
Cümhuriyetin ve Cümhuriyet eserlerinin bekçili sabahları çıkaf' liyasi gazetedir. YENİ ASm Mntbaasındn basılmıstJr .. 

a aşvekil. 

Vazifeye başlarken Sa
raçoğluna dostane bir 

telgraf gönderdi 
Af osJıoua sefirimiz AnJıal'aya geliyof'.. İranda· 

1ıi Rumen menfaatlerini 'J'iiırldlJe J:o:-uyacah .. 
Ankara. 19 (A.A) - Hariciye na

cırlığına deruhde etmesi üzerine Bulgar 
başvekili B. Filof Hariciye vekilimiz B. 
Şükrü Saraçoğluna çok destana bir tel
Rrafla işe başladığını bildirmiştir. 

men menfaatlerinin himayesini Roman
ya hükümeti Türk hükümetinden riaca 
etmiştir. iran1a mutabik olarak lıüküme~ 
timiz bu talebi terviç etmi;ıtir. 

MOSKOVA ELÇtMiZ 

JAPONYAYA AKINLAR ____ ,* ___ _ 

okyoya in
diril n ilk 

darbe 
-*

Taarruzu donanma· 
dan uçan Anıerikao 

iay}1areleri yapmıştır 
-*-Dün 'J'oJıyoda yeniden 

tehJIJıe qaf'eti uef'ildiği 
anlafılmalıtadıl' .. 

Hariciye vekilimiz ayni ~ekilde dos
tane hissiyatımızı belirten bir cevap gön
dermiş ve teşekkür etmiştir. 

Ankara, 19 (Telefonla) - Mosko
va büyük elçimiz B. Ali Haydar Aktay 
Kars yoliyle Ankaraya gelmektedir. Bir Denizaltı harbine iştirak eclen biT Amerikan hücumbotu Nevyork limanında 

Tokyo, 19 (A.A) - 19 şubatta Tok
yoda bir kerre daha hava tehlikesi işa
reti verilm!.ştir. ROMEN ME.NF AA Tt..ERI 

Ankara. 19 (A.A) - handaki Ru-

inkılap 

kaç gün kaldıktan sonra tekrar vazifesi : 
başına dönecektir. , 

Degolün 
Gıda ihtiyatlarını • 

temın 
• • 
ıcın • 

Bunun bir tallın maksadiyle verildiği 
sanılmaktadır. CUnkü hiç bir uçak gö
rUlmemiş ve projektör yakılınachğı gibi 
uçaksavar toplar da fnaliyet gösterme
miştir. 

Ve gençlik Fransa halkına 
hitabı ----*----

'l'iirlı inlıiUillının şef lef'i, -*-
"1illetle tam b!r işlJif'liği "Rütiin Fransızlar 
~apal'aJı yarattı1ılal'ı . . 

Tespit ve ihtiyatlar umum 
müdürlüğü kuruluyor 

( Sonu Sahife 4, Sütmı 2 de ) 

11a,.lığı lıorumaJı yolunu Vışı adamlarına karşı 
. -··-----

iaşe müste~arlığı yeni 
Jıaral'name Ue bil' iaşe 
Jıurmay heyeti mahiye. 

t!ni aımahta ue 
pUinlaşmaııtadır •• . 

cizmişlel'dlr... n1ücadele etmf'li,, 
-*-Türk inkılabı, ana davalarını kısa bir 

laman kadrosu içinde gerçekleştirerek 
dünya ölçilsilnde bir değer ve ağırlık ka. 
'-Anmış bir gençlik hamlesidir. 1nkilap 
laribiınizin bnşlangıcı olan 19 Mayısın 
Kençlik bayramı olar.ık kutlnnışı, sayılı 
)ıllarda bir çok başnnlnr elde etmiş o1an 
hu millet hamlesinin genç nesillerle par
lak bir geleceğe dof,rru silrüp gittiğini 
1tçıkça işaretlemektedir. 

-*-
Milli kurtuluş için 

Ankara, 19 (Tele fonla) - Genışle• 
Londra, 19 (A.A) - General De- tı1miş olan iaşe teşkilatında yeni vazife

gol radyoda irat ettiği bir nutukta şun- lere bugünlerde tayinler yapılacaktır. 
lan söylemiştir: ______ Yeni karpnnme ·a~e: '!ilerini g_öre __p~ra· 

Lavalın hükümete geçmesi vaziyeti kende tP.V°kllfıın aon vermekte, bunları 
esnsından değiştiremez. Hitlerin her za- derleyip topnrlıyarak tek bir kadro içi~ 
man olduğu gibi dünyaya karşı oynadı- de bağlamaktadır. 
ğı rolün mahiyeti değişmemiştir. Biz bu iaşe müsteşarlığına bağlı olarak ihdas 
harbe yalanı boğmak ve hakikatı mu- edilen umum müdürlüklerden ctesbit 
zaffcr etmek için girmiş bulunuyoruz. ve ihtiyatlar umum müdürlüğü> yurdun 

Erkek, kadın bütün Fransızlar ellerin- iaşe maddeleri bakımından mevcudunu 
deki bütün vasıtalarla Vi§i adamlarına ve ihtiyatlarını muntazaman takip ve 
karşı müadele etmelidirler. Milli kurtu- inşe planlarının tanzim ve tatbikinde 
luş milli ayaklanmadan hariç kalamaz. temel taşını teşkil edecektir. 
Fransız milleti Hitlerin hesabında nasıl TEDARiK UMUM MODORL060 

bu lazımdır •• 

ve niçin yanıldığını göstermeğe ba§la- «Tedarik ve dl,lğıtmn umum müdür-

6'•• -·-·-11-·-·-·-J-·-·-·-·-··1 
l Vişide durum 
.,_,_,_,_,_ ••11-•-·-.--·-·-·--<· 

Laval 
Kabinesi 

--------·*-----
Alnı an ya i e id-
birliğiı .. i kabul 

Hindistan 
Mihver zaferinin 
kendilerini esarete 
sürükliyeceğine kani 

Kalkilta, 19 (A.A) - Hindu kong
resi başkanı Nchru beyanatta bulu
narak şöyle demiştir : 

•Kongre, Hitler ve japonyn tara
fından temsil edilen kuvvetler 7.aferi 
kazanırlarsa Hindistanın ebedi esa
rete mahk\ım olacağına kanidir .. 
Kongre ve halk. ealdırıcılann tatlı 

(diline karşı uyanık davrnnmalıdır .. ıı 

edecek Uçan kaleler 
-*- *----

. Gerçekten Ebedi Şefin o zamana ka
dar içinde milli ve kutsal bir sır olarak 
la§ldığı yilce kararını milletine açıkla
inak ve onu kurtuluş uğrunda ayaklan
dırmak ülkfuıiyle Anadolu toprağına 
llyak bastığı gün, Tilrk tarihinin mutlu 
RUnüdilr. M111etin kara gilnl{'rindc cGü
beş ufuktan şimdi doğan türküsünü ça
iırnrak Vatan topraklannda yol alan 
Kenç kahraman, yeni bir çağın hem 
tnüjdecisi, hem yaratıcı glineşi olrnuş.. 
tur. 

mıştır. (Sonu Sahife 2. Siitiin 5 te) 
Laval Parise gidiyo.1 Raoguna bir baskın 

O günden sonra biribiri ardınca ka7.a. 
nılan zaferler, millet iradesinin şef eJ:y. 
le perde perde açılan hakikatleridir. 
'l'arihin bütün çağlarında medeni ve di
bamik varlığiyle ön sırada yer almış 
olan Türk milleti, kurtuluş savaşiylc 
bil'Iikte büyük bir inkilftp yaratmış, 
böylece tabii ve tarihi hakkı olan (İstik
lal) ini ebedilikle taçlandırmak imkfını
lla snrılnrak bütün tarih boyunca üzc
linde taşıdığı medeniyet misyonunu eu 
Üstün bir dereceye ulaştırmak yolunu 
tutmuştur. Bu yüzden cümhuriyet re· 
~İ.ıninde gençlik davas1, medeni ve tam 
lstiklfıli millet hayatmın ana kaynağı 

l
olarak ytirütülmektedir. Bu dava; mem· 
eket gençlerini sırası gelince en çetin 
fl<lvaşları kazandıracak bilgi ve ülkü ilo 
l'ctiştirme davasıdır. Atatürk, bu savaş 
t.aruretini yalnız hareketleri ile de(:il, 
~zleriyle de •belirtmiştir. Cümhuriyetin 
~uruluşundan önce söylediği şu sözler
clc belirtmiştir. Cümhuriyetin kurulu· 
(l!ndan önce söylediği şu sözlerde bu ha
a:ıkatin C'Il aydın ifadesi göze çarpmak
~dır. 
• Muhterem gençler, hayat müca· 
defeden ibaf'cttif'. Bunclan dolaııı hayat
tQ yalnız iki şey vardır: Galip olmak, 
tnağl{lp olmak. Size, Tiirk gençliğine 
terk tıe tevdi ettiğimiz vediai vicdaniye 
~cılnız ve daima galip olmaktır. Ve emi. 
ilim daima galip olacaksınız.> 

1nkilfipçı görüş, «Mücadele> yi geniş 
b1"nmiyle ele almaktadır. Bizim inkilft-
ımız.ın en büyUk kuvveti, cfikir> le 
~arekeb i beraberce yürütmesinderur. 
aunu Ebedi Şef, Sakarya harbinden ön
e~ öğretmenler karşısmda söylediği şu 
fti.iz.lt>rle açıkça anlatmıştu: 

«Silahiylc olduğu g(bi dimağiylc de 
tn~cadelc mecburiyetinde olan milleti
'1ı~zin birincisinde gösterdiği kudreti 
Ücirıcisindc> dl' göstPrcC'Cğine asla siiphem 
lloktur.> 
\ Milli Şefimızc göre de : «Mücadelenin 
~V'veti iliınden ve çalışkanlıktan ibaret. 
h .> Fakat bütUn çalışmalar, canlı ve 
eyceanlı bir hava ile beslenmelidir. 
~C!lmhuriyct donuk ve durrıun bir 
1a rm adı değil, billikis her gün veni 
ayatiyat göstc-rcn do{jnıcu, yaratıcı bir 

hıctayl§ın timsalidir.> 
Bu yüce yaşayışı, korumak ve yük

leltm.ek te Türk gençliğine düşüyor. 
~-«Cümhuriyet, Türk milletine, milli 
~!eti 1'C yeni cemiyeti temin etti. Bu 
iki eaoa ile Türk miUeti, insanivet aile. 

(C:onu Sahile 2, Sütun 6 da) 

Doğu cephesinde Bahar harbi hazırlıklan 

R_USY_A ~A,_RBl_NDA -M-u-•• -tt_e_f-ik_l_e_r 
Almanlar yeni- --*-

den kavıplar Mihver mf'mleketle-
verdiler rine kombine hü-
-*- cumlar yapacaklar 

llir Alman hava mey: ingiltel'enın* hef' yePln2 
danına hücum edildı sayısız Amel'llıan Jıuu· 

-+
Sluastopor ue Kaffıas 
limanlal'ı bombalandı 
Moskova, 19 (A.A) - Bu sabahki 

Sovyet tebliği : 
Gece cephede hiç bir Mdise olmamış

tır. 
Moskova, 19 (A.A) - Royter : 
Leningrad cephesinde iki gün süren 

savaşta Almanlar 169 subay ve er, Ka
lenin bölgesinde de 3160 subay ve er 
kaybetmişlerdir. 

Bu cephede Sovyetlerin taarruz ha
reketleri devam cd!yor. 

Sovyet uçakları Leningrad cephesinde 
bir hnva meydaruna edilen akın esna
ır ' rın tayyare tahrip etmiş, en az on 

(Sonu Sahife 2, Sütun 6 da) 

uetlef'i gelecefıtir •• 
Belfast, 19 (A.A) - Şimali trlandaya 

gelmiş bulunan Amerikan Kurmay Baş· 
kanı Marşal bugün söylediği bir nutukta 
demiştir ki: 

cÇörçille ve Genel Kurmay Başkan
lariyle bu hafta yaptığım görüşmelerin 
çok mühim neticeleri olacaktır. tngiltc
renin her yerinde Amerikan kuvvetleri 
bulunacak, kombine 1ruvvtlerin yapa
caklan baskınlara Amrikan hava ve di
ğer kuvvetleri de iştirak edecektir. tn. 
giltereye binlerce ve binlerce Amerikan 
askeri gelecektir. 

Belfast, 19 (A.A) - Amerikan ordu
ları Kurmay Başkanı General Marchall 
ile M. Harri Hopkins ve Kurmay subay
larındıın bir kaç zat §imalı trlandaya 
gelmi§lerdir. 

