
Vaşington il 'A.AV.
Amerika AY.n M~liiin· 
kal:nıl ediTen"' lngilt~reye 
yardım projttısi k'amınu 
mebusan Mecliiinôe 71 ' 
nıubalif reye karıı 317rey1 
le kal>ul edifmit ve Cüm·~ 
llürreiıi Ruzvelt tarahn· 
dan da imzalandijindan 
kanun merİ)'el mevk'iiiıe 
girmiı\ir. 

in gilte•eye:; 7Sharp 
gemisi göndmiet.'1!k 

Ankara 11 (Radyo r•· 
zetesinden -Vaıinrtondan 
gelen haberlere göre, Ame 
r1ka hükuıneti geçenlerde 
ıngiltereye verdiği 50 
torpffio muhribinden.. ~· 
ka yenidezı:,'IS muhrip ~ 
derme,ğ~ karaı vermi.Jt.\«. 



Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisatl 

Dundnn dolayı önümü· 
ze açıhmş bulunan fırsatı 

kaçırmamak eli mizJe<Jir . 
Cuınburiyet maarifinin ili· 
mizd,. >tçtığı " Ak~am Kız 
sanat okuluna "gösterer.t-· 
ğimiz rağbet ve genç ba· 
yanlan:rıızfn sarfed .. cekle· 
ri gayr,.t bu bakımdaki 
eblıyrt ve kabiliyetkrimi· 
zin öl~ü~ÜflÜ tayin edebi· 
tir. v"' bu neticeler mem
Jrketimizde duba yükst>k 
mt>ıleki mektepl~rin tesiıi 
ne mtiessir olacak hizmet 
l~r ifa eyl,..r. 

Hıtaym grnç, zeki. ça 
Jışlcan hayanlarmm bugün 
kü miitt-vazi bir sanat yur 
dunda göstereceklı-ri mu• 
vaffakıyerlnle bu unat 
okulunu yü'kır:k lıir ens· 
titü olarak ıiııf'miz<l~ ya • 
şatmaya ve onun temiz Vt'! 

iÜZ~I kucığmda irfan nur• 
larile aydınluıun istihkak 
kazaıı<lığımn:ı çok yılun 
bir atici~ isbat t-decekle · 
rinclnı _şüpht- etmek istemi 
yorum . 

* * * Çeyr«"k asır önce cihan 
milletlı-riniıı ölümünü mu· 
bakkak sayd1klan büyü" 
Turk uluıu, iman ve ün1i· 
dini t .. mıil eden insara ze· 
kilarmın çok üıtürıd"" ha· 
rıludıtr r mudzt"lcar göstere 
ult h,.r t ah ada gördüğü· 
muz bugurıkü hilgi v~ ye· 
nilik tf" şert-fin ı"fl yüksek 
Vf! eşsiz hir mevL iin,. sa· 

hip olmuştur . 
Hatayla gençlıar : 
Si:ı }ı,.nüz çocuk iken 

bütün düşmanl~r bize öl • 
muş göıile balnyorıard1. 
Hak vl". hayatımızı inkir 
ediyorJe1rdı. Şimdi mevcu 
diyelimiıin büyüldüğ'ünü 

anhyor, ıböyie- alf'mtümul 
ve muazzam bir inkilit.un 
çocuklara olarak kt-ndinizi 
görijyuuunuı !. 

. Fakat: silihlarmızla de 
~İl kalpl~rinizdt!n taşan 
saf ve ı ıun~dani hislerle 
paylaştığınız o matemli 
gunlerdeki çetin ve- haya 
ti mucad,.)eyi unutmayınız! 

Siz, o günter<le bab,.. 
JHrrnızın, kardf'4leriniıin, 
amcıt , v,,. dayılarmııın akıt 
tıgı al k ırnlara coşkun 
gözyaşlarile bir serinlik ve 
kudııyet vern1iştiniz. 

