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itnd~ı ~~·d.ürü admn 
~tr k .. llie-.ıdır ~anların 
'MtlU:*'~lesınden5kurıış 

'<ilcret peşindir 

[S.,..,...,.ryerde 2 kuruı) ... 

illi'hazzrlan !6zıla)Ji ve ;,Çocuk !'Esirge· L 
lr•ll;jjevrinde me "Ku:ruTlilarınrn s~rrelik 1·/N MÜHiM 
tJ:Q.ıi.t " • ~ATT.,ı~TVEf 

trJ- .eter.zmız k / " "L-Y C/".l r.n,: 
Fıı1l} Rılk1 Al AY Ollgne e?i 

&rı k Kongreler eYvelki gün öğl.ed 11, sou· Ame1İk<1 t ıUih 
fi ~iftJel'. llrarııamed~nbe· n 
9'.tt bti)- t:tt~ yiyfc~k inli· , a yapıldı ve yeni idafe heyet1e'ri ~t1'çildi ver:e -'kar.şı,,va 

'~tb ~~~b:.ı ~ü;::!::~ Çoou~ &irgeme K-uru l!K6bri Ôzkayııak, Yüsuf zigetiıİİ ilan 
C\btj er'gün, şclirin ilitiya mu 'Se~ik kong,esile. Kı· oyuncu. 
ll •rr Ço~ f 1 d zılayı cemiyetinin )fSenelik Kızıl•y merkez h~yeti e ·sı,·goı· 
~İihtR!t •'z 8 ra 'huğ ay dün ôğl~den sonra top!a· U tii tcdir. Bir gün bü· koogresi 0\IYelki günuöğ· • J!... 
rı n11t·l leden •~nra aa1t 4 te Hal narak ar alarmda ldar~ he DIKT~T vR MiL 

~illi lJ .. 

1 

Nasıtaları yal111z d b V yetini seçmişlerdir. S~çi . L·E~rr ·· ı.:;_ .. ,nlN IRK ÜS· 
Lt '~Udafaa ilıtiyaçlarına kevi salonun a aşta a· ı...r. I'\. 
~ 011\lnıa l limbo: olmak üzere lOQ den len Jdare he-yeti şunlar · (j 
····rd, ' •.~ya, ıu yası d TÜl\.'LO o sııı.ş. ~. rı .. f k fazla azttmn iştirakile ya· ır : ·ı ı ıl• 'il q 

aorı.... ıati ade ~tmc Reis ; Zübeyir Göçmf'U 'f ~N B~ŞJ\ BU DA.· 
.-..: ._ . bile, tedbirleri· pılmışhr · 
i::l-'"f.llıf niihttlu merkez İlk ı olarak Çocuk Esir lkinciRcis: Saffet Bereket LAL1KTIR 

'l""·• ~ geme Kurumu kong-reti Veznedar : izzet Güçlü d '-1e.., ~nio, ttta,.uri Muhasip : Hasan Fahri Her millet ıneka ar 
tlllQ..ı....ı • a k ı.•- t~plaomış ve bu toplanh· 

ç~k 'llWerıo e ıt".: 'Kitip : ·sami f\s~lci "''rnt"'· da kurumun ..bir senelik 
lııa .• k..ı ... ' ön~l:~lnir. Her1 iki !turumun yeni """"'~ faaliyet raporile 'bilançosu 
l~ el. l.lv • !iüy~ ~hir· oku ımuştur. Bu biliuçoya idare hevetlerinf" rtıuvaff .. 
lik te~ ~r ıkonıe-rYeci göre geçen bir yıl 'çinde kiy~t <iilcr ' ve l)iurd ıçın 
. "l de •ız ve.40ğu.k ha Ktırllm tarafından 305 fa· fayJhtı iŞler ' görateletini 
1tte Pc>l1trınaız olsaydı tem~nni edel'iz. 
L" •tokı ' kir tilllebeye elbise yme utrl.. _ , .,.,mızt yalnız 
~ .. IQ d 20 fakir •~ye de tayak 

~lt.lhtk 1 
deye inhit1r ·kabı adarik t ôildigt bil • 

. "•~k"' nıeeba,riyetinJe dirilmekte• ;di. Kurumun 
~t~· hk tditinecc· faaliyeti "e ..auaHarı Ü· 