Matinyon sarayın· J1aptılar 
da otuı'acak -*-Bii'manyaya çöken Ja· 

-*- pontehdidiartıyor" 
Lauaı Jıa'binesanin mesan Yeni Delhi, 19 (A.A) - United Pres 
ısı lıalılı~nda tahminler... bildiriyor : 

Paris, 19 (A.A) - Devlet nazırı . Resmen bi1diri1diğine göre Amerikan 
Debrino Paris basını mümessillerini kn- uçan kaleleri Rangona şiddetle hücum 
bul ederek ou demeçte bulunmu~tur: etmişlerdir. Buradaki doklar ve liman 

cBuşvekil B. Laval pazartesi günü hü- tesisleri sürekli bir şekilde bombardı-
kümet nnmınıı bir demeçte bulunacak man edilmiştir. JAPON iMPARATORU 
ve yeni kabine ilk toplantısını pazartesi Bundan üç gUn önce Amerikan keşif -
günü Vişide yapacaktır. uçakları Rnngon açıklannda on binler- UZAK OQGU SAVAŞI 

Başvekil Laval muhtemel olnrak bu ce nsksri hamil 40 Japon nakliye gemW *-------
hafta sonunda Parisi ziyaret edecek ve ( Sonu Sahile 3, Sütun .fı te) 
Matinyon sarayında oturacaktır. - J ı b • 

Berlin, 19 (A.A) - Yan resmi bir ~ ~ apon ar ır 
Alman kaynağından bildiriliyor: ~ 

Alman hariciye mahfillerinde B. La- d h 
valın Fransız. milletinin büyük ekseriyeti SON DAKiKA adayı a a 
tarafından müsait k.ar-1anncağı kanaa-

9" - ••••••••• -
ti vardır. B. Laval mütarekeden sonra 
yeni nizama ltal'fl sempatili vaziyetini Rus a Roman ld } belirtmiş, komünizm ile mikadelede bir y - a 1 ar 
.wkaste uğramıııtır. Kendisini ağır vazi- d 

( Sonu Sahife 4. Sühm 3 te ) yaya ne en -*-

KARE.ŞAL PETEN 

düşman? iki Japon nak-
nuna sebep*Rumenlerin. liye ~emisi batb 
Karadeniz yolunu kapa· -*-
malarıdır, diyorlar... SflJef'dat adası lıan 

. B~~rcş, 19 (A.A) - Rador Ajansı döfıülmeden teslim 
bildırıyor: 

Profesör Daskoviçi verdiği bir alındı-
konf eraıı.sta, Romanynnın mukadderatı 
ile Karadeniz ve Tunadaki seyrü sefer 
mukadderatının çözülmez bağlarından 
bahsederek demiştir ki: 

cKarlofça muahedesi, uzun müddet 
bir Türk icdenizi olan Tunada bilahare 
Avusturya- nüfuzunu kurmuş, birinci 
Petro zamanında Ruslnr Azak denizine 
inmiş ve ikinci Katerina zamanından 
beri Ruslar yUzlerce sene büyük Petro
nun plAnını tahakkuk ettirmeğe çalış
mışlardır. Romanya, bu plan önünde bir 
mania olmuştur. lşte Rusyanın Roman
yaya dilşmanlığının sebebi kendisine Ka
radenizi ve boğular yolunu kapamı~ ol
masıdır.> 

Tokyo, 19 (A.A) - Nişi Nişi gazetesi 
ya7.ıyor: 

Japon kıtalan Sumntranın Sibehiet 
adasına çıkmışlardır. Çıkarma kan dö
külmeden yapılmıştır. Ada halkı japon. 
lan iyi karşılamıştır. Şiındi ada içlerinde 
temizleme hnrcketi yapılıyor. 

Vaşington, 19 (A.A) - Harbiye Na
zırlığının tebliği: 

Filipinlerde Gorregidorun düşman ha .. 
va kuvvetleri ve topçusu tarafından 
bombardımanı diln de devam etmiştir. 
Bu defaki bombardımanlar daha az şid .. 
dctli idi. Az hasar olmuştur. lstihkfımla. 
rımızın topları dilşınanın bir çok batar
yalarını susturmuş ve B:ıtnnnda yol ve 
köprülcıi uçurmuştur. 

,( Sonu Sahile 41 Sütun 4 te ). 



SA.RfFE 2 

« VENi ASIR>> iN ASKERf MUHARRiRi YAZIYOR 

Haftanın askeri, sevkü!
ceyşi ve siyasi iki 

olayı vardır: 

HİNDİSTAN MESELESİNİN 
ASKERİ YÜZÜ 
Beftarun ehemmiyetli badi..elerinin 

başında Hindistan ve Fransa meseleleri· 
nia geldiği malilındur. Her iki mesele· 
nin askeri, sevkülcey$i ve 'liyasl tarafla
rı vardır. 

Hindistan mes~lesinin müttefikler ba
kunmdan ehemrıllyeti, onun yakında bir 
Japon isti.IAsına uğramast ihtimali sebe
biyle Hintlilerin de müdafaaya iştirak 
ela>elerinin temin edilmesiydi. MalWrı
au.r ki Hindistan, geçen büyük harpte, 
İng]lterenin istikW ve hürriyet vaitle
rine kapılarak onunla, memleket dışm
da bile işbirliği yapmış ve bu suretle 
Hint askerleri bize karşı Irakla Suriye
de kullanılmışlardı. Fakat İngilizler 
Hintlilere verdikleri sözü şu ve bu ba
hanelerle ve bizzat kendilerinin yaratıp 
tclırik ettikleri sebeplerle harpten son· 
ra yerine getirmediklerinden Hintliler 
onlara kUsmilş, arada ehemmiyetli ihti· 
iMier Msıl olmuş ve hatta uzun ve geniş 
siMhsız isyan ve mukavemetler bile çık
mıştı. 

Şimdiki dünya harbi başladığı zaman, 
İngiltere ile Hindistanın münasebetleri 
işle bu yolda soğuk ve gergindi. Fakat 
Hindistana her hangi yakın bir tecavüz 
ve isti!A tehlikesi bahis mevzuu olmadı· 
ğı iein İngiltere yine bildiği gibi hare· 
ket ederek bir taraftan Hindistanda din, 
ziilllre, parti ve menfaat ihtillilarından 
istifade ederken diğer cihetten Müslü
mamlarla Hinduların muharip kabilele
rlıoden gönüllü askerler toplıyarak İngi
liz subaylannın kumandasında teşkil 
eMlill Hint tümenlerini Mısır, Libya, 
lWıeşlstan, Irak ve sair yerlerde kulla· 
n,,....du. 

,loıponyanın muharebeye ginnesiyle 
uak doituda durum birden bire değiş
mlıt ve Slngapurla Cava ve Sumatranın 
~ sonra Hindistan için tehlike 
be1imıişti. Şimdi Japonlar Birmanyada 
himat Hindistan için tehlikeli olacak su· 
rette ilerliyorlar. Amerika biraz tayya
re pdereblliyorsa da uzak doğuda de'* lıA!rimiyeti Japonlarda olduğu için 
t111Jı: ve kara askeri yollıyanuyor. Zaten 
1-lar Amerikada henüz k!fi ınikdarda 
'dellldlr. Hemen ayni sebeplerle İngiliz
iw de Hlndlstana kAfi derecede askerl 
lmvvetler gllnderemi:yecek bir haldedir· 
ı... Bu vaziyette Hindistanı ancak biz· 
ut Hintlilerin kendileri müdafaa edebi· 
1-l!nden İngilizler, 27 yıl evvel oldu· 
~ öbl, bitekrar Hintlilere müracaat ih· 
tiyacmı duydular. Fakat geçen büyük 
har,ıteki müracaat, Hindistanı memleket 
'd..,dalıd muharebelere karıştırmış iken 
ba ddıılı:i İngiliz talebi bizzat Hindista· 
ııa müdafaasına iştirak olmuştur. Onun 
i<;ill İngiltere Hintlileri kazanabilmeyi 
uauyordu; fakat bunun için geçen bil· 
yilk harpten sonra onlara vermediği bir 
lıaklı1 yani Hindistanın istiklil ve hürri· 
yetini derhal ve mutlak surette vermeli 
ve clolayısiyle eski hatayı hemen tamir 
etmeli ldL 

İngillzler, harpten sonraya ait olmak 
üzere lstlklAl vadettiler. Hintliler ise 
öeriıal idare ile memleketlerinin müda· 
lauını ellerine almakta ısrar ettiklerin· 
'desı Amerikanın tavas.sut mesaisi de pa· 
ra etmiyerek Sir Kripsln c;ıılışması aka
mete ul!radı ve orada hal ve vaziyet yi· 
ne eski şeklinde devam etti. Yani şimdi 
Hindistanın müdafaasını İngiltere üze
rine alarak Hintliler bu hususta küskün 
ve tarafsız vaziyetlerini muhafaza edi· 
yorlar. 

Anlıwılan. Hindistanın müdafaası için 
yapılacak askert teşkilAta !hım olan 
silah ve sairenin kabil olabildiği kadar 
mahallinde yapılabilmesi için Amerika· 
dan oraya mütehassıslar gelip işe baş· 
ladıklan gibi hava yoluyle de kabil ola· 
bilen yardımlar elbet yapılacaktır. Fa· 
kat İngiltere ile Amerika Hindistanın 
müdafaası için büyük bir ordu vücuda 
getirmeğe )Azım olan vakte malik ve sa· 
hlp olabilecekler mi? .. Şimdi bütiin me· 
sele bundadır. 

Japonların Birmanyada şimale doğru 
bilhassa İravadi nehri boyıınca hayli 
i!erliyerek. Mandalay baş şehrin!n 225 
kilometre batısındaki Tangdvingye mev· 
kiine vardıkları 15 nisanda Nevyorktan 
bildirilmiştir. Yeni Delhi ile Saygondan 
verilen tamamlayıcı malilınata göre İn· 
ııiliz kıtalan Mandalayın şimaline cekil· 
diklerinden Salvin nehri boyıınca muha
rebe ve hareket eden Çin ordusunun 
durumu tehlikeye düşmü~tür.. Çünkü 
bu suretle Mandalayı alan veya almak 
üzere olan Japonlar Mr.ndalaydan şimal 
doitu i•tikametinde La•ıyoya giden de
miryolu boyunca i'erllycrek bu Çin or• 
du<runun sağ gerisine C.Jseb!leceklerdir. 
Bahis mevzuu Cin ordusu şimdi cenup 
$an<: eyaletinde bulunmaktadır. Bu eya· 
!et Mandaley!!l :ıoo kilometre kadar ce· 
nuo doğusunda simalden cenuba akan 
Salvin ve Sittang nehirleri arasındaki 
ddlık araz.iden mUtesekkildir. 

Bu itibarla Ja?Onların Mandalaya gir
meleriyle ya Çi orJJsu şimal Şang 
eyaletine ale1Acc1~ cckilecek ve yahut 
bunu yaparnadılit fakdirde hü.•hlltiln 
tehlikeye düşecektir. Çin ordusunun ke-

şif iç!n bile kafi uçağı olmadığı gibi tan· 
kı da pek azdır. Bu itibarla bunun her 
hangi bir mucize yaratabileceği şüpheli
dir. Onun için Mandalayın zaptı yakın
da bir olay olacak ve Birmanyanın mü· 
tebakisinin zaptına Japonlar im.kı1.n hu· 
lacaklardır. Bundan sonra Japonlar hem 
milli Çinin merkezi Çıınkingi ve hem de 
Hindistaru tehdit edebilecek bir duruma 
girmiş olacaklardır. 

Fakat bu, belki mayıs ayının ortasın
da veya nihayetler3nde mümkün olur .. 
Fakat bu tarihte Hindistanın Gani neh
ri taşmağa başlar ki bu tuğyanlar Bir· 
manyadan Hindistana karşı askeri her 
nevi hareketleri meneder. Onun için 
Birmanyanın zaptından sonra Japonla
rın sonbahara kadar Hindistana karşı 
karadan askeri hareketlerde bulunma· 
!arı mümkün değil gibidir. Bu itibarla 
İngilizlerin, Hindistanın müdafaası için 
bazı tedbirler almak ve teşkilat yap
mak için takriben beş aylık bir zaman· 
!arı vardır. Fakat bu zaman o kadar az
dır ki bizzat Hind'stan bazı yardımlarda 
bulunmak istese de büyük ve kat'i şey
ler yapmağa imkan bulunmıyacaktır. 

FRANSA MESELESİNİN 
ASKER! YÜZÜ 
Fransanın mütareke teklifini, Hitlerin 

kabul etmesi bir gün bu memleketi mih· 
verle işbirl'ğine sevkedebilmek ümit 
ve isteğinden doğmuştu. Onun İtalyayı 
Fran~adan olan isteklerinden alıkoyma~ 
sı da bundan dolayı idi. Hitler Fransız 
esirlerini, yine bir gün Fransayı ele ge
c!rmek için, bir rüşvet olarak tutuyor. 
Fransanın bir de kıymetli bir donanma
sı vardır. Bundan başka Fı•ansa askeri 
bakımdan mağ!Qp olmasına rağmen 40 
kü.•ur milyonluk canlı ve kanlı bir mil· 
!ettir. Dolayısiyle Almanya ile isbirliği 
pek kıymetlid!r. 

Almanya, Ancak Fransarun işbirliği 
sayesinde istediği gibi Avrupa nizamını 
kurabilir. Fakat bütün bu mütalaaların 
üstünde olarak bir nokta daha vardır ki 
o da b'lhassa şu önümüzdeki aylarda 
Fransada mutlak bir süki'ın ve emniye
tin Almanya için pek hayati bir ehem· 
miyeti haiz olmasıdır. Almanya, garpte 
meşgul olurken nasıl ki şarktan yani 
arkasından emin olmak isterse, doğuda 
harp ederken de batıdan mutlak bir em· 
nivet duymağa muhtaçtır. 

Önümüzdeki aylarda Almanların Rus· 
!ara taarruz edecekleri ve müttefiklerin 
Ruslara yardım etmek maksadiyle ba
tıda ikinci bir cephe açmak gayretinde 
bulundukları veya hiç olmazsa öyle ııö
ründükleri malfundur. Anglo Saksonlar. 
Almanları gafil yakalarlarsa İsveçe ve· 
ya Fransaya büyük ölçüde asker çıka
rabilirler. Böyle bir şey de. Atlas ok· 
yanusu doğu sahillerinden 2500 ilil 3000 
kilometre daha :cerilerde Rusyada ölüm 
dirim taarruz hareketlerinde bulunan 
Almanya için hiç te hoş ve müsait bir 
olay olmaz. 