* • • Cumhuriyet ve onun 
zafer timsalleri olan bü · 
yükl~nmizin ıiıe göster .. 
<.tikleri :.~ollar, yttşayış. 
yükseliş, aydmlamş ve me 

~de•ıiy.~t yollarıdır. l>u yol 
larda yürümek varlığemı • 
za, birlitimize inandığımız 
gibi kutsal ve büyiik bir 
vazife olıun. Çünkü; 

Size, yol göster~nlcr: 
aııtıur, meutuıperut bü 

Kahraman ) Beıedige 
tıskerlerimi- --faaliqette~ 

k l k h ( Başı 1 incide) ze lŞ l e- derun ŞOSHltll şehre hağ· 

d • } hyan Atatürk Bulvarının 
ıge er ~imdiden açılmasına bış· 

Milletimizin verdi· lanmıştır . Nafıamn mükel 
.., . k I . Jd amele yardımı ile a· 
gı eşya ffS er en· çılmasma başlan11n bulvar 
mize dağıbldı 25 metre genişli~hıde o· 
Ankara : Milli Müdafaa lacak ve mezbahanın ya· 

Vekaletinden tebliğ edil· modan nümune bı. hçesi Ö· 
miştir: nüne kadar iıntidad ede· 

Memleketin her tarafın· rek şosa, ka,d ırım ve çi· 
dan orduya kışlık ht diye menlik k111mlarmı ihtiva 
olarak verilen do"uz b~n eyliyerektir. Bel~diye en· 
yün fanila, yirmi bin yün cümeni bu bulvarm bir an 
kazak, üç yüz yirnıi beş evvel vücude gelmesi İ · 
bin yim çorap, yüz yirmi çin yapılacal masrafa bir 
bin pamuklu, yetmiş br.ş kısım karşılıkta şimdidt>n 
bin yün eldiven, ve elli bin hazu lamış bulunmaktadır. 
muhtelif eşya ordu birlikle • Köprü meydanında ya 
rirıe taksim ve erata tevzi pılacagını evvelce haber 
,.dilmiştir. verdiğimiz küçük halk bah 

Bu teb<ırruata tehalük· çesinin de !anıimin~ baş·. 
le iştirak <!den ve bu vesi·: lanmış ve ınşanm ıhalesı 
le ile de orduyıt karşı derin dün yapılmışhr. Bu halk 
alika ve muhabbet güste· bahçesi yapı~ırke~ köprü 

meydanmda\cı poh.; kara· 
ren sayın yurddaşlara ve k I d '- ld 1 d ·· . . , o unun a Ki\ ırı m.ts1 u 
bu ışte lcıymetlı yaruımla· _ _ kt d · K k ı 

bk d K 1 11 • şunulme e ır. ara o un 
rı ıe ıt e en ızı ay 11ve· k ld 1 . . L> 1 d" . . . u ırı rnası ıçın oe e ıye 
dığer hayır cemıyetlerı bıış b d b" k 

. masın " ır ısım ver 
kan ve ııyarlarına ı tt>şek· I 1 b .. ayrı ır ayrı ınaz uraya 
ku! olunur. nakledilecek ve bina kaldı 
Yardım se- rılıP_ meyd~n llu arından 

temızlenmış oıa<:aktır . 

verler ce- Halkevinde 
migeline 

Teberriiler de· 
vam ediyor 

Yardımıe verler cemi· 
yetin~ teberrüler devam et 
mektedir. Bu haftanın lis 
teıini de aynen neşrediyo 
ruz: Kuruş 

Hayan Kadriye Yurtman 500 
,, Elif roma 500 
" Nazıma Miski 300 
,, Bir hıyır sahibi 250 

" Şaziy~ Ôıalpat 250 
,, Mesrure M .. ıek 250 
,, Ramiıe Karabey 200 
,. Saime Sunman 200 
,. Aliye Karaman 200 
,, Ma"-bule Atahan 200 
,, Hayriye Bensan 200 
,. Emine Karabey 150 
" Fatma Özgün 100 
,. Remıiye Ezer 100 
,, Emine Miski 100 
,, Zübdiy,.. Uktt"n 100 
,, Perihan Tect"r 100 
,, Seniha Babadarlı 100 
" Hadice Mıshk 100 
,, Rudiye Seheroğlu 100 
,, Menekşe Ergün 100 
~ Fatma Karaman 100 
" Liltfiy~ Mıstık 100 