... O İtli , · ~ aftJBmn zerinde münakaş•lar ol • 
ct~il ~ 1irecek ' bulmak muş v~ bu miMtalıatalar • 

• •~ • '
1 

6Mcı ->ibettemektir. 
~ tJe.Lı_ dant ra Kur.umun 941 

.kon.... 
1 

.-.oer mfNcul d· ı ·• '-. ....::t'le blit9cai (bazı .,•• ı aua s.8 • 
'""ti~ . ie•s~l~rinin bul edilmiştir • .,. Bütçe 5300 
-~~nı mimküıa ol· !in.dır. X11rumun ;geçen 

tt~ .~t, bliMilc şeh~r sen~kiaıeS&p\an tetkik e· 
.\~le tıııt)lı;qp ft'Hl~tfıa!'l 
t~Ubitt fıfd,h 11 ~Nr. Bu .dilerek 1lumt&Zam lduğu 

Vrıfıimiz 
Bu sabah isken· 
d runa gitti 

:OV "limiz" Şüicrü 'Sökmen 
süer teftişlerde bulunmak 
. üı.ere bu abab Iakenderu 
na gitmiştir . Akşam şeHri 
mize dönece~ tir. 

Hir vatandaşın 
teberriiü 

illet h.ttle· rrlilli muk'a\re· bi~ heyet tarafrnda' tas • 
rı ..ı -rtı, vip , 0 )uhdwktan ıonr~y~i Vilay-t Daimi Encü 
d~~ biti~~·~ bab~hca~ıı.d· id«re lreyeti stçinrine hoş men azasınd1tn Suphi Be· 
,---.ind ' ıaa ın mu l"omı, 'Ye ı aıskğıebki ~zeval dir Uluç bir aylık ücreti · 

"-hı "'l ~ leınir.at ;.altma f ) ~6 · ,. "ın .. _ idare ıh~ti zaiıldUrrna nin sa i tutarı o an ı h· f:'.L ~. rfi_;., v. 
• · •ıı:tt f ionlup olanmuştar-dır : rayı ıürk ~~a "'iırumu· 
'a.fe, ~~ ~t,ff»:t, aile E>~tor S1tkı O!#Man, ıı a teberrü ıe~lentistir Ku· 

-... ....... ~•ı.1 bu..etolcla· d _ı..,,r E· k d" . le' ....... ~ .... , ........ ~ t,;sesi mü ürü DJ.. •rvm en 18lnc tc~ •ur 
cJ nL rınc:: )erdım-et 

lb\ ftk~tnl:iır· Jlu ~ar· ğilmeı. lıiız L bbttsi l'Öğ'ııet· eylemektedir. 

~J•:la})T t.feı:ınite -gibi meni ~inthm Ba~an olal, uM1ntaka "ficaf t 
td&L.ı.kı • ır ma: ı_.ı_ı-rde L"·ı~r vumru .. .• d .. l ""g"' •• : -~ uUT' .. cıı " mu u:r u u 
~ ~ Çoouk Eı•trımıe ~uru 
~~\ıw.;_~kü.n olduğu THnun konğreıindeaı\ son· izinli olarak Anka.,..ya 
~ıu el;j\ı . tnciirm~kte ırıro;Kızılay k(mgreıi top · ıtuen Mıh taka Ticat et 
~, ~... eh4tır. Mıl-til · ~ S 
"'tlllttn·,.... •••ııM-tifu ftlkip Jannttş \'fı cmmyetitı:geçen iidürü Sami u yı onun 

\ Lı 11 llt\'n\d ·l bir ydhlc f.N~iyct ratpnru y~rine" velr:a~eten hultük 'iş 
-l .,,v, bo ır · ~le bilineoıu oitunarak ~s l'tri müfüirü Elfrt'm tayin 
:d,, 1'ürk· lllbardamanla· vip ~d•ldikten • onr"' h yet edilnıit ve t"vveUci ünden 
"° " ·~'\rl 'Ye n6fuı\mu ten bet ~n\rı · trftsl ka· itibaren \Utf"sine hafla • 

le ~ı"-1 "'llıı ve · yük- bul :diit!Pek niıWnm'al'tle mı"hr . 
"" J,_ ı.tırıa l Y ,.,..._~ OJ)lamı~ o· · rnllt\bincc y nı merkez 
"-'~"'-~~'" tekadar az heyetinin St'\Çimiıı e Wiftan· 