Alman Führerinin böyle bir ihtimali 
önlemek iç!n N<ırvec. Danimarka, Hol
landa, Belçika ve Fransa sahillerinde 
icap eden askeri tedbirleri alırken ayni 
zamanda Fransada hükümet iktidarını 
düşmanla bir olamıyacak ellere vermek 
istemesi pek tabiidlr. Ş'mdilik Alman· 
yanın Vişi Fransasından istediği garpte 
süldlnetin muhafazasından ibarettir. 
Fakat Rusyada zafer elde edildikteıı 
sonra Almanyanın Vişi Fransasını be
raber c;ıılışmağa zorlaması pek müm· 
kündür. 
SAİR CEPHELERDE 
Japonlar uzak doğuda bir taraftan 

Binnanyayı zapt ve istilaya çalışrken, 
diier cihetten J'ili.pinlerin fethini ta
mamlamağa gayret ediyorlar. 

Tokyo ilk defa düşman uçak.lan tara· 
bndan bombalanm.ıştır. Bu uçakların 
Çunkingten uçan Amerikan makineleri 
olmaları muhtemeldir. Belki de bunlar 
J a?On adalarına yakla'IQn bir uçak ge
misinden havalanınışlardır. 
Doğu cephesinde, Ruslar neticesiz ta· 

arruzlarına devam ediyorlar. 
Mihverin Malta bombardımanına fa. 

sıla vermesi ya şimali Afrikaya yapmak 
isted'ği nakliyatı bitirdiğinden ve yahut 
yeniden şiddetli bombardımanlara baş
lamak üzere kendi kendilerine rahat 
vermek istediklerine delile! eder. 

Velhasıl şimdiki halde ehemmiyetli ve 
kat'i yeni askeri harekat uzak doğuda 
Birmanyada olmaktadır. Avrupada ise 
henüz Rusyada yapılacak büyük taarru· 
zun hazırlıl<ları görülmektedir. 
'-'>"" ~-~y- ~ 

Tramvay kazası 
Dün gece saat 10,30 da Halkevi önün

de vatman Safinin idaresindeki tram• 
vay, şoför Haydarın sevk etmekte oldu
ğu otomobille çarpışnnştır. İnsanca zayi
at yoktur; fakat taksinin tekerleği ve her 
iki nakil vasıtasının camlan kırılmıştır. 

---o---
Bir lıoyun hastalığı.. 
Tarsus, 19 (A.A) - Yaramıı kö

yünde koyunlarda çıkan Kıl kurdu hıu
tahğı üzerine faaliyete geçilı:rıif ve ko
yunlar tecrit edilmiş ve ilAçlanmıştır. 
1 16 hayvanın öldüğü anlaıılmııtır. 

f'ENI ASIR 20 NİSAN PAZARrESI 1942 

inkılap 
Ve gençlik 

ŞERİR HABERLERİ: 
v. akimi yeti mil

liye bayramı 
----*----

Hakimiyeti Milliye ve Çocuk bayramı 
hazırlıklarına dün de devam edilmiştir. 
Bayramın manalı ve neşeli bir surette 
kutlanması için her türlü hazırlıklar ya
pılmıştır. 

Hilkim!yeti .Milliye hayranu dolayısi
le 22 nisan çarşamba günü öğleden son
ra her yer donanacaktır. 

* <23 nisan Çocuk bayramına ve hafta-
.,,,., her gün birer adım atarak yakl:ış
lrulktayız. Yavrularınızın bayramlıkla
rını, neşesini hazırlarken Çocuk Esirge
me Kurumunun Keçiören Çocuk yuva
<ında yaşattığı kimsesiz yavrularının da 
bayramlıklarını neşelerini hazırlamayı 
unutmamalarını iyi kalpli yurddaşlan
mıza saygıyla hatırlatırız..• 

Çocuk Esirgeme Kurwnu 
Genel Merkezi ---o---

Macarlarla 
-*-

Yeni bir anıaşma 
cıJıdedildi .. 

Macaristanla aramızda mevcut ticaret 
anlaşmasına merbut •A• ve •B• liste.. 
•inde yazılı demir ve çelik kontratları 
haricinde olarak Macaristandan alına· 
cak 20 bin ton çelik mamulatı mukabili 
Macar!stana 20 bin ton döküm, 15 bin 
ton çelik blok ve 250 ton bakır gönde
rilmesi hakkındaki kanun Resmi Gnze· 
tede çıkmıştır. 

Kok kömürü 
-*

izmirin ihtiyacı yaz 
mevsiminde temin 

edilecelı 
Etibank umum müdürlüğü İzmirin 

yıllık kok kömürü ihtiyacını temin hu· 
susunda hazırlıklara başlamıştır. İzmi· 
rin ihtiyacı olarak tesbit edilen on mil· 
yon kilo kok kömürü üç defada İzmi· 
re getirilerek stok edilecektir. 
Diğer taraftan belediyemiz kömür ih· 

tiyacını henüz temin etmediğinden bele· 
diye hava gazı fabrikasının faaliyeti 
şüpheli bir vaziyet almıştır. Belediye 
ödünç kömürle çalıştırdığı hava gazı 
fabrikası için bu yaz mevsiminde takri· 
ben bir senelik stok yaprnağa çalıı;acak· 
tır. 

Çin sefiri 
-*-

Gece şehrimize geldi, 
bir Uıl giin ııaıacarı •• 

Çin hükümetinin Ankara sefiri D. 
Şaung dün gece Ankaradan şehrimize 
gelmiştir. Çin sefiri şehrimizde bir, iki 
gün kalarak muhtelli yerleri gezecek ve 
sonra tekrar Ankaraya dönecektir. 

---o---
Belediyelerin 
Yeni vergi zamları.. 

Haber aldığımıza göre, belediyelerin 
karşılaştığı mali zorlukları gidermek 
iızere belediye vergi ve resimleri hak· 
kındaki kanunda bazı tadi!At yapılacak 
ve bazı vergilere zamlar yapılacaktır. 
Bazı yeni vergiler de şehir halkını 

alt.kadar edecektir. 
---o---

Muvaffak olamıvan 
ralebenin ders durumu 

Geçen ders yılında lise bitirme imti· 
hanlarında dört imtihan devresi hakkım 
istimal ettiği halde muvaffak olamıyan 
talebenin tahsil durumu meşkO.k bir va· 
ziyette olduğundan bu cihetin iz.ahı ve
kaletten istenmiştir. Bu vaziyette bulu
nan talebenin yalıuz kendi sınıf dersle
rinden mi, yoksa lise bitirme imtihanla· 
rına hariçten giren !er gibi üç sınıfın 
derslerinden mi imtihan edilecekleri 
vekA!etin izahında bildlrilecektir. 

---o---
Mesire yerlerinde 

Dün, baharın en güzel günlerinden 
biri idi. Halkımız sabahtan it!baren me
sire yerlerinde, bilhassa Kızılçullu me
sireleriyle Kültürparkta toplanmış ve 
akşama kadar neşeli dakikalar geçirmiş
tir. Kültürpark çok kalabalıktı. 

ESRARLARI 
İMHA ErriLER 
Bayraklıda Hilmi Takya ve karısı 

Şerifenin evinde esrar bulunduğu haber 
verilmiştir. Kendileri karakola celpleri 
sırasında mevcut esrarları bahçeye ata
rak imha etmişlerdir. Her iki suçlu hak
kında tahkikata başlanmışbr. 

ccoc:ccccc::cc 
rEŞEKKVR 

Hastalığuna karşı göstermiş olduk
ları alaka ve tedavilerinden ettiğim 
istifade dolayısiyle İzmir Memleket 
hastanesi Dahiliye mütehassısı dok
tor Celfil Yarkına Alenen teşekkürü 
bir vecibe addederim. 

Denizlide 
MAKBULE BALCOOLU 

Yenıaen başlaması satısiarın • ıcın 
• 

Beyana tabi yağlar için 
yeııi bir emir ·bekleniyor 
Fiat mürakabe komisyonunun 
tespit ettiği perakende fiat

lar hakkında düşünceler 

----*·----
(Ba.,tarafı 1 inci Sahilede) 

sinde kıymetli bir varlık vaziyeti almıt' 
tır. Bıı vaziyet ancak temiz idealle yeti
şen genç nesilleTin karakter kuvvetle· 
Tiyle mııhafam olunur, yükselebilir.> 

Görülüyor ki Türk inkılabının Şef· 
!eri, milletle tam bir iş ve ülkü birliği 
yaparak yarattıkları varlığı korumak ve 
yaşatmak yolunu da çizmişler, belirtmiş· 
!erdir. Bu hayat yolu, şerefli ve aydın 
bir yoldur. öyle bir yol ki üzerinde ne 
şüphe ve tereddüt uçurumları, ne de na· 
zaı·iye ve ideoloji çıkmazları vardır. Fa· 
kat hadiselerin zaruretinden doğaıuŞ 
olan Türk inkılabı, onların yeni yeni ge· 
lişmelerini as!a gözden kaçıımıyan ve 
gerektirdiği tedbirleri önceden, zarna· 
nında alrnağı varlığının öz prensibi sa .. 
yan hakikatçı görüşe çok geniş yer ver

Devletçe beyana ti.bi tutulan ve top .. 
tan satışı men edilen zeytinyağların sa
tıılanna müsaade edildiği hakkında vi· 
!ayete tebligat yapılmadığından beya· 
na ti.bi rnallann sataşına baılanılmamıt
tır. Ticaret vekileti, yakında beyana 
tabi mallar hakkında ikinci bir tebliğ 
nctredileceğini alakadar makama bil· 
dirmi;ıtir. Bu itibarla beyana t8.bi mal
ların satışına yakın günlerde başlanaca
ğı anlaşılmıştır. 

makla eski bir kaideyi halk lehine boz· mektedir. Türk kurtuluşu, en çetin şart· 

Ticaret vekaleti tebliğ-inde zeytinya· 
ğına ve sabuna tesbit edilmiJ olan top-
tan fiattan sonra fiat mürakabe komis
yonu bu mallara perakende fiat tesbit 
eylemiştir. Azami bir buçuk asitli yağ· 
lar perakende 111 kuruıa, 2,5 asitliler 
107 kuruta. 3,5 asitliler 102 kurup, 4,5 
uitliler 98 kuruıa, azami yüzde yarım 
niabetinde ecnebi maddeli lapant mal· 
lar 96 kuruşa; yüzde hct asitli ve yüzde 
bir ecnebi maddeli sıra mallar 93,5 ku• 
ru~a, yüzde sekiz asitli sabunluklar 91 
kuruşa, rafine yağlar 1 1 O kuruıa, prina 
yağlan 7 3 kuru~a satılabilecektir. 

Fiat mürakebe komisyonunun pera ... 
kende fiat tesbitleri, alakadarların söy
lediklerine göre çok yüksek tutulmuş ve 
müstehlik.in zararına bir vaziyet yarat .. 
mlŞtn. 

lzmirdc sabun aatıtı ötedcnberi yaş 
ve çuvallanmıı olarak yapılmakta ve 
mesela 20 kiloluk bir torba sabun satışı 
sırasında l 7, 16 kilo gelmekte idi. Fiat 
mürakabe komisyonu bu usulü tanıma .. 

muştur. 

Buna mukabil mesela 5 O kiloluk hü· 
yük bir torba sabun satışı perakende 
mi sayılacaktır. Eğer perakende sayıla .. 
cakıııa komiayon bir taraftan yaphğını, 

diğer tataftan bozmuıı olmaktadır. fz .. 
mir vilayeti halkının en büyük kıaıru 
ötedenberi sabun ihtiyacını kilo değil, 
bu suretle aşağı yukarı toptan sayılan 
bir şekilde almaktadır. 

Sonra zeytinyağlar için tcsbit edilmiı 
olan perakende fiatlar müsait olmakla 
beraber bakkallara verilen ckilo - !it· 
re> ölçüsü bir çok !IUÜstimallcrc yol aça
cak mahiyettedir. Çünkü bakkal öte
denberi litre olarak ıahn aldığı zeytin .. 
yağının maliyetini kilo olarak faturala .. 
yacak ve bunu satııta litre olarak sata
cak vaziyettedir. Bu itibarladir iti ölçü· 
lerin yeknesekleıtirilmesinde ve kirın 
kilo üzerine ilavesinde daha pratik ne
ticeler almak mümkündü. 

Prina sabununa fiat konulmamıştır. 
Halkın, bilha11S& fakir halkın kullandığı 
prina sabununa, memleket sağlığiyle 
alakadar olması bakımından müsait bit 
fiat konulması lazım gelmektedir. 

Rafine yağlara konulan fiat şayanı 
dikkattir. Fakat kalite ilave edilmernit• 
tir. Refioe yağın kalitesi konulmazsa 
rafina yağı istihsal eden müesseseler bü .. 
yük bir avantaj elde etmiı olurlar ki bu
nun mahzurları olacağı gayet tabiidir. 

ilkbahar at koşuları 

Mevsinıin beşinci koşu
su da güzel oldu 

!ar içinde başlamış el ve fikir birliğiyle 
bunları ortadan kaldırarak ak gün gör
müştür. lstikHil ve cümhuriyeti Türle 
gençliğine emanet eden Ebedi Şef. hita· 
bının başında yakın geçmişin felaketli 
görünüşünü andıran bir korkunç haki• 
katlar tablosu çizmiş ve bu şartlar içinde 
de yüce emaneti, istiklal ve cümhuriye!İ 
korumağı bize en büyük bir ödev olarak 
vermiştir. 

Bugün dört yanımızı çevrelemiş olan 
büyük dünya yangını ortasında Ata 
emanetine yaraşır bir bekçi olmanın gü
rurunu ve mesu1iyetini taşıyoruz. Gerçi 
bugüne bugün korkunç savaşın kanlı 
boğuşmaları dışında ve eşsiz bir barış 
durumunun elverişli ve sevindirici şart· 
lan içindeyiz. Fakat bu savaşın bizinı 
için de zorlu bir imtihan olduğunu ve 
olayların gelişmelerini büyük bir titiz
lik ve uyanıklıkla adım adım izlemeyi 
asla unutmuyor ve bu imtihanı ancak 
kurtuluş savaşı ruhu ile kazanacağımıza 
kuvvetle inanıyoruz. Biliyoruz ki barış 
zamanındaki gündelik ve alışılmış ni· 
metlere hasret çekmenin biç bir faydası 
yoktur. Harp dünyasının hakikatleri 
ferdi ölçülere sığmıyan baş döndürücii 
bir hızla yürümekte ve tesir alanını her 
bakımdan genişletmektedir. Bugün bil• 
tün dünyada her türlü çalışmalar ve kay· 
naklar yalnız millet varlığının korunma· 
sı uğruna seferber edilmiştir. 