Yekun 4300 
~~-r:....~ 

kümdarlar, ıalim ve müı· 
tebit sultanlar ve orı!a ran 
yetiştirmeleri uşak ruhlu, 
sefil yaradthşlı insanlar 
değillerdir. Yüksek mane 
viyatınızda yaşıyan ve yol 
farınızı aydınlatan Kema • 
list reiimin ışığı. size ha· 
yat, sevgi ve sayğı bagıı· 
hyan " İnönü ,, devri, sizi 
refah ve saadete kavuştu· 
ran Cumhuriyetin şefkatli 
elidir. 

( Sonu var ); 
Şükrü oGUZ 

Seri konferanlar 
d t< vam ediyor 

Halkevinin tertib etti· 
ti seri konf er anılar mun· 
tazaman devam etmekte· 
dir. Bu akşam Turgut Se 
rengil t ırafmdan Oıroanlı 
impara ·orluğunun yıblma 
aebepleri mevzulu bir kon· 
ferans verilecektir. Gele· 
cek çarşambll güuü Bayan 
Ntt.bido Balcı tara!andan 
«l,tiklal macadelesi» mev 
zulu bir konferans v .. rile· 
cektir. 

Adana da 
Sıhhat meı,..· urluğu 

kursu açıldı 
Adana Sıtma Enstitüsün 

de bir kurs açılacaktır. 
Bu kurs 15 martta tedri · 
18t.ı başhyarak birbuçuk 
ay devam edecektir. Or· 
ta mekt~p mezunlarının 
kabul edileceği bu kursta 
muvaffak olanlar sıhhat 
memuru tayin edilecekler 
dir. Fazla tafsilat almak 
tiyenler Sıhhat müdürlü~ü· 
ne müracaat edebilirler. 

Havalarda 
Londra 11 A .A. - lngi 

liz tebliği: Dür. gece ,boru 
l;>ardı man tayyarelerimiz 
Polonya sanayi merkezi 
ile işgal altınJaki limanla 
ra ve Şimı.li Fransadaki 
Hava meydanlanna müte· 

addit akınlar yapmıı ve 
ablaıı bombaların ağ-.r ha· 
sara sebebiyet verdiği mü 
şahede edilmiştir üç tay· 

yuemiz dönmemiıtir. 

lliir F'an.ç.ız 
kuvııetleri 
f un us hududuna 
kadar g· decek 

Kahire 11 A. A. -
Hür Fransız kuvvetleri 
kumandanı General Katru 
' Elbelağ ,, gazetesine be 

yanatta bulun trak demiş · 
tir ki : 

" - Afrikada harekat 
ta bulunan hür Franııı 
kuvvetlerinin Tunus hudu 
duna kadar giderek ora· 
da General Veygan hn 
as~ ~rleri le el sıkışacakla
rım tahmin ediyoru.n. Hür 
Fransız kuvvetleri şimdiye 
ıcadıu ltalyanhrdan . 100 
den fazl' 1-"sir almışlardır. 

ÇÖRÇIL 
Amiral Darlana 

cevap verecek 
Londra: 1 t:A.A.- Fıran• 

saya gidecek iaşe vapur· 
(arını lngiliz 
müsaderesinden kurtarmak 
için buıılara Frnnsız harp 
gemileri terfik t:dileceğine 
dair Fmınsız Başvekili 
Amiral Darlan tarahndan 
yapılan tahditamiz beyana· 
ta İngiliz Başvekili Çöı çil 
tarafından pek ~yakında 
aYam kamarasında cevap 
veril ece kti r . 