11-!""'-~ ""it-ama, ol m11tar. Seçim neticosfnde 
,1~ il tlftıh· -·~•u.,Jiu· ~ merkez ht!yetl--trtah~larını 
lıilh~ifiı :-~bi, ,Ta· ~ağı~ki 'nvat in\ihap 
i . ·~ h•lk b'rlcrinin 6toınuttardır. 
Yı. '"''•ıl ltrafıM:taıı lt.iet Zek~riya ,f"' .. ~tı, Cdı'-t tQlf .. • • '-'uyı 
'i ••\tın IYi tıttaik Ba~n Saffet Ber ·ket, Sa 
;..~ • ........_j•,=•d1r. Herk~ B 
·~ ·----uı" - .mi Aadci, 4'kir Atahan, 
tttt,, ~-~')•~e~i, ~~atta ŞİWrü Balcı, Suni l\Mar, 

Nakil ve t.ayin 
Vıtliyet ldırte ıMedisi kiti 
bi Rq-hmı i'lkc.-nderurı ka· 
zası tahrirat kitij>(iti c 
n kledilmiı yerin.: • tlabili 
yeınlem~fi üibni re ti • 
rikwiıtir. 

·Be :dite z,. bıbHu
nP, elbise yaphrılıyor 1-..~ı,_.' r•iicud, en •.<-kaz- Sadık Mntt'.ü, ~üleytnaıı 

~•\le · ııcta~chi· köylü, diş1 tiahibi Zübeyir Belediye z::abıt1111 ıçın 
la~ .,.,~~~~~ri İ>üyük Göçmen. '-Do'lttor Mazhar yekn&1ak elbise vr 'kasket 

(1o ~., ~ın•k· J\tey, Doktor ıvlithat 'Ku· ısmatlanmı~h,.. ~lbiıselt'!r 
aıı.a ~ ine· t rncti- seyri, Marangoz. Şems: , liifllcaç- ~ülle k•dır bitec~k 

' •tyfıdt) Şefik: Sabuncu, Huan · tıc. 

ktiiçiik oltırsa ols•ln 
millet olarak yaşa 
rrıak hakk1na ma 

' ti'ktir 
V•şington 17 ~A.A.

Amerilca Cümhurreiai ~uz 
velt Jün akşa':ll •lman iş· 

g.di altındaki memleket· 
lerin diıi d~ dahil olmak 
üzere radyo ite 14 liHn· 

it~ neşredilen sok mühim 
bir nutulıc söylem!ştir . 

Sözlerine"bugünkü !Öy 

liyeceklerını harfi harfine 
tarihe geçecektir.,,C'iimlesi 
le başlıyan ruıvelt Rusya 

Oto~raAtsinden ~ok Mha 
fena olan Nazi sistemine 
ve onun yeni Niıanıth• ııid 

ettlO L hüi!Ün'ı etGtt~, 1ituer 
cil~rin fa'lnız mü~teınlı"'· 

kel~rde v~ AvrupaJa de· 
til, Beılci '1\ meri kada dı· 
hil olmak üzere butiin 
dünyadtt cebir ve "uvvet· 
le de geçirdılderi iktidar 
mevkiin i ıı tahakkiimünü 
k u rmıt k istelli~~ri f alcat 
insaniyet~ •futuhııla teb· 
ren ka )UI • etıiril~ıı ve r· 
sar~te dayarun ' öu ·aiık· 

mi asla1 
kabul ~tmiyeceıi· 

ııi ıöylemif tir. 
Rnzvelt kiralama ve 

ödunç verme • lcaııunuııun 
yalm~ Amerilcan Mecliıı· 
nin r~yile drğil 130 mil· 
yı.>rıluk Amenkau ınılleti 

nin rtıyi&~ lC'ubut <l i ld1~i 
111 i• i.ve dml f v.. k.nun 
bÜ'<Ürnlerinift lieı' 11evC .. arp 
nıühinımatıııa y,. b1Jnla· 

..ı:ııı nakli içio ic"ı\hctdon l:>ü 
tün kolnyhlelara mil ol· 
dutunu ili vedt'lıa ıoura 
ilk >ardım se vklyatınm yo' 
n"Qlkanlmıf' buıluftdutunu 

•bt-yau tmiıtir. 
ttı.V'~lt fatdıi'lh liçin 

i'iM1'~"!Mı siit'aırln tetn1n 
olunaca§\nı ttisz«t6'~•, 

~Sbnu 2 fiı(:ide) 