Hakça ve mantıkça dünya savaşının 
dışında kalması gereken Türk milleti; 
hadiselerin yalnız hak ve mantık pren· 
siplerine göre gelişmecliğini gözönünd9 
bulundurarak tetik ve tam hazırlıklı bu• 
lunmak kararını çok ör.ceden verntlş bu 
yolda ileri adımlar atmıştır. Mayamız 
savaş ve zaferle yuğrulduğu için ve ra• 
bat hayat şartlarının ortadan kalkmasııu 
uzun uzun hayıflanmalarla değil, bir ya· 
şayış zarureti olarak karşılıyoruz. Bizim 
kurtuluş savaşından beri artan bir hızla 
sürüp gelen yaratıcı hamlemiz, bugün 
duraksanuş değil, yalnız hlldiselerin is
terlerine göre .. zaten varlığımızın gözü 
olan • cMilli Müdafaa üzerinde merkez· Çifte bahisler ıı,5 ve 7 lira Jıazanç temin edildi-. lenmiştir.• 

İlkbahar at yarışlarının beşinci hafta 
koşulan dün Kız.ılçullu alanını dolduran 
fevkalade bir kalabalık halk kütlesi 
önünde yapılınıştı:. 

Yarışlarda sabık Londra büyük elç:
miz Dr. Tevfik Rüştü Aras, vali B. Fuad 
Tuksal ve belediye reisi B. Reşat Leb
lebicioğlu da bazır bulunmuşlardır. 

Koşular umumiyet itibariyle çok gü
zel ve sürprizli geçmiştir. Dün talü ya
ver olanlar iyi para kazanmışlardır. 
BİRİNCİ KOŞU 
Büyük bir heyecan içinde cereyan 

eden yarışlarda asağıda yazılı neticeler 
alınmıştır : 

Birinci koşu Mikst satış koşusuydu .. 
Dört ve daha yukarı yaşta ve 1942 yılı 
zarfında kazandığı ikramiyeler yekilnu 
400 lirayı doldunnıyan halis kan Arap 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 
255 lira, mesafesi 2000 metreydi. 

Bu yarışta Stardla beraber Nuri Sü· 
merin (Ceylan Tek) i öne düştü ve bu 
vaziyeti bir müddet muhafaza etti ise 
de viraja yakın (Tomurcuk) tarabndan 
geçirdi. Neticede Dündar Gündayın To
murcuku birinci, Nuri Sümerin Ceyl8n 
Teki ikinci, Fehmi Vuralın Tarzanı 
üçüncü geldiler. 
Müşterek bahis ganyan 175, p!Ase 105 

ve 170 kuruş getirmiştir. 
İKİNCİ KOŞU 
Üç yaşında ve hiç koşu kazanmamış 

yerli yarım kan İngiliz erkek ve dişi tay· 
l&ra mahsustu. İkramiyesi 190 lira, me
safesi 1400 metre idi. 

Uç tayın iştirak ettiği bu koşu çok 
zevkli olmuştur. 

Neticede Suat Karaosmanın Sevdası 
birinci, yine Suat Karaosmanın Mene
vişi ikinci, Mahmut Akgilnün Ceylanı 
üçüncü gelınişlerdir. 
Müşterek bahis ganyan 205, plase 130 

\'P 100 kurlJ> getirmiştir. 
CÇÜNCÜ KOŞU 
Uç yaşında ve hiç koşu kazanın~ 

halis kan Arap erkek ve dişi taylara 
mahsustu. İkramiyesi 190 lira, mesafe
si 1400 metre idi. 

Üç taym iştirak ettiği bu koşunun so· 
nunda Suat Karaosmanın Hızın - eski 
ismiyle Urfasahanı • birinci, Prens Ha· 
!imin Vecizesi ikinci, Ali Ersenin Rinti 
üçüncü olmuşlardır. 
Müşterek bahis ganyan 295, plase 140 

ve 100 kuruş vermiştir. 
DÖRDÜNCÜ KOŞU 
Handikaplı Yemiş koşusuydu. Uç ve 

daha yukarı yaştaki halis kan İngiliz at 
ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 320 
lira, mesafesi 1600 metre idi. 

Günün hemen hemen en mühim ko
şusu olan bu koşuya 7 tay kayıtlıydı. 

•Afemdar• ve (Bomba) nın iştirak et· 
mediği dördüncü koşunun neticesinde 

Salih Temelin Çoban Kızı isimli al dişi 
tayı çok güzel bir birincilik kazanmıştır. 
Onun hemen bir burun gerisinde Cahit 
Apayıkın Allşahı ikinci, Suat Karaos
manın Şansı üçüncü, Hasan Alakuşun 
Dandisi dördüncü, Kadri Yıkılmazın 
Yavuzu beşinci olmuşlardır. 
Müşterek bahis ganyan 270, plase 165 

ve 185 kuruş getirmiştir. 

Bugünkü harpte her birimizi doğru· 
dan doğruya ve ayn ayrı düşündürmesi 
gereken bir tehlike vardır: Hava tebli· 
kesi. Bu tehlikeyi önlemek ve karşıla· 
mak, bu harpte en önemli Milll Mildafaa 
kolu olan «Hava kuvvetleri> ile müm· 
kündür. Bunun için cHavacılık>, üze· 
rinde uzun uzun düşünülen ve sürekli 
olarak çalışılan bi rmillet davası olmuş-
tur. OOUZ PELTEK 

BEŞİNCİ KOŞU ı -------------
Beşinci koşu Handikaptı. Dört ve da· 

ha yukarı yaştaki yerli yarım kan İngi· 
liz at ve kısraklara mahsustu. İkrarni· 
yesi 255 lira, mesafesi 2200 metre idi. 

Üç hayvanın iştirak etliği bu koşuda 
Stardla beraber (Güllü) öne dilştü. LA· 
kin bir müddet sonra Neriman ve Heves 
tarafından geçildL Heves ile Neriman 
epey çekiştiler ve bu çekişme sonunda 
Suat Karaosmanın Hevesi galip çıktı. 

Restnt netice şudur : 
Suat Karaosmamn Hevesi birinci, 

Hüseyin Kurunun Nerimaru ikinci, 
Mehmet Efenin Güllüsü üçüncü olmuş· 
!ardır. 
Müşterek bahis ganyan 190, pl.Ase 120 

ve 100 kuruş getirmiştir. 

* Uçüncü ve dördüncü koşular arasın· 
da olan çifte bahiste Hızır • Çoban kızı 
kombinezonuna 263 bilet satılmış ve bu 
bilet sahipleri 1,5 liralarına mukabil 
11,5 lira kazanmışlardır. 

Dördüncü koşuda olan ikili bahiste 
Çoban kızı - Alişah çiftini bulabüenler 
bir liralarına karşı 7 lira kazanmışlar· 
dır. Bu çifte 315 bilet satılmıştır. 

isMAİL İLHAN 

Gıda ihtiyatlarını 

temin için 
( Baştarab 1 inci Sahllede) 

!üğü• büyük müatehlik ctopluluklau la 
ııehirlerin muhtelif ihtiyatlarını tedarilt 
itiyle uğraşacaktır. Tedarik itlerinin bu 
umum müdürlükçe pli.nlaştırmak.tan mı 
ibaret kalacağı, yoksa fiili mi olacağı 
bok.kında henüz bir karar alınmaml§br. 

DACITMA iŞLERi 
YalnlZ iaşe mü.ste§arlığı yeni karar .. 

name ile iaşe kurmay heyeti mahiyetini 
aldığına göre bu müdürlüğün tedariki 
planlaştırmakla iktifa edeceği ve pJan.. 
!arın tatbikinin ofisler ve birlikler gibi 
ticaret müesseselerince temin edileceği 
anlaşılmaktadır. 

MOHIM BiR HAREKET 
Yine bu umum müdürlük dağıtma it

lerinde genit mikyasta ve mühim bir ha· 
reketin ha.tlangıcı sanılıyor. Bu ıuretle 
devlet eliyle yapılacak dağıtmalar ni• 
:ı:am altına alınmıt oluyor. 

313 • 331 Doğumlu 
Gayrı isltbnlar 
ı.stenuıyor •• 

İZMİR ASKERLİK $UBESİN· 
DEN: 
313 • 331 doğumlu sağlam ve sakat 

ihtiyatlık hizmetini yapmamış gayri 
İslfunlar silfilı altına alınacaklardır. 

939 yılında silah altına alınan ve üç 
ay kadar hizmet yapan yukarıda ya
zılı doğumluların sanatkArları da 
sevkedileceklerdir. 
Bu eratın kaffesinin 21/ 4/942 gü

nü İzmir yerli Askerlik şubesinde 
hazır bulunmaları !Azımdır. 
Erat ekmek karnelerini de birlikte 

getireceklerdlr. 
Gelmiyenler askeri mahkemelere 

verileceklerdir. 

. * IZl\IİR YABANCI AS. Ş. BAŞ· 
KANLI(;.INDAN: 

313 - 331 doğumlu ihtiyatlık hizme· 
tini ifa etmemiş gayri mUslim eratın 
sevkedilmek üzere 21/4/942 günü 
şubemizde hazır bulunması, gelml· 
yenlerin cezalandırılacakları ilan 
olunur. 

• ~~==:ı:c::ıcccıcc:ccı:c:ıc:coc 

Rusya ·harbında 
(Ba~arab 1 inci Sahifede) 

uçağı da hasara uğratmıştır. 
ALMAN TEBLİCiİ 
Berlin, 19 (A.A) - Tebliğ : Sivasto

pol ve Kafkas limanları bom halanmış· 
tır. Cephenin merkez ve şimal kesimle
rinde taarruzlanmız muvaffakıyetle ne
ticelenmiştir. 

Büyük savaş ve pike uçaklarırnıZ 
Maltaya saldırmışlar ve tayyare me1· 
danlarına ve tezgllhlara, iaşe tesislerin"• 
benzin ve petrol depolarına bir çok tan' 
isabetler kaytt ve fevkalade ağır hasal' 
ika eyletnişlerdlr. 
Savaş tayyarelerimiz, bu gece tngil

terede Grinlet limanına hücum etmişld' 
ve doklarda yangınlar çıkarmışlardır· 

20 marttan 10 nisana kadar ingil!S 
tayyare zayiatı 273 ve bizim kayıbıınlZ 
ise 66 ucalctır. 



M HISMI PAZARrESI 

BiR KAC: AYDA 

INGILIZCE 
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AL'J'MIŞINCI DERS .. 

VOCABULABY 

AT TBE BARBER'S 
BERBER DÜKKANINDA 

BARBER (babı) Beı·bcr 
A HAİRCUT (heakat) "Qjr saç kesme 
A SHA VE (şeyv) r sakal straşı 
A. BRUSH (braş) lir fırça 
A RAZOR (reyzı) Bir ustura 
l!IHA VİNG SOAP (şeyvıog söup) Traş sabunu 
LA.THER (lizı) Köpük 

2SLC2!S 5 

'le cut somebody's (tı kat sambıd iz hea) B!r kimsenin saçını kesmek 
'IO SHAVE (tı şeyv) Traş olmak 
A MANICURE (menikyö) Bir manikür 
BRILLIANTINE (brilyıntiyn) Biryan tin 

'PO PART YOUR HAİR(tı pAt yo hea) Saçlannızı ayırmak 
A PARTNG (ı pltıng) Bir ayırma 
llAtR OIL (hear oyl) Saç yağı. 
~ permanent wave (ı pöömınınt w Bir permenant dalgası 

- ıHere is a barber's• B!r berber var 
- al sball bave my bair cub Saçımı kestireceğim 
- .wm you cut my hair?• Saçımı kestirecek misiniz? 
- •How would you like it cut?• Nasıl kesilmesini istel'Slniz? 
- ıFairly sbort. please• Lütfen. oldukça kısa .. 
- Tbe berber cuts my hair Berber saçımı keser 
- •Is that all right?• İyi mi? 
- •l would like a little more cut off here .. • 
Buradan biraz daha kesilmesini istiyorum .. 
- Will you have a sbampoo? Şampuvan ister misin:z? 
- Would you like something on yor hair? 
~nıza bir şey sürmek arzu eder misiniz? 
- Yes, put some brilliantine on. p)ease .. • 
2vet, biraz biryantin koyunuz, liltfen .. 
- Would you like the parting on tbis side or on tbat? 
Ayırmayı bu tarafa mı istersiniz, öbür tarafa mı? 
- Would you llke a sbave? Sakalınızı traş etmek ister misiniz? 
- Y es, I will bave a sbave Evet, traş ettireceğlm._ 
- "nıe barber takes a shaving brush nnd ıııome shaving soap and makes a lat· 

her cıo my face. 
Berber bir traş fırçası ve biraz traş ı.abunu alır ve yüzümde köpUrtür .. 

- Then he shaves me with a ruor Sonra bir ustura ile traş eder .. 
- Now send someone to manJcure my hands, please. 
$imdi. ellerimi maniknr yapmak için birisini gönderiniz, lütfen. 
- Thare is a lady who is coming in to have a permanent wave. 
Bir kadın saçlarını pennenant dalga yaptırmak üzere geliyor .. 
- It will take a long time Uzun sürecek .. 
- When people have their hair cut, the barber puts a large plece of white 

clotb over their clothes, and gives them newspapers to read. 
İnsan saçını kestirirken, berber onların elbiselerinin üzerine gen:ş bir örtü 

kor, ve okumak için gazete verir. 

