partisine mensup Sırp nazırlar bnlarln hücum etmiştir. Marda geçidı 
Alınnn tekliflerini kabul etmektense is- mıntakasındaki düşman mevzileri:ıe .~e 
tifayı tercih etmişlerdir. Hırvat partisi- ayni suretle hü.c~m edil":i~tir. l~gılız 
ne mensup na7.ırlar ve Sırplardan Al- bava kuvvetlennın earbı Yunanısıan
man taraftnrı olanlar lehte rey vermiş- daki bir karakola düşman tarafından 
lcrdir. vapılnn hücum esnasındıı avcılanmız.ın 
Sayanı dikkat olan bir nokta baş'\'('- lıir r)İİ!lnum tayyaresini tn.hrip e~mİ!ller 

kil S\•ctkoviç ile Sloven partisi reisinin ··e di~rr bir kaç tavyarevı de agır ha
ne lehte ve ne de aleyhte fikirlerini bil- snm uğratmışlardır. f n.,.iliz hava kuv
dirmcmiş olmalandır. Ba!!vekili böyle vetleri insanca zayiat '\'ermemi terdir. 
bir \•nziyefe se\•keden şey orduda \'c Biivlik bir bombardıman tavyare te
halk arasında bül·iiyen mukavemet fik- "ekkülü dün Malta adasına hücum et
ridir. miııleree de av tayyarelerimiz tarafın-

yakın ••• 
-·--OIJservere göre ingil,_

lerın aldıkları ted1Jirl6" 
mülıemmel .. 

Londra 23 (A.A) - B. Gmvin ObSe~ 
vere gazetesinde Balkanlardaki askıİe
vaziyeti tetkik ederek ı::zctimle şöyle 
m~~di~ ~ 

Menfaatlerimiz Yunanlıların va:z.i.Ye 
11 

ni gerek maddi, gerek manevi bak11!1d:ı. 
bundan on beş gün evvel ümit edile 
leeeğindcn çok kuvvetlidir. Cenubi J,.1' 
navutlukta Yunanlıların şiddetle ın~ 
faa ettiği dağlık arnzinin yalnız ltal.Yllll' 
lar tarafından zaptedilemiyeceği afi 
şılmıştır. 

Almanlar Balkanlarda muharebel,1, 
en şiddetlisini yapmak mccburiye!-111 et· 
kalacakları için tehevvtir ;çindedır~ 
Ve tasavvur ettiklerinden daha uzakİ t 
sürükleneceklerinden korkmaktadırldi 
Yunanlılar Sclfuıiği setreden ceph ti9 
her gün takviye ediy·.>rlar. fn~ilizle ı9' 
yapacağı kara, hava ve deniz yardı 
He bu cephenin daha ziyade kuvvetle~ 
ceği şüphesizdir. Muhtelif iht:mallcr d, 
şünülerek alınmış olar. tedbirler~ 
mükemmeldir. Diğer t:ıraftnn Alnıa~ÇUS 
büyük kuvvetlerle taarruza geçmek 1 

hazırlanmaktadırlar. 

--~---------
HİNDİSTAN 
:FevkalAde komiseri 
Londraya geldL 1.,. Londra, 23 (A.A) - Hindistanıll ~ 

J?iltcredeki fo\'kalfıdc komiseri sir figcl
Han, Kripcl tayyarcsiylc Londraya 
miştir. __./ 

.. .. .. .. .. diir 
dan puskurtulmuştur. Avcılanmı::ı: dif· 
man tan'arelerine taarruz etmişler f'l'ljt 
Avcılarımızın birini düşüren Mcs~ed~;.er 
1 f O tipinde bir düşman tayynresı 1<iil• 
bir tnyyaremiz tarafından tnhriP ,. 
mistir. 

1
e• 

Londra 23 (AA) - Hava Jlh~Üerl 
tinin tebliği: bu sabah Fransız sn 1 .,cJ:.ı 
Üzerinde yapılan hareketler esnıı"(,ui
sahil st>rvisine mensup tayyareler bıılıY 
beron limanında toplu bir halde ,·.Je1 

h · etn'l nan Alman kıslalanm ta rıp fıtkşt 
ve Brest civarında bir düsmıın re iıılef' 

• . b' • b t kayclet:rrı .• ,. gemısıne ır tam ısa c biHU•· 
dir. Bu hareketlere iştirak ed~nl rclir 
tny.) nrelcrimiz üsJerint. dönınu" c 