Pazartesi .. .. lfll 
~---• • •a.:.w.,..,.-.;...,_..__ 

Selim ÇELENK. 
~eşriyat M"d"ir· --oıi'erYıl~ğı: H.iıra 

• Yabahcı memleketlere 
· 8~Lin Gitnü ~ornis 

sayılar j 5- kuru~~ 
TelM~t-46~1>. ~.€24 

Y:ugoslu vqa 
Mihver ı p:'!'kt na: 

iltthak c'tmiye('C:k 
Belgrad 16JA. A. -· 

Röyler Ajanaı:bildiriyor : 
Almarnar tarafmdan 

yapılan sır1r • harbi ve 
Silrfedilen g•yretl~rden 
sonra Yu~oılatvyanın mih • 
v~r paktına iltihalıc etmiye 
ce~ine dair kati hnberlcr 
vureır. Her ne o!urşa ol· 
sun Yugosla

1
vya hükQmeti 

bitaraf k11lacaktır. Alman· 
yanm tekliflerine mukabil 
Y uıoıılavya hliku oıet~nin 
ileri sürdüğü noklai nazar 
şudur : Teca-9üz nereden 
gelirse· gctııin YufJıla~ya 
istHHilini nrudlifaı etlecek 
tir. Gün1~rdei'ıbeıri ~lrnn
yn ile y41p"an 1 müfa~e
lerd~ıı iVıtı;tos4a.,.ft\n "e
ltınane ·bir ıtarıd~ iRati bi· 
t.ıHaftık ıminlle öldQtu 
Şüph'Milliir.{M&zak1WeJeıin 
h~r safhtıMnÖa bir11bath 
h«teket fize ~m~a
dır. 

.. Mitlr.r Vnıre•l&vyaya 
mliteaddit teklifl~de bu • 
lunmuş ve Almanlarm Bul 
garistana girmesi bu vazi 
y~ti biraz deiiştirmişti. 
Yugoslavyamn oitaraflık 
hakkmdaki kati azmi Al· 
man tekliHcrinin kabulüne 
mani olmuş tur. Bütün bu 
vaziyetler karşısında Yu· 
goılı vya Naıırlarınan H it· 
leri ziyaret için Almanya· 
ya gitm~leriftde hiç bir 
sebeE yoktur. 

1 • ~ 

ı aoNDAKIKA 

'Bir ittJJtaaa 
Atmanlar 110 tay 
ywre k~'fbettiler 

i;bh<tra 17 A':A,'-2:.» (e· 
çerı •bir ti fta f~nd İPrtll· 
tf'!Te ve r'flrablôigarp 'lfte· 
rfüôe A1füırntarrn ta ~re 
zayıab 110 u bulmuıtur. 
Bunı· ıntak bil tn}iliE'-' uyı 
ah 22 tayyar~o ibaret· 
~ tir . 

lt tı tyan kWpara-
. torluğu yı~ılıyor 

Atina t7 A. A. -
Yunan m~tbuat Naıırı dün 
a\cŞttm ıö'yledı~t bir ıi'ufuk 
la konferanılar seriıini aç 
mıştır.1 uır Yunan\ılann 
rarihte maali gö/ülmemit 
harikalar yarattağrnı ıöyli 
yerek Metakıaım büyük 
lı tıruım' 1'1ürmctle anmıt 
ve sözler tııi 'şötl.. öltirmiı 
ıir : 

.. nalyan impar•lorJu· 
iu yı1'ıhy<>"; Fakat vaiife· 
mtz l>ita1emiştir: ~ihaı za 
feri İlan edinceye · aıdır 
ffiüca'defeyc ,levam celecc· 
'Jiı. ,, 



\'ENIGON 
1 XcZôü&& arıJ = sa ms 'G 'T 

Tetkikler ; 

Cümhuriyet 
devrinde 

Mesleki ve teknik 
tedrisat 

Musolininin l R11zve Jiiı, fl/J.illi hazırları\ 
beyhude gag- mühim nutku ma. de~~inde 

l 
. Baş\ 1 incict- ( Ba~ı l 1 ocıd ... ) 

re/ erı· Yunanistana, Çine v~ va· Cf' vermiştir. En kıthank 

HAVALARD~., 
Loıırlra 16 A.A . , 

ter aj~ ıı s •mn ö7,re ,.föt'1, 
göre. şimdiye k11dar ( 
giliz v~ müttefik harP fi 
milerile ticaret vap~rı•,, 
nın düşürdüğü dut':tr 
tayyarelt>rİ 400 den f9 