••••••••••••••••••••••• 

Koşu 
• 

mın 

Galibini T ah
Mükmiindür 

FaYoril~rin şeceresi, sıhhi durunıu, entre
manı ve jokeyi buna amildir 

DR. SABAHFrriN KAPANİ 
Y. Z. E. Zootekni Asistanı .. 

K,..u menkblan pek iyi bilirler ki Kıymetli bir hayvan fena bir antrenör 
~111l pllbini yanıtan evvel kestir- elinde mabv olabilir. Muhteris antrenörr=.. ..a.kill. uzun ve etraflı bir tetkike ler kOfU tarihinin yaklaşmasını göz 
~ çetin bir iftir, önünde tutarq ~alışmaları sıklaştırır ve 

l'nıari olarak gösterilen hayvanların birden bire azamı halde çıkarırlar. Bu
t.ık ..,. beklemniyen muvaffakıyetsizli- nun neticesi olarak hayvan erkenden 
lıt ~ bana mukabil biç Ihti- yıpranır ve istifade edilmez bir hale ge
bıil wrilmiyen hayvan]ann ela bqarı lir. Gerek ferdt gerek İngiliz ve Ame
~ koşu hayatında ender gö- rikan nıetodlarındaki antrenman üc; saf
""- bfr hldlse delfldlr. Biz bu hldi- hayı ihtiva eder. 
leJl teknik bakımdan tetkik ve tahlili- 1- YUrüy~er .. 
lal 1* kaç esaslı nokta tlzıerlnie toplı- 2 - Tmslar .. t 
)arak izaha çalışacalız. 3 - Dört nallar .. 

1 - Hayvanın şeceresi.. Hayvan bir kısımda JAyıkiyle çalıştı· 
a - Sıhht durumu.. rılmadan ve istenilen netice alınmadan 
3 - Antrenmanı . ~er bir kısma geçilmez. Aksi takdirde 
C - Jokeyin rolü.. inkisar sulrutiyle ~. 

l - Bir hayvanın kıymeti şüphesiz ki Denebilir ki bütün sürprizler atların 
'8ccaslne göre tayin edilir. Yüksek ka- antrenman vaziyetlerinden ileri gelir~ 
~ 8&ıteren bayvm]anıı vuıflan Antrenmanı ~ istenilen mtlkem
._,&wt yoliyle yavrularına Jntikal ede- mellyete erişnem!ş cevherli bir hayvan 
~ yavrular da ana ve babalan sınıfça kendisinden dun olan bir hay· 
~ hatta bazı faktörlerin müdahale- vana Yarl$1 verebilir. 

TElfl ASIR 
:SUWWW 

i!'"''''''''''"''''"'''''''''''•111111111111111111111111ıs 
~ Ankara Radyosu ~ Uçan kaleler 

----,··----
(Baştarafı 1 inci Sahifede) ~ BUGONKUNEŞR1YAT ~ 

?i111ıııııııııııııııııııııııım1111111111111111ınııııııııır. görmüşlerdir. Müttefiklerin Birmanya-
7.30 Program ve memleket saat ayarı daki vaziyeti nazik olmakta devam edi-

7.33 Müzik: Radyo salon orkestrası 7.45 yor. İngilizler petrol sahalarının gerile
Ajans haberlel·i 8.00 Müzik : Radyo sa- rine doğru çekiliyorlar. 
lon orkestrası 8.15 - 8.30 Evin saati 12.30 Yeni Delhi, 19 (A.A) - Birmanyada 
Program ve memleket saat ayarı .. 12.33 şimal bölgesine çöken Japon tehdidi git
Müzik : Şarkı ve türküler 12.45 Ajans tikçe artmaktadU'. Çin kıtalan Tongo
habcrleri 13.00 - 13.30 Müzik : Saz eser- nun şimaJine yapışarak zayiata rağmen 
leri ve şarkılar 18.00 Program ve mem- tutunmakta ve toprakları karış karış 
leket saat ayarı 18.03 Müzik : Radyo müdafaa etmektedir. 
Dans orkestrası 18.45 Ziraat takvimi.. Tokyo, 19 (A.A) - Domei ajansına 
18.55 Müzik : Fasıl heyeti 19.30 Memle- Cebudan bildiriliyor : 
ket saat ayar~ ve ajans ~?e~leri 19.45 16 nisan sabahı şafak vakti taarrı.m 
Ser~st 5 dakika 19.50 Müzll: · Şarkı "':.e geçmiş olan Japon kuvvetleri 17 nisan 
t~kulc~ 20.15 R~dyo ~azetesı 20.45 Mu- gilnU temizleme hareketini tam~ 
zile : Bır marş oğrenıy<?~.. Ha~ !ardır. Cebu şehrinin 20 kilometre şi
marşı .. ~~·~O Konuşma (0~.e~en saati) malindeki Saya dağlarına çekilen düş-
21:~~ Müzik : Şarkı v.e turküler 21.45 man kuvvetlerinin bakiyesi yenilgiye 
Müzik : Radyo senfonı. orkestrası ~.30 uğratılmışlardır. Üç yerden kara ve ay
Memleket saat ayan, a1ans ha~lerı ve rıca hava kuvvetlerinin hücumuna ma
borsalar 22.45 - 22.50 Yarınki program ruz kalan 3000 kişilik düşman kıtalan 
ve kapan,.. gerilemek zorunda kahnışlardır.. DUş-

lZMtR BELEDtYEStNDEN: man savaş meydanında çok mikdarda 
ı - Behçet Uz çocuk hastahanesinin yaralı ve ölü bırakmıştır. 

tanzimine başlanan bahçesine nebati 
toprak nakli işi fen işleri müdilrlUğün- Malaasfp Cll'anıyoP 
deki keşif ve «Artnıımesi mucibince ye
niden açık ;ksiltmeye konulmuştur. Köyceiizde Manifaturacılar birliiin· 
Keşif bedeli 4500 lira muvakkat temi- de usOlü mazaafdan bilen bir muhasip 
natı 337 lira 50 kuruştur. Taliplerin te- aranıyor. Talip olan Şükran oteli ma
minatı iş bankasına yatırarak 2714/942 hasibine müracaat etsin .. 
Pazartesi günü saat 16 da makbuzla- 1 - 3 (91%) 
riyle birlikte encümene müracaatları. 

2 _ Barbaros mahallesi 349 sayılı so- lllCIOCllOOOOlllOll;IOCIOCllOO~llO!*!lllCllOODCil 
kak döşemesinin esaslı tamiri fen işleri DOKTOR - OPERATöR 
mUdilrlüğUndeki keşif ve şartnamesi VEFtK ACAR 
veçhlle açık eksiltmeye konulmuştur. 
Keşif bedeli 899 lira 60 kur~ muvakkat 
teminatı 67 lira 50 kuruştur. Taliplerin 
teminatı iıı bankasına yatırarak makbuz. 
lariyle ihale tarihi olan 27/4/942 Pazar
tesi günil saat 16 da encümene milra

2 nci Beyler sokak No. 79 
Klinik 2727 saat 15 - 18 Ev 3374 

caatları. 
3 _Altıntaş mahallesinde "J62 nci so- ..,. A r J ı. J _. 

kakta 65, ve 365 sayılı sokakta 90, ve • ,.. 

SARIPB 1 

inşaat Ilinı 
Sümer Bank Umum Müdürlü-

, ğünden: 
l - Karabük'te yapılacak Şamot Fabrikui infaatı plyua tem•n ... 

nazan itibara alınmak prtiyle kapalı zarf uıuliyle ve vahidi fiat ......... 
ekailtmeye konmuttur. J 

2 - ttbu inpat ve ameliyatın muhammen ketlf bedeli 432.262.24 ~ 
radır. 

3 - Ekıiltme evrakı Ankarada Sümer bank muamellt rMincl• JQ 
lira mukabilinde a1ın•caktır. 

4 - Muvakkat teminat milttan 21.041.- liradır. 
S - Ekailtme 30/4/1942 tarihine müaadif peqembe aiail eaat 16 * 

Ankarada Sümer bank umum müdürlüiü infaat phe.lnde y&pl)acakm. 
6 - istekliler teklif evrakı meyanında, fİmdlye kadar y&pmlf oJd~ 

bu gibi itler ve bunlann bedellerine firmanın teknik tefkillbua kimlerde& 
terekküp ettiğine ve hangi bankalarla muamelede bulundaklanaa dait- ~ 
sikalar koyacaklardır. 

7 - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale ıünii eaat 1 S e 
kadar makbuz mukabilinde Anlcarada Sümer bank umum kltlp]iiine tee
lim olunacakbr. 

8 - Poıta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale uatmdan 1 ... t ..,.. 
veline kadar gelmiı ve zarfın kanuni ıekilde kapatıhıut olmua lhunds.. 
Poetada vaki olabilecek gecikmeler nazan itibara abnnuyac:ktır. 

9 - Banka ihaleyi icrada aerbe.ttlr. (2740) 
18 20 22 2 .. 2178 (920) 

brnfp Nafıa HUd,..lllğllnden: 
Bornova Ziraat ok.ulu binası çatıaana muktazı beher metre miklba 1 OS li

radan 4:s.0.20:s.0.02 ebadında 28.800 metre mikap kereete 3024 lira bedel 
ile 11/4/ 1942 tarihinden itibaren IS gün müddetle açık dtailtme7e konul
duğundan isteklileTin 2490 sayılı yua hükUmlerine göre lıazulayac.ldaıi 
228 lira 30 kuruıluk teminatlariyle birlikte 27/Niaan/1942 pazarteal ııGDI 
saat 11 de Nafıa müdürlüğnüde müte,ekkil komisyona bat vumıalan. 

14 20 2014 (860) 

izrnfp DeftndGPlslından : 
Abdurrahman oğlu atça Yu.ufun Baıdurak ıubeaine milli emli.k Abt 

bedelinden olan cem'an 2130 lira 32 kul'Uf borcunun temini tahaili zımmn
da haczedilen Güzelyalı tramvay caddesinde Uin 875 ada, 8 parselde mu
kayyet eski 8 3 7, yeni 991 kapı numaralı dükkanı tabaili emval kanunu bG
kümlerine tevfikan 2 1 Kiin müddetle müzayedeye c;akanlımtbr. 

Taliplerin 8/5/ 942 tarihinde Aat IS te vilayet idare heyetine müracaat-
ları ilin olunur. 1 7 20 2141 (90 J) 

Barbaros mahallesinde 352 sayılı sokak- r-•-a o•--•h• 
ta 60 ki cem'an 215 metre boyda kanali- .._... ,..,......,... ._.._ 
zasyon yaptırılması, fen .i§leri müdiirlil- İzınirde iflemekte olan gayet mü- ~nur Nafıa 1'111,,,,,.IOğllnden: 
ğündeki keşif ve prtnamesi mucibince kemmel ve llstlkleri yeni halde bir 3426 lira 75 kurut ketif bedeli üzerinden elulltmeai iJln eclilmit olan C. 
açık eksiltmeye konulmuştur. Ketif be- taksi otomobili aatlhktır. Kız F..mtitüaü beton yol İn§aaına istekli çıkmachimdan eluiltme m8dcletl 
deli 1528 lira 63 kuruş muvakkat temi- Aynca yedek yenice IAatilderi, par- 17 / 4/42 tarihinden itibaren 1 O ııün müddetle uzatıldaimdan iılteldOeria 
natı 114 lira 65 kuruştur. Taliplerin te- çalan vardır. 2490 ayılı yua hükümlerine tevfikan hazırlayacaklan teminatlariyle birlik-
minatı iş bankasına yatırarak makbuz- BUyUk Kardiçah han No. 52 te J 7 /Niun/ 42 pazarteal ııünü saat 1 1 de Nefia müdürlüğünde m6tetekldl 
lariyle ihale tarihi olan 27/4/942 Pazar- Telefon 3633 l-3 <932> komlqona baı vurmalan. 2167 (933) 

tesi günü saat 16 da encilmene milra- --------------------------------------------
caatlan. •Aım ........................ 111 ........................................................... . 

4-Eşrefpaşadabelediyemıntakabi- IZM .R KURTULUŞ CAM nasiyle mektep arasındaki 80 metre mu- 't J 
rabbaından ibaret yol fazla.sının bir se- ... 
ne milddetle kiraya verilmesi yazı işleri 

müdürlüğündeki prtnamesi veçhile açık Şı.ŞE FABRı· KASI arttırmaya konulmuştur. Muhammen ve 
bedeli 40 lira muvakkat teminatı 3 lira-
dır. Taliplerin teminatı iş bankasına ya
tırarak makbuzlariyle ihale tarihi olan 
27/ 4/ 942 Pazartesi günil saat 16 da en
cümene müracaatları. 

12, 16. 20, 25 (855) 

* Kültür mahallesinde Voroşilof bulva-
nnda 54 neli adanın 278 metre murab
baındaki 5 sayılı arsasının satışı, yazı iş
leri müdürlüğündeki şartnamesi veçhi
le kapalı zatfla arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen bedeli 6950 lira muvakkat 
teminatı 521 lira 25 kuruştur. thalesi 
22/ 4/ 1942 Çarşamba günil .saat 16,30 da
dır. 2490 sayılı kanunun tarifatı dahilin
de hazırlanmlf teklif mektuplan, ihale 
günü azlml saat 15,30 a kadar belediye 
encümeni riyasetine verilir. 

7. 11, 15, 20 1915 (807) 

* itfaiye anbarında mevcut muhtelif 
ebatta 31 adet hurda otomobil dıt lia
tiğinin aat111 yazı iıleri müdürlüğündeki 
prtnameai veçhile açık arttırmaya Jto
nulmuıtur. Muhammen bedeli 620 mu
vakkat teminab 46 lira S- kuruftUr. Ta
liplerin teminab it bankeana )'abrarak 
makbuzlari)rle lbale tarihi olan 1 /S/ 
942 cuma ııünü saat 16 da encümene 
müracaatları. 