İngiliz ıiy.lSi mebafili· 
ne göre, Alman siyttJileri 
Fra ua ıle İngiltereni n ara• 
suu açmak ve bir .türlü ele 
geçiremedikleri Fıranıız do
nanaıasın& lngilizlerle çar· 
pışhrmak için Amiral Dar· 
lanı böyle bir harakete 
teşvik etmektedir. 

ilanen tebliğat 
Ant~kya icra memurlu· 

ğundan : 
Muhatap: Antakyanm 

Vakıf köyünden S i m o n 
Şemmasyan oğlu Dilcrana 
Vakıf köyünden Manoel 
Aydına ipote~ li bulunan 
ayni köyde kain • ve tapu 
sicilindt! namınıza kayitli 
371 ve 746 ayılı gayri· 
menkullerinize ehli vukuf 

' marif~tile birine 100 ve di· 
gerine 69 lira kiymet tak· 
dir edilmiştir. Buna karşı 
itirazınız "varsa ilin tarihin 
den itibaren bir ay içinde 
deiremize muracaatla şifa· 
hen veya yau ile bildir· 
meniz lüzumu tebliğ maka
mına kaim olmak üzere 
ilan olunur 

ilan 
Antakya icra 
murlllğuodafl 
İpotek olup par•Y' 

rilmesine karar Vf!ril.,t 
ehli vukuf marifetile t 
mma (3750) türk . e·"'ıf9'i~~ 
nakdiyesi kiymet t• .. k ~ 
edilen Antakyanın ~ 
mmtakas•ndu kiin ( ~ 
maralı bir evin :te ";j. 
açık arttırma ile 3-4 /ı:, 
tarihine rt\ılayan pert' ~ 
günü saat 9 dan 11.t~ 
dar dairede birinci : 
ması icra ed i lec~ktir• 

Arttırma takdir . 
kiymetiıı 100 de 75 ~ 
duğu surette alıcı ~ 
ihalesi yapılacağı· a9',. 
dirde son arttaranın 
dü baki kalmak tarlİ" 
gün uzatılarak 14--4/ 
pazartesi günü ayni 
ikinci arttırmuı yapı. 
hr. S•taş peıin1>ar• 
arttırmaya girmek i .... ,.,;..:: 
ler mukadder kiyma~ · İı 
de yedi buçu" niabe . 
pey akçası vermel~ri ~l\l 
dır. Gayri menkutun I ı 
laliye ve tapu ,mall'afı ~ 
cıya aittir daha faıl•, ~.in 
mat almak isteyeni-:• •le 
3 -941 t.uibinden ıtı";AElçi 

., açık bulundurulacak ~--~bı 
ııamemize ve 941ıl · 
numaralı doıyaaaoa ula 
caatla İcab eden maaJt ı 
almış olacakları ilin iıe 

llauen teblit ere 
Kırık ban icra dair · ir 

Artin bqciyaoa 
ilam(2180) kuruı alt~ 
ra horçl u o~up mab• 
nıeti meçhul ıirkor 
yan muayyen iki •'I 
d:. icranm geri bir 
Sl için karar fetİ 
-~ey\but borc8t':" 
halde cebri icraya 
olunacaj'I ilan oıuo°'t 

ilanen teblij• 
Kınkban icra dair 

Kırılc:hanın R 
köyünden oıman. of"' 
m•n vereıeaine n 
haricen taatildi ;:t 1 r 
928 tuihli vasika il•, 
madeni oımınla alt~'f 
lu olup mıhalli ik • 
meçhul oldutu •" 
Seylanlı gigork k .. 

1 
~ 

oğlu bedroaa ilane~ 
ğat icrasına karat. 
ğinden muayy~n iki 
fında itiraz edildi . 
ve borç ödeamedit' 
cebri icraya devaOI 
cağı ilin olunur. 

-~eşriyat Müdii~ 
Selim ÇELENr>. 

C.H .P .matbusıAN 

Zeytin yağı ahnacak 
Muhammen 1 

Cinsi Miktarı kilo bedeli .. Kuruş 
Zeytinyağı 90 Kilo 32 

" 41 35 
Yukarıda yazıla• zeytin y t ğı açılc arttırma~ 

15 gün müddetle müzayedeye çıkanlmlftar .• f• 
100 de 7 ,5 teminatlariyle birlikte f7-3-941 
tesi gÜflÜ saat 11 de Defterdarhğa müracaatl,,. 
olunur, 