Bu ted'>irler ~u for • 
mülte ifade olunabilir : 

ltalyan askerleri tanlan muvakkaten miiteca· tf"!l .. fat, hazan tttm isah•·t 

mütamadiven bi- vizi ıı işgali a ltında hulu· uğrıyaıı nmumı s ğrnak· 
mm bütün milletl~ı e kafi laı·d~ olmuştur . Bızim şe· 

çihyor zafe-rin ıstihsaline kadar hirlerimizin te-ş~kkiilü. allr• 
dır. 5'' 

Londra 16 A.A . .....-
11 

" Umumi tahsil niza • 
mınm yaıımda, geniş bir 
mesleki tahsil nizamı kur· 
ınak, kısac , [ M ~sld.:i ted 
rİS8t] fır . .. 

Atlnl\: 16 A.A. - Ati· durmadan fazlalaşıc&k kayıt .sipnl~ri için h~r taraftan 
na radyoı,una ~öre, Mu~m- sız ve şartsız tam bir yar daha müsaittir . Bıshçe\eri 
ll·n·ı son defa cuma aunu d l . • mizde, bahçesi : ol· 

ıahiyetli ln~iliz mak•" f 
rından öğrenildiğine , 
re, dün ge-ce garbi Al btl 
yadaki Doseklorf şe O' 

lngiliz tayyareleri tar•fl 

dan ş\ddet\e bombard• ~ 
,.dilmiş, Roterdıuod.ıı' 
petrol hazneleri üı~;,r 
de çok müessir bir I 
ruz yapılmıştır. Bu t~r 
ruzlar hüyük bir bolll J; 
dımaı ı teşekkülü tara~11 

11 
icra edilmiş, yalnız b•'·/ 

işt e ; cümhuriyet dev . 
rinde d e vletin en önemli 
işlerden biri olarak d e 
aldığı meslek okullarınır . , 
yeı ı organiza<Jyon, iyi me· 

tod ve hergun daha mü-
' i<emmeı~ dogru giden t~c· 

"' ım yapı acagmı ı •an "')'· 
C("phede görüıımüştşr . 10 }emiştir: mıyan e vlt:r, arsalarda 
İtalyan fırkasmm yaptığı Amerika Cüınhurreisi ve boş sahalnrda sı per· 
üç büyük taaruzun ağır za· ın~Hiz millt'ti ve mütt~fik \erini şimdide:ı b.uıdam 1

• 

yı• t la kati akamete uğr<tma leriP i tazim vesita•ıişle ya !ıdırhr. ıstanhulun ahşap 
s•~tizerint: Musolini ·bir gay detmiş v•· söziinü şöyle bi mahalleleri arasınd.\ 

0

'>Ürc k 
ret daha yupılmasım iste tirmiştir: li ve g f niş yttngm\an Ön · 
mi.:tir. u son taaruıda hal· k lemek için , kafi aralıklar " ''-.)una inanıyoruz i 
yanlara çok a~ ır zayıata Diktatör m'1letlerin toplan vücuda g tirilın t> sİ hükü-
nıal olınuş ve İtalyan as· borusu v~ ırklarının üstün met ve belediyeye a!t bir 
kerleri mitralyöz ve oto· lüğü hakkındaki öğünme- vazifedir ve geciktirilme· 
matik silahların ate-sile adı~ ıni baştan başı hudalalık· mek lazım gelir. 
ta biçilmişlerdir. bundan l tır . Diğer insanlara ta· Açlı ~ve panik, topye· 

yare üs~üne dönme~ 
Lorıdra 17 A.A· 

gi liz tebliği: i 

hizatla 14 Şeflerimi ı.i n ,, işa 
retlerinden ılına•ı i lh \m • 
larla gayeye doğru yürü . 
tiilmesi i şi; kısa bir zaman 
içindı· feyr.ini vnnıiş ve 
okullarda yetiı~tırilen kız 
ve erkek birçok gençleri· 
miz, . ~hem lıcendiıerine ış 
hayatında mesut bir istik· 
bat yapmışlar, hem de in
kilabm sınai ve ekonomik 
mücadelesinde vazife al • 
mık suretile bu mücadele 

sonra Yunanhlar süngü hakl:üm edecek bir millet kun harbin l.Jelii başlı si-
bücumuııa kalkarak ltal· hiçbir zaman m~vcut ol· lahlarındc- n birini te:.;kil eder. 
yanla rı kendi bıitlarunn 
gerisiııe krjdar püsk:irtmüş 
lerdir. y , ka\anan ltalyan 
esirl,.ri bi tap bir halde im· 
ıunmakta ve fuzuli bir kat· 
liam emrettikleri için şef· 
leı io ı telin eylmektedirler. 