----·----
8ADIK 
Gartnnea 

ve 

MEHMET 
Düşünür 

KABUL EDİLiR 
16 20 26 30 2139 (894) ,,....., ................ ....., l(a....,. Çar ft .S.. l:mdaiı .......... mcc.cı,.. 

* 
SiPARiŞ 

Hava gazı ida.rebane.!iııe mevcut nU- Am-• ı lmair c-m'w cacleü No. 212 Telefon 3732 
munelere g8re 490 adet hava gazı saya- ................................................................................. . 
et, yazı lfleri mUdO.rlOlündeld prtna-
meai veçhile kapalı zarflı eksiltme Ue 
satın alınacaktır. Muhammen bedelJ 
22490 lira mUYakkat teminatı 1688 lira 
75 kwıqtur. tbalesl 25/5/942 Pazartesi 
gOnQ saat 18,30 dadır 2490 sayılı kanu
nun tarffatı dahilinde luwrlammt teklif 
mektuplan ihale gOn.U azlml saat 15.30 a 
kadar encilnıen reislfline vertlir. 

........ Fı.ki No. ...... ... . ' . 
27 

Daimi Encümeninden : 
Muhammen 

bedeli 
YaINo. Kuul Maballui Sokalı L K. ............ 

00 ......... Abıhadır Şehit Kemal 250 00 

Teminat 
mikdarı 
L K. tzahat 

18 75 Taıamı 8, 20, 5, 23 1980 (820) 

~ -- Ust kıymette olurlar. İngilte- ' - Jokeyin rolü şüphesiz ki bilyUk 
-.ı.. l'nnw1a, Amerikada değeri ta- bir ehen>miyeti haizdir. İyi sevk ve ida
~ hayvanlarm miat ücreti (10.000) re edilmiyen bir hayvan pek tabi! oJa. 
~lirasını tecavi1z eder. Koşuya işti- rak muvaffakıyet g&rteremez. Binicinin 
~ edecek luıyvanlarm şecere defteri atı iyi tanıma• ve ata blkim olmua ba
Sıt m•umeleleri yapılırken bebeme- şan faktörlerinden birisini teşkil eder. 
..._.talep edilir. Bu suretle hayvanın ırlr Binici bidayeten nefesin tasarrufu ve 
~ suufı da tefrik edilmiş olur. Koşu azam! enerjinin sarfı zarnanlarmı kat'i- Depo 9 11 Kuşadası Camii kebir &ki kanara 
~amlannda yarışa i1tirak edecek yetle tayfn etmiş bulunmalıdır. İyi bit la devam eder. İngllterede, Amerikada yeni allık 700 00 52 50 

~anın ana ve babam bildirilmek su- çıkış hayvana zaman ve mesafe kazan- dünyaca şöhret ~ jokey aileleri 1 - Yukarıda avalı yazılı Menemen ve Kupdaıı kazalarında k.Ain idarel huausiyei villyete alt Menemende bir bap 
~Yle halka kıymetinin ölçülmesi im- dıraca~dan koşu neticesi üzerinde mü- vardır. Biniciler kü~ yqta ahır işle- dükkb ile Xupdasuıda bir bap depo m Uzayedeye vazolunmuş ise de Menemen deki dUkk.lna en son teklif edilen 315 
~ verilir. Yarışlar nkip)erinin atları essirdir. Çok defa çıkışlarda kaybedilen riyle meşgul olurlar. BilAhare binicilik lira bedel ve Kupdasmdaki depoya en aon teklif edilen 1200 lira encilmeni villyetçe haddi llyik 18rlllmedilfııden on 
~da fikir edjnmeJr üzere familya- mesafenin telMisi gi1ç batta imk&n11ni~r. ve antrenörlüğe kadar yükselirler. Bü- gün müddetle temdiden aleni müzayedeye devam olunacaktır. 
~ hipodrom mücadelelerini geniş Hilcuma geçiJdilf zaman hayvanın bil· yük binicilerin senelik kazancı yarım 2 - Müzayede milddeti 18/ 4/ 942 tarih.inden itibaren 10 IÜD olup yevmi ihale 27/ 4/942 tarihine milaaclif Paza.rtell 
~etraflı bir surette tetkı1t ederler. bassa kırbaç tesiriyle ayak değ:ştirmesi milyon TUrk lirasına baliğ olmakla be- ıUnü saat 10 da viliyet daiin1 encümeninde ihalesi :yapılacaktır. . 

2 - Koşuya iştirak edecek hayvanın 5 - 6 metre arasında mesafe zayiine se- raber kilo almak endişesiyle istedikleri 3 - Muvakkat tem.inat mikdarı her gayri :menkulün hizuuıda &öeterilmiftir.Talipler bu mikdar teminatı muhasebeyi 
"'hhl dununu hiç bir suretle aksaklık bebiyet vereceğinden binicinin bu hu- gibi kannlarını doyurmak zevk ve ihti- hususiye vezne.ine yatırarak makbuzlarını encümene ibraz edeceklerdir. 
"8termemeJidir. Sıhhatinden ~phe edi- susa çok dikkat ve itina göstermesi il- yacmdan mahnım kalırlar. Buna ayrıca 4 - Taliplerden geyri menkulü p mek isteyenler Menemen ve Kuşadası kazaları muhaaebei husu.iye :memurha. 
te.; hayvan koşuya kat'iyen iştirak etti- zım gelir. Lüzumsuz ve heyecanlı hare- düşme neticesi husule gelen sakatlıkla- ğuna ve ,eraiti müzayedeyi öğrenmek isteyenler her ,un 1zmir muhasebel hususiye varidat dairesiyle mezkQr kaza am-
lilnıez. Ehemm!yetsiz görülen bir ke- ketler hayvanı şaşırtır, asabileştirir. Bir n da ilAve edersek bilyilk kazan~larına hasebei hususiye memurluiuna müracaat edebilecekleri ilin olunur. 18, 20 2185 (914) 
~ik ihmal edildiıtf takdirde vahim binicinin kıymeti koşu taktiğindeki ma- ralmen pek tamah edilecek bir meslek _____ ___ ___, __ _._ ________ _ 
~~er doturabileceğinden bu gibi baretiyle olduğu kadar soğııkkanlılığiyle olmadıj'ı anlaşılır. 
~e bir veterinerin fikrini almak de ölçülür. Atın dört ayağı insana binlerce lira 
~ olur. Kalp ve ciğer daima kontrol Biniciler ufak tefek çocuk gibi insan- km.andırabilir ve bu kln kadar zevkli 
~'lnteli, bUtUn c;alışmalarda hayvanın lardır. ince. zevkli ve son derece me- olabilir, yalnız bu işin mekanizmasını 
~ iki milhim uzvu sıkı bir kontrole tA- raklı olan binicilik sanatı babadan oğu- kavramak ve tatbik etmek şarttır. 
1-~Ltu~ulmalıdır. Sıhhatli bir hayvanın 
~ lak d canlı 1 .................................................................................... .. 

3 
ı par ve uruşu o ur. • : 

- Metlıur Fransız zootelmisti San- : D I D · y lİ • ._antrenmanın tarifin! şöyle yçar: i ev et emır o arından i 
.ı\ntrenınan ._,~ bir yorgunlukla .. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. 
~bir randrnanm elde edilmesini is- Muhammen bedeli ( 1537S) lira olan muhtelif eb'atta 20SOO kilo kuf'JUn 
L"'-! eden kudretli bir sanattır. Bir boru (6/ S/1942) çarpmba günü Aat (15,30) on beıbuçukta Haydarpqa
j~ atın alacaiı neticeyi antrenman- da gar binUI dahilindeki Komisyon tarafından kapalı zarf usulile satın alma
dllrııuıı son devresindeki bıronemetrik cakm. 
ha@tece !le tayin etmek kabildi.- Yalnız Bu ite sfnnek isteyenlerin (11S3) lira ( l 3) kunıtluk muvakkat teminat, 
~ ~ bunu sır olarak gizle- kanunun tayin ettiii vaikalarla tekliflerini muhtevi zarflanru ayni aün saat 
~......_ eıok defa mukayese hnkAm (14,30) on dört buçuia kadar komiqon reislliine vermeleri llzımchr. 
~ ....... Bu sebeple tahmin fşj Bu ite ait prtnameler komisyondan paranı: olarak daiıtılnıaktada. 
'~ 20 24 28 2 2135 (934). 
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İngiliz in para
torl ğunun na

kaynak arı 
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ln~il~ere bugünfıü var ı· 
ğıını muhafaza edebi e
eJt mi:.. unu htidiseler 

gösterecehtir •• 
-*-Brironya İmparatorluğu harbin bu 

devresinde bir çok ııarsmblar gcçinnek
tedir. Bunun neden böyle olduğunu an
lıyabilmek için Britanya impuatorluğu
nun kunıluı ve yayılrsmı mütalaa etmek 
fayd dan bili değildir. 

Britanya İmparatorluğu Domin>:~n 
vt: kolonilerden t~ekkül eder. tngılız 
ana yaaasmda lngilİz birlqik krallığı 
Britanya adaııile timali Mandaya veri
len addır. Büyük Britanya ise Gal, 1707 
yılında hükümranlık haklarını ingiliz 
kralmm tahsma veren takoçyadan te
fekkül ebnektedir. lrle.nda 1801 yılın
danberi mukadderatını ve idaresini 1n
giliz krallığı ile birleıtirmiı bulunurken 
1922 yılında bir parlamentoyu ve hükü
met reisini cami olmak üzere serbest lr
landa tesekkül etmiştir. De Valeramn 
idare ettiği bu devlete şimdi Mandalı· 
lar cEire» adını vermektedirler. 

193 7 nüfus sayımında lnC?ilİx İmpa
ratorluihınun Avrupa lntasındaki nüfusu 
50.667.888 ofornk tesbit olunmu~tu. Bu 
nüfusun 41 milvonu tnırı1iz adasında, 
260. bini Ma1tada, 19278 zi Cebelütta
nlc:ta bulunmaktadır. Diğer nüfus top· 
Juluklan lrlanda, lskoçya ve Jeneyde-
dir. 

Britanyanın en büyük nüfusu Asya 
kıtasındadır. Kıbn.s, FiJistin, Erdün, 
Aden, Hindistan imparetorluğu Asya
daki yayılısmm gen~liğini ifade eder. 
lnı.tiliz Hindistanı adı verilen 863000 
kilometre murabbalık geniı arazi üzerin 
de 256.808.309 nüfus yaşadığı 1931 
nüfu!I sayımında an1~ılm tır. Hindista
nın diwer kmmlannda 81.310.845 nü
fus vardır ki bunlar müs1ümanlardan 
ibarettir. Bomeo, Johore, Kadeh, Per
lis, Kelantan, Trcggnnu Srawak ve 
HongkonPlaki mecmu nüfus üç milyona 
yaklaşmaktadır. 

Britanyanın Afrikadaki nüfusu. ~~ 
genİf olmamakla beraber çok genIJ ol· 
çüde araziye sahiptir. Gambiya, altın sa
hilleri Aııbanti, Togoland, Kameron 
(Manda), Sierra Leon, Omit b~u; 
Tanaanika Kenya, Uganda, Zanzıbnr; 
tngiliz so~lisi (şimdi prki Ahiknn1!1 
tamamı) lngı1iz - Mıstr Sudanı, Maurı· 
tius ve Sent Helen çok geni§ olmamak
l!\ beraber oldukça ehemmiyetli nüfus 
topluluklanru ihtiva etmdrtedir. 

§~.r.r~.r-::r.r.rJ:O'"J.:ı 

~ Yu~!l~~~ a~da 
İaşe durumu akkm· 
da te birler alındı.. 
Selanik, 19 (A.A) - Ziraat nazırı 1 

Koçnmanis istihsal işlerini diizenle
mck, hallrn yiyecek dağıtmak ve giz
li piyasanın fnaliyetlerine son ver
mek için mühim tedbir olmış ve her 
bölgeye bir delege tayin etmiştir. Bu 
delegeJere köylüye istihsal işlerinde , 
kolaylık ve ynrdım için tam salnhi
vet verilmiştir. 

• ~J".r.r.r~.r~J"J.r.r.r~.rJ".r..:09.r/A-: 

• 
rı 

a yareleır" 
~~~-'*~~~~ 

ı'oJı 'O üzeri e bomba• 
arını 31ülı&eflten 
bıraiım"ıar-

T okyo, 19 {A.A) - Bütün gazete
ler Japonya,.·a ynpılan ilk hücum hak
kında fotoğraflar ve yazılar neşrediyor
lar. Bunlardan pasü müdafaanın sürntle 
harl"kete geçtiği görülmektedir. 

Asahi Şinbun gazetesi diyor ki: Şi
malden ve cenuptan gelen beş uçak, 8, 
1 O bin metre irtifadan bombalannı at
mıştır. Atılan bombalar iki~er buçuk 
kiloluktur. 

San Fransisko, 19 (A.A) - Tokyo 
telsizine göre başvekil T ojo, bahriye 
nazırı Şimada ve hariciye nazın Togo 
imparatoru ziyaret ederek hava akını 
hakkında malumat vermişler ve impa· 
ratorun sıhhati h:ıkkında malumat al· 
mıslardır. 

Çungking, 19 (A.A) - Japon §e

hirlerini bombalıyan Amerikan uçakları 
Cin arazisinde her hangi bir üsten hare
ket etmemislerdir. 

Tokyo, 19 (A.A) - Oomei ajansı 
bildiriyor: 

Dün Tokyoya yapılan ilk hava bom
bardımanı imparator sarayında oturan
ların heyaıında hiç bir fark gÖ9terme
miştir. İmparatoriçe, imparatorun anne
si ve veliahd da dahil olmak üzere hiç 
kim9e tehlikeye maruz kalmamıştır. 

Tokyo, 19 (A.A) - Asahi $imbun 
ı?nzetesinin bildird!ğine göre Tokyo üze
rinde faaliyette bulunan düşman ucak
ları arasında MA 40 tipinde Amerikan 
bomba uçakları da bulunuyordu. 

Bunlnr beş kişilik mürettebatlı orta 
büytiklil.ktedir v-:ı aznmi süratleri saatte 
500 kilometredir. 
-~~~·-- --~-~~ 

Sırbista nda yeni 
çaı~pışma lar 

-*-Sofyn, 19 (A.A) - Zagrepten alı-
nan haberlere göre 9 ve 1 O nisanda şi
mali Bosnada Saray Bosna ustaşı alayile 
Sırp asileri ve Hırvat komünistleri ara
sındaki çarpı mnlnrda asilerden 2 76 ki
§i ölmü~ ve 600 kişi yaralanmıştır. Sa
ray Bosnanın şimal doğusunda bir çok 
köyün geri alınmasını m6mkün kılan bu 
harekiit sayesinde muntazam kuvvetler 
Hırvndistamn doğu sınırına varmışlar
dır. Bu suretle bu sınır şimdi Hırvnt or
dusunun kontrolü altında bulunmakta
dır. 

-~~-- ---~~ 

Amerika lalasına gelince: Amerika 
kıtası yakınlannda ve kıta içinde lngiliz 
menfaatlerinin büyüklüğü, 7 ilk kanun 
941 tarihine tekaddüm eden günlerde 
Amerika bükümetinin !ngiltereden kira
lamıı olduğu bazı adacıklarla kara par
çalanndan anlll§ılır. 284.000 nüfu.s~u 
Newfoundlnda, 772.000 nüfu.du tngılız • _ 
Colombiası, 735.000 nüfuslu Alberta, (Bnştarafı 1 inci Sahüede) 

Japonyaya akınlar 

71 1 .000 nüfuslu Manitoba, yamn mil-
yon nüfuslu Nova Scotia, üc; buçuk mil- Bütün d:ğer şehirlerde oldu!:ru gibi 
yon nüfuslu Ontario, 88000 nüfuslu Tokyoda da 1şıklnr karartılmış bulunu
Prens Edvard adası, 3 milyon nüfuslu yor. 
Kebek ve nihayet Bermuda, Bahamas, HÜCUM NEREDEN YAPILDI? 
Barbaros (Barbados), Kayık ve Türk Snygon, 19 (A.A) - Japon toprakla-
edalan, Virjin adası, Dominica, Sent n dün ilk defa müttefik hnva kuvvetle
ingiliz Ginesi ve nihayet Falkland ada. rinin t:uırruzunn uğramıştır. 
Lucia Sent Vensan, tngiliz Hondurası; Tokyo, Yokohama ve Köbe §ehirleri ' . fan büvük olmasa bile oldukça ınsım muhtelif istiknmetlcrden gelen Ameri-
topluluklannm ve toprak kesafetinin kan uçaklarına hedef teşkil etmiştir. 
ebt-mmiyet verdiği ülkelerdir. Bir Çunking tcbliğ1nde Ameriknn 

En son olarak A vustumlya kıtası Re- tayyarelerinin Çin topraklarından hare
lir ki Avusturalva, Yeni Zelanda ve Ye- ket etmedikleri bildirildiğine göre, hü· 
ni Ginede ve Sarki pasifikle tn!Tiliz ııo· cumun Japon sularına yaklaşan Ameri· 
lomon adalannda ve yeni Hebrid-res'de knn tayy:ıre gemilerinden uçan tayyareo 
mütcmekkin nüfus topluluklan İngiliz lerle yapıldığı ve bir Amerikan deniz 
İmparatorluğunun en çok güvendi[;ri ve filosunun Japon :mları yakınında mev· 
buıriin mukAddcrntlannm söz gel~i edil· cut olduğunu teyit eder mahiyettedir. 
dijH yerlerdir. Tokyo, 19 (A.A) - Tokyo radyosuna 

Eğer yukandaki rakamlan toplu bir göre Tokyoyu bombalıyan uçakların 
~kilde hülasa etmek lazım gelirse bü- Amerikan tayyareleri olduğu tesbit edil· 
yük Bntnnva imparatorluğunun nüfusu- miştir. 
nun 50.677.898 zi Avrupa kttasmda, TAARRUZ HAKKINDA YENİ 
368.318.465 şi Asyada, 60.351.128 zi TAFSİLAT 
Afrikada, 13.695.940 kı Amerikıtda ve To'kyo, 19 (A.A) - Aşağıdaki malô-
9.895.128 zinin de Avustura)yada ol· mat veriliyor : 
mak üzere mecmuu nüfusunun 502.938. Düşman uçaklarının Nagoya ve Kö-
559 ki<1iden ib11ret olduğu anlaşılır. bede yangın bombalan savurarak çıkar-

Bu ydi\ın içerııinde 70 milvon Avru- mıs oldukları yangınlar Josa bir zaman 
palı h!lric olmok ü.,. .. re dii?e'I" halk smıf· sonra tamamen söndürülmüş bulunu
lan ct>k kıınınktJ1'. Kanada bu hesrıbm yordu. Düşman uçakları bu civardaki 
b!lncİ"de bırakılnnctır. 40 milvon Afri- bazı kövleri mitralyöz ateşine tutmuş
ka1ı. 6 111ilyon Mal vıllı. 6 milyon aran lardır. Hnsarat pek azdır. 
ve bir milvon Ci,,Ji lngiliz impanıtorluk Dünkü gün sant 15 ten itibaren Kye
nüf.••u Hnde ulıklan tf!skil etm .. ktedir. to, Eknyama ve Osakmıın şimalinde ve 

Bü ün bu mSl\11 sınıflannı idare et·· aynen do Köbenin babsında hava tchli
mek, onll'I malik olmak ve kaynttkla- ke işareti verilmiştir. Orta Japonyada şu 
nndan i tifodc etmek kadar ebemmiyet. yerlerde tehlike işareti verilmiştir : 
li olduğundan bu cihf"tin tarın nazann· Doğuda Fukisiına bölgesi ile Tokyo
da kusursu7.<"a ynpıldığuu tngili2 imoa- dan Sizuokaya kadar uznyan çevrede, 
ratorluğu iddia etmemi~tir ve edemiyc- batıda Migafa bölgesinde .. 
cek bir mevkjdedir. ttSemal~nnda gÜne- Düşmanın taarruz hedefi yaptığı böl-
İn eksik olmadıih ülke» adile anılan in- !'.{eler hundan .ibnret sayılır. Bir subay 

gİIİz İmnP.ratorluğunun varlı~ı yukanda lfodes!nde, kendi bölgesine düşen yan· 
sayılan üikeJerin bazı kısımlnnndo yal· gın bombalarının hiç bir yerde ehemmi
nız krnlın ve ınhsiyle kaim olmu~tur. yetli hasar yapmadığına i.şnrct etmiştir. 
Gün.-ıin batmadı~ ülke ikinci cihan bar Cıkan ynngınlnr nkabindc söndiiriilmiiş
binde İmparatorluğunu muhafaza için tür. 
kesi11 bir cida!e katlanmak zorunda knl· AMERİKAN TAYYARELERİ 
mıstır. Ve anlaşılmıştır ki Tokyoyu bombalı· 

fn,,iltere bu genit varlığını bu bnr· yan uçaklar Amerikan uçakları bulunu
bin sonunda muhafoza edebilecek mi? · yorlardı. Bu uçaklar Amerikan tipi 

R r ·alin cevabım h&discler ve:ecek· Sterling, Manşolen ve Haınpton tiplc-
tir. r:nde idiler. Dahiliye nazın saraya gidc-

ADNAN BILCET· rek bombardunruu müteakip imparnto-

YENi ASIR 20 Hl.~AH PAZARTESi ==== 

Laval 
~--~-k~~-~ 

Yeni arkadaşla-
rını buügn ete

ne takdim 
ede ek 
-*-

Paris gazetele-ı·i yeni 
kabineyi alkışlaınak 
2çi n d iin de intişar etti 

-*-Maresal Petenin Arrika· 
ya geçeceği ba?tkında 

bir haber var-
Vişi, 19 (A.A) - Başvekil Mösyö 

Lava), yeni kurmuş olduğu hükümct er
kanını po.zartesi günü hükümet reisi ma
reşal Petene takdim edecektir. 

Hükümetteki değişiklik hasabiyle ma
reşal Petenin bugün radyo ile vereceği 
nutuk pazartesi akşamı saat 19 da veri
lecektir. 

Paris, 19 (A.A) - Fransız basını 
Lavol kabinesini selamlamakta ve tas
vip etmektedir. Pöti Parizyeni gazetesi 
cbundnn sonra Fransızlar için tek vazi
fe yeni kabinenin vazifesini hafifletmek 
ve yardım etmektir. Hükümetin gayreti 
her şeyi kolaylaşbracaktır> diye yazmak
tadır. 

Övr gazetesi cinsanlan ve hiicliseleri 
olduğu gibi görmek ve realist bir siyaset 
takip etmek zamanı> geldiğine konidir. 

Paris, 19 {A.A) - Parla gazeteleri 
yeni kabinenin kurulması dolayısiyle 
fevkalade olarak pazar günü de neşre
dilmişlcrdir. Pöti Parizyen: cBütün 
Fransızlann tek bir vazifesi olacaktır; 
o da hükümetiyle iş birliğidir.> Halk 
oartisi orğanı cin: «Yeni hükümetin teş-
1<ili dolnyısivle halk pnrtisi Fransayı 
kurmak vazifesini görecektir.> Övr ga
-z:cteııi de: clnsanlar ve hadiseleri oldu
~ gibi tanımak ve kabul etmek zamanı 
~elm~<ıtir.» Pemektedir. 

BlR tSTIFA 
Bocnus Aires, 19 (A.A) - Fransa

nın Arjantin büyük elcisi M. Peyrouton 
istifasını vermiştir. Sefir istifasının "Se
beplı-rini basına bildirmek istememiştir. 
Hatırlardadır ki dahiliye nazırı bulun
dul'..'U sualarda M. Peyrouton M. Lavalı 
tevkif ettirmistir. 

Vişi, 19 (A.A) - Vişi vine Fransız 
'hiikümetinin merkezi olarak kalmakta
dır. 

NEVYORK BORSASINDA 
Vaşin~ton. 19 (A.A) - Askeri va

ziyetin fanalığına ve M. Lavalın ikt1dar 
mevkiine ~eçmeııi üzerine Nı-vvork bor
sasmda bir t .. n,.:niil kavrl ~dilmiştir. 
PF~N AFRIKAYA MI 
ClDJ:".CEK ~ 
Londra. 19 ( A.A) - Mareşal Pete

nin Afrlkava l?f'Cmek nivetinde oldu({u 
'hakkında bir haber vardır. Simdiye ka
-lor hic bir suretle teyit edilmemiş olan 
bu haber hakkında tefsir yapılmamak
tadır. 

Vicıi, 19 {A.A) - Mareşal Peten bu 
gün Fransı'Z mill~tine hitap edecl"ktir. 

P.ı.ris, 19 ( A.A) - Amiral Kollney 
batı Afrikadaki Fransız filosu lı:uman
danlı~ına tayin edilmiştir. 

~---- """""""~-~-

Vi si rl f' durum 
.~ 

(Baştarnfı 1 inci Sahifede) 

feler beklemektedir ve her ııeve yeniden 
baql!'lmnk 11izım geldiğini biliyor. 

B. Lavalın bu çetin volda hataya düş
meyeceği tnhmin edilebilir. Laval tasav
vurlnnnın gerçekleşmesi yolunda çalı
şırken Almanva kPndisine zorluk çıkar
mıyncnktır. Zim Fransanın knlkınmn91 
V"lli AVTUpa nizamının menfaati iktiza
sıdır. 

Bir çok Alman şahsivetleri Lavalın 
meır:ıi'!ini takdir etmektl"dirler. 

Vi i, 19 (A.A) - B. Lavalın teşkil 
ettiği hükümet, mütarekedenberi bura
da te!lkil edilen hükümetlerden çok fnrk
lıdır. Mareşal Petenin vazife ve salahi· 
vetleri eskisi gibidir. Peten hükümet re
isini seçmek hakkını muhafaza edecek
tir. Amiral Darlan 4 numaralı ana yasa
ya göre devlet reisinin kanuni halefi kal
maktadır. 

B. Laval başvekil muavinliğinden 
baska dahiliye, hariciye, ve haberler na· 
7ırlıklarını kendi üzerinde topladığından 
iç ve dış politikaya temas eden işlet 
üzerinde tam bir otoriteye malik olmuş
tur. 

Ncvyork, 19 (A.A) - B. Lavnl hü
kümetinin Pariste yerleşecri{i ve Debri
nonun Fransa hükümetini Berlinde tem
sil .. dece~i söyleniyor. 

Mareşal Fon Ruııtedin işgal altındaki 
F'ransada bulunnn Alman kuvvetlt-rİ baş 
kumandanlığına tayini, bir müttefik ta
arruzunun mihver clevletlerincc muhak
kak telôkki edildi~i hakkında bazı şayi
alara sebep olmuştur. 

Vişi. 19 (A.A) - Yeni kabine ilk 
toplnntıSJnı bugün ynpacak ve bu top
lantıda B. Lava! yeni nazırları Mareşnl 
Petenle tanıştıracaktır. 

ra raponmu vermistir. 
CU:NKİNG SEVİNÇ İÇİNDE 
Çunking, 19 (A.A) - United Press 

bildiriyor : 
Tokyonun bombardımanı haberi Çun

kingte çok büyük bir memnuniyetle 
karşılanmıştır. Haberler nazırı şöyle 
O.emiştir : •Bu haber mütte!ikler!mizin 
harbi düşman topraklnrına nakledecek
leri hakkındaki vaitlerini ifn cttiklerir> 
bizi' ispat etmektedir.• 

LiBYA HARBi 
* Berkadaki he

de lere taar
ruz edildi 

-*-
Mihver ~alıları Malta 

Kifi miktarda mühendis 
ve usta yetiştirilecektir 

üzerine hücum ettiler .. 
Kahire, 19 (A.A) - İngiliz hava teb

liği: 
Bomba uçaklarımız Cuma gecesi Bin~ 

gazide ve Berka bölgesindeki hedeflere 
hücumlar yapmıştır. 

TayyaPe mo örlerini ya pacalı ustaları yetiştlr
melı üzere bi tayyare motörcüfiiğü 

usta olıulu açılacalı.-
Sirenaikte kum fırtınaları hava hare· 

kctlerine engel olmuştur. 
--------·----------

Düşman uçaklan dün Malta üzerinde 
akınlanna devam etmiştir. Uçak savar. 
lar bir Yünkers düşiirmüş ve başka Al
man uçakları da hasara uğratılmıştır. 
Kaybolduğu bildirilen uçaklarımızdan 

birisinin dört kişilik mürettebatı şimdı 
emin bir mahalle varmıştır. Bütün bu 
hareketlerden bir tayyareıniz kaybol. 
muştur. 

Roma, 19 (A.A) - Tebliğ: 
Sircnaikada mahdut keşif kuvvetlerj 

ve topçu faaliyeti olmuştur. Hava şart. 
lan ve kum f ırtınalan uçakların faali
yetine mani olmuştur. 

Bomba uçaklarımız Malta üzerinde 
uçmuşlar ve bombalar atmışlardır. 

Roma, 19 {A.A) - İtalyan tayyareleri 
Libyada düşmanın iaşe kollarını muvaf
fak1yetle bombalamışlardır. Topçumu:ı 
bir Harikan uçağını düşürmüştür. Ak· 
denizde bir dtişman denizaltısnı batır
dık. 

~-~-~.a--~---

Ankara, 19 (Hususi) - Maarif VekA
letince açılacak mesleki ve teknik okul
lan için hazırlanan kanun projesi 9 se
nelik bir program hnzırlanınıştır. 81 
milyon lira sarfiyle meydana gelecek 
mesleki ve teknik okullardan başka mev .. 

cut okullar büyütülecektir. Projenin 
mucip sebepler layihasında deniliyor ki: 

- cHer alanda genişletilmesi gereken 
endüstrimiz için lazım olan yüksek mil· 
hendis, mühendis, teknisyen ve meha
retli işçi yetiştirmek üzere okullar aç
mak zorundayız. Mevcut meslek! ve 
teknik öğretim teşkildb, tesisatı, yeni 
kadro vesaire bakımlanndan bugUnkU 
ihtiyaçları karşılayabilmekten uzaktır. 
Proje daha önce Büytik Millet Meclisin
ce tasvip olunan kararların tatbikine 
geçilmesini sağlamak maksadiyle hazır
lanmıştır.> 

Projeye göre Ankarada her sene 350 
mezun verecek 1500 talebeli bir teknik 

okul kurulacak, İstanbul teknik okul~ 
nun kadrosu 250 den bine çıkarılacak· 
tır. 

Tayyare motörlerini memlekette ya· 
pabilecek ustalan yetiştirmek Uzere /ı.Jl• 
karada bir tayyare motörcülUğii us1B 
okulu açılacaktır. 

Mevcut 9 sanat okulundan dahn lg 
sanat okulu açılacak ve bu mekteple:; 
den her yıl 2575 mezun alınacaktır. 
akşam e!"kek sanat okulu, daha 5 yapJ 
usta okulu, 25 kız enstitilsü, 66 akşaD' 
kız sanat okulu daha açılacaktır . .A~atı' 
okullarının talebe sayısı 30 bine çıkar>' 
lacaktır. 

1ı.mirde açılacak yeni okullar şunlal" 
dır: Daha bir erkek sanat okulu, yapl 
usta okulu, ödemiş Tire ve Menemende 
birer akşam okulu, İzmir, ödemiş ve Ti
rede birer akşam erkek okulu kuruln-
caktır. 

Y una n kralı 
. -*

Mısıfl lıralına bir 
Ucretli memuriyetler 

ziyafet verdi 
Kahire, 19 (A.A) - Yunan Kralı 

Corç bugün Mısır Kralı Faruğa bir z.i
yaf et vermiştir. Kral Corç Veliaht Prens 
Mehmet Aliye ve Nahas paşaya Yuna
nist.'ının büyük nişanlarını vermiştir. 

----o---
AMEJUKADA 

Vaşington, 19 (A.A) - Hükümet hu
susi şahıslara ait ticaret vapurlanna bu
gün el koymuştur. Esasen bu vapurların 
yüzde yetmiş beşine daha evvel kirala· 
ma ve el koyma kanunlarına tevfikan .el 
koymuş bulunmaktadır. 

•• 
Ucret • 

detıe 

ıemuriyette ~eçen müd
maaşlı memurrj1ette 

geçm·ş sayılacak 

---- -----
Hitlt1 rin doğum 

yıldönümii 
__ *__.... 

Ankura, 19 (Telefonla) - Bütün Ue
retli memurların maaşlı kadrolara nakli 
hususunda vek~letlerin hazırladıklan 
listeler başvekfılete verildi. Bu cetveller 
başvekfilet müsteşan B. Cemalin reisli
ğinde toplanan bir komisyonda tetkik 
ediliyor. 

Tetkikler tamamlandıktan sonra bir 
kanun projesi hazırlannrak meclise ve
rilecektir. Her vekfiletin mevcut ücretli 

kadrolan birer derece indirilmek ~ 
tiyle maaşlı kadrolara geçirilecektir. 

Bu suretle Ucret kadroları kaldınhıllıf 
bulunacaktır. 

Ücretli vazifede geçen çalışma :ınUd
detleri nakledileceği maaşlı memuriyeY 
te geçmiş sayılması için projeye bir bil .. 
küm ilave edilecektir. Bazı dairelerde iıı 
hususiyetlerine binaen yüksek ban :ırıe
muriyetlerin ilcret olarak bırakılın3lat' 
muhtemeJdir. Berlln, 19 (AA) - Alman haber· 

ler nazın Fon Ditrih Hitlcrin doğum 
yıldönümü münasebetiyle korrespon
dans nnsyonnlda yazdığı bir makalede 
diyor ki: 

-c Milletin hayat ve İstikbali için 
mukadder olan bu mücadelede bütün 
enerjimiz ve gayretlerimiz bir gayede 
toplanmalıdır. O do znferden ibarettir. 
Biz, yenilmez bir orduya ve enerjiye ve 
baskolarından ilstün hasletlere malikiz. 
Milletimizi hnnkalı zaferler yoluna aü
rükliyen bütün kuvvetleri Hitler yarat· 
mış ve o bu kuvvetlerin timsali olmuş
tur.~ 

Kahve ve çayın inhisara alınma
sı hakkında bir layiha hazırlandı 

- -------------- - - ------ -

-~~--.a---~ 

Dünyanın en zen· 

Ankara, 19 (Tele.fonla) - Kahve ve 
çayın inhisar altına alınmasına dair la
yihadaki hilktimlere göre, inhisarlar ida
resi lüzum gördüğü yerlerde kahve 
amffierine kendi kontrölü altında kav
rulmuş veya çekirdek kahve imal ettirip 
yüzde on beş kadar kAr vermek suretiy
le sattıracaktır. Çay ve kahve satış yer-

leri ve bayilerin satışı inhisarlar id:ıreei
ne devredilecektir. 

LAyihaya kaçakçılık, taklit ve ma}ıl6~ 
çay ve kahve satışı failleri hakkında ce
za! hükümler konulmuştur. Yabantl1 

memleketlerden gelen yolculann bel'&" 
bCTlcrindeki çaylardan 50 grnDl! inhlal1 
resminden muaf tutulmaktadır. 

gin kadını 
---~*·~--~ 

Büyüfı bir servet • Istanbul maçları 
bıralıaralı öldü-

Madrit, 19 (A.A) - Bütün dünya
nın en zengin kadını olan bayan Van
der Velt 56 yaşında olduğu halde öl
müştür. Bayan Vander Veltin elinde 
dünyanın en kıymetli sanat eserlerinden 
mürekkep çok kıymetli bir kolleksiyon 
vardı; Bu kolleksiyonun bulunduğu ga
leriler bir sanat müzesi halindedir. 

Galatasaray Feneri gü
zel bir oyunla mağliip etti 

M\lazzam bir servet terkeden bayan İstanbul, 19 (Hususi) - Bugün yapı-
V nnder Veltin yalnız miras vergisi 100 lan Jik maçları çok alakalı olmuştur. Bü
milyon. dolnrı hulac~~~~r. Sanat eserleri ylik bir heyecanla oldukça kabarık bir 
kolleksıyonlan da hukumete kalacakbr. seyirci kütlesi tarnf ından takip edilen 

Bayan Vander Velt ailesinin en ıon ' Galatasaray _ Fenerbahçe maçı zaman 
ferdidir. Vasiyeti mucibince Nevyorkta iki" ta nI 1 hi e t · 
b · · dd d k" ı_ v k im zaman r ın c ne c reyan e mışse eşmcı ca e e ı -.onagın yı ı ası . . . 
icap edecektir. de netıccde Galatasaray takımı rakıbme 

---o---- karşı iki gol atarak tefevvük etmiştir. 

FRANSA YA 
TAARRUZ 
Londra, 19 (A.A) - İngiliz Hari

ken bomba uçakları dün öğleden ıonra 
avcılar himayesinde Frnnsanın şimalin
deki hedefleri bombalamıştır. 
-~~~ --~-~ 

uzak doğu savaşı 
(Ba~tarnfı 1 inci Sahifede) 

Gcbu şehri japonlnr eline geçmiştir. 
Şehir yanmaktadır. Şehir civarında şid
detli bir muharebe olmaktadır. 

BELÇiKA 
KOHGOSUNDA 
Londra, 19 (A.A) - Hür Belçika 

Ajansına göre Belçika kongosu umumi 
valisi, harp istihsaJatının artması için 
bütün gayretlerin gösterilmesini, çok ça· 
lışılmasını istemiştir. Hükümet, kauçuk 
ormanlanndan istihsaldtı arttırmak üze
re oraya hususi bir heyet göndermiştir. 