mamıştır. Halen mevcut Yiyecek stoklan ve pasif 
deiildir. Ve hiçbir za· korunma tedbirlerile, her 

Dün y"ce lnrilter~ .t 
; zerinde Alman hava ~ 

yeti büyük mikyasta ~ 
m•ştır. Bir Alman ta)'1"" 

ye müsbet, yapıcı ve müs· 
tahsil olarak iştirak etmiş 
lerdir. 

Bu feyizli müessesele 
rin velevki; pek iptidai bir 
teşekkülüne nail olmuş bu 
lu •ıuyorsakta istikbalde 
çok mükemmel ve modern 
bir Kız Enstitüsü ile bir 

' erkek Bölge Sanayi mek· 
tebirıe kuvuşarak bu mesut 
kafilelere birçok gençler 
kMtabilece~imizd "" n emın 
bulunuyoruz. 

• • • 
Y azılarımazm ana hat· 

icarını yukarıda değerli o· 
kuyucularımıza kıs~ca bil 
dir.mştik. O esaslara mu _ 

v~zi o~~rak takip edeceğı 
mız muteferri noktaları 
da kısaca nazarı mütalea· 
!arma arzetnıekle mt>sleki 
tedrisat hakkındaki müşa· 
~ıedelerimiziı1 istinadgihl•· 
rını da tesbit etm;ş olu . 
ruz. 

Uu yazllarımızda: kül 
tür vekalntinin mesleki 
tedrisat sahasında bugüne 
kadar neler yaphğlıu ve 
daha neler yapabileceğini 
gösterme~, kaz ve erkek 
meslek okullarımızdaki ço· 
culdarımızın ~abiliyeti ve 
ııasıl yetlştiı Hdikteri hak· 
kında fikir vermek, teknik 
tedrisatın iş alemindeki şu 
b~leri ve her şubede ne 
ler yapıldığını tanıtmak, 
111uhtelif eşyanın nasıl ya· 
pıldığı ve y:ıpıbrken takib 
edılco iş safhaları hakkın 
da Jikir V'!rmek, iyi yapıl 
mış bir iş ile fena yapıl· 
miş bir iş arasındaki fark 
ları t~barüz ettirmek ve 
~rı önemli.olan1k: çocuk· 
lıar ıutı.ııu dıw~rlarıudaki 

Esirler 11rasında iki al· 
ba yda var d ır. Yunan ve ln
~iliz tayyarelerile İtalyan 
tayyareleri arasuıda şid· 
Jetli hava mubart-besi ol· 
muş İtalyan tayyaresi 
dfü;ütkçe Yun"n ask~rleri 
bu muvaHakiyeti f!lkışla· 
ml~ıardtr. 

lrıgiliz hıt~a kuv'le lle· 

ri Klisura civarında dev· 
r iye dolaştrken çok büyük 
bir ltaiyan bombardıman 
tayyareleleri teşkkülün~ ras· 
lam1ş ve diişman tayyare· 
lerinden sekİ7. tan ... sini 
dlişrmüştür. Diğer düşman 
tayyarelt:rİ de çok ha~au 
u~ramış olduğundan bur.la· 
nn üslt-rİrı(". dönmemiş olmı 
lan kuvvetle muht~meldir. 
iki ııgiliz tayyaresi · kayip 
isede bunların pilotları 
parl\şutl~ atlyarak .kurtul. 
muşlardır. 

Japon liariciye Na
zırının ziyareti 
Nevyork : 16 A.A. -

Japon Hariciye . Nazırının 
Avrupa seyahati hakkında 
siyasi meh;afil şu kanutı 

beslemektedir.: Bu ziyaret 
Japonya ile mihver devlet· 
leri arasmda daha sık1 bir 
iş birli~i •Ücude getirmek 
için yapılnıaktad,r. 
Uzakşa,kta işler fena iİt· 
meğe başledığı tıakdirde 
Amerikan donanmasının 
üsaü Singapur olacilk hı. 