~~~-Gt~·~~~ 

Panay adasına çıkan düşman kuvvet- FRANSA 
leri, kuvvetlerimizin şiddetli mukaveme- Eslıl ınüttefilderfnden 
tiyle karşılaşmışlnrd ır. 

Sidney, 19 (A.A) - Müttefik ordular hafıaret görmüş .. 
umumi kararguhı tebliğ ediyor: Klermon Ferran, 19 (A.A) - Ofi 

Müttefik uçaklar Rabaule hücumla- bildiriyor: 
rında iki nakliye gemisini muhtemel ola- , Poti Marseyez gazetesi: «Başvekil La
rak batırmışlardır bir gemiye tam isabet 1 va!, fcvknlade güç ve nankör bir işi üze. 
kaydetmişlerdir. Uçaklar Rabaul hava rine almıştır. Fransa, Yeni Avrupada yer 
meydanına da hücum ederek yerde bir almak istiyor, 1870 deki hataları tekrar. 
kaç uçağı tahrip etmişlerdir. Hava mu- lamamahdır.> demektedir. 
harebelerinde dört japon avcısı tahrip Nco Rcpufliken gazetesi de: cBeynel
edilmiştir. Hücum sonuna kadar devam mileJ alanda Fransa faaliyetini düzelt. 
etmiştir. melidir. Vakar ve şeref dışında bir adım 

Tokyo, 19 (A.A) - Bildirildiğine görC' atmamıştır. Fransa eski müttefiklerin
Pnnay adasına çıkan japon kuvvetleri den gördüğü hakaretlere sabır ile muka
göz hapsine alınmış 426 kişiyi kurtarmış- bele etmiştir. Değişen Fransa değildir.> 
tır. Bunlarm yüz kadarı çocuktur. diye mütalnfi beyan etmektedir. 

Beşiktaş çok üstün bir oyunla '1efıı 
takımına O - 8 galip gelmiş, Bcyk0% dtı 
yaptığı maçta yenilmiştir. 

Cumartesi akşamı İzmir - Mani59 
muhtelitlerl karşılaşmasında İzmir :&9 .. 
lamı bu maçı 8 - O gibi büyük bir far~la 
kazanmıştır .. 

İNGiLJZl..ERJN 
BİR TEKZİBİ . 
Londra, 19 (A.A) - Saluhifetli 

Londra mahfillerinden bildirildiğine ~ 
re İng:liz kuvvetlerinin Birmanyad 
hareket alnnından geri çekildiği ve ccs: 
heyi tutmak vazifesinin Çinlilere bırnkı 
dığı bahis mevzuu de~ildir. 

lngilizlerin yerine Çinlilerin j)tarn; 
edilmekte olduğunu bildiren bir Kn~ 
ta telgrafı İngilizlerin bu harekat aJıınr" 
nı terketmek niyetinde olduğu intib81~~ 
verebilir. Fakat bu tahmin kntiyen do 
ru değildir. 

____ 9 __ , ___ _ 

ingUtereye taarruz ·ıs 
Londrn, 19 (A.A) - Hava ve dab1 

emniyet Neznretleri tebliği: de 
Dün gece düşman uçakları 1ngiltere 

bir çok yere bomba atmıştır. Hafif htı .. 
.sar olmuştur. Bir kişi yaralanmıştır· 

---o----
Bulgar melıusıar• 

Sofya, 19 (A.A) - Bulgar mebusl;; 
rından müteşekkil bir heyet ynkıll de 
pe~teye gidecektir. Bir Macar heyeti 
Sofy;ıyı ziyaret edecektir. 