\leşriyat f\'\udıirü 
Selim ÇE.LENK 

C.H.P.nıatbauıl\N f AKYA 

mnn da mevcut olmıyacak hangi bir tı"cavüzün elin· 
tır. Askeri kudreci dola· den bu silahları almış ola· 

yısile diğ~r milletleri ve cağız . 
diğ~r ırkları kazayağı de· Milli hazırlanma d!vri· 
nen resmı geçit adımile niu halk ile temasta bulu· 
ez~rek dünyaya zulmet· ııan herkese düşen üçüncü 
mek ha1~ 

1 
ole!u~unu bil· vazift-si, hiıkumetin siyase· 

tine ve- ordunun müdl\f&~· 
diren bergangibir mill~te 
dünyanın hiçbir ihtiyacı 
yoktur. Şuna da inaı ıyo· 
ruz ki her millet ne ka· 
h r k i.;ic olu · a 
olsun millet olarak yaşıt· 
mak hakkınıt mahktir. 
l3ütün tarihimi ıde 1 u dere 
ce yapınağa değ~ r bir ış 

karşısında hiçbir zaına.n kal 
mamı~hk. İstikbalde Ç<-'" 

cuklarımız ve torunları· 
mız bizini takdir edecek· 

ı~rdir '" 
Hitler de bir nu 

tuk söylemiş 
Londra l'/ A A. - Ame 

rika Cunıhurreisi ~Ruıvel· 
tiu ııutkundan birkaç sa.at 
sonra Hitler de bir nutuk 

söylemiştir. 
Hitler bu nutkunda 

artık itiyad haline gelmis 
ol~n cümleleri tekrarlamış 
hr. Nutkuı. en enlere!lan 
kısmı ltatyııya taalluk edrn 
kısmıdır ve bu kısım çok 
manidardır. 

Ameıikada bir 
Anket 

Nevyork 16 A.A. -

bu hafta Amerikada y11pı 
ıan biı· anketin neticesi 

şudur! 

sma ait her türlü menfi tel· 
kinleri susturml\1'. maııavi · 
yat boz~unu tntipl~rine 
karşı daimi bir mukave
met ruhu 11yandırmaktır. 
K!lnşık unsurlar bulunmı · 
yar. memleket kısamların · 
da böyle bir ıafın en küçük 
işar~tlerini bile görmüyo· 
ruz. Fakat kıu ışık ve şüp· 
heli unsurlar az olmayan 
lstanbut'da, şayialar riva· 
yetler ve dl!di kodular so· 
kak kaldırımlarını yalıyor. 

İki parola, bütün bun· 
tarın ht:psine hakim olma· 
lıdır: Milli politikamızdan 
hiç bir zamc.n şışmtyaca· 

ğız; Milli müdafaa hazırlık· 
!arımız, bu politikanın her 
türlü mesuliyetlerini ferah 
ferah başarmağ'a kafidir. 

Y tmi harpl ~r yahnıı; 

devlet k~kilatmtn değil, 
teşkilath sivil halkın htarp· 
}eridir Ht:t tarat cepht-,her
kes asiCedir. Kendinin olan 
vazife ve mesuliyetleri <lev 
lete bırak11hm; kendimizin 
olanlara benimsiyelım ve 
ic•planııı yerine ,getireliın. 

Ruzveıti t ü ınes 
sili Londrada 
Londra 16 A.A . - İn· 

giltereyı-y~ yapılacak Ame, 
rikaıı yardım ''1111 t11nıim ~ 

' 

resi düşürülmüştü. l 
Habeşistaoda 1 . 
ıtalyan tayyare" 

düşürüldü r" 
Kahire 16 A.A ....... "' 

robide neşredilen tedo' 
Habetistandıt 'le Br•- ,JJ 

da vulcabulan bı.,a ~ 
rebel~rind~ l l ltalyafl Sİ 
yaresi tahrip edilmiş, -' 
dan b"şka yerde bula.ı" ı' 
4 tayyare de yakılrıllf-' 
lngiliz-Ameri1' 

temasları 
Vaşington 16 A.'4·~ 

ln~ilterenin Amerik!'t.W 
:yük •'çisi Lord H~ 
bu~~n Ameri"a f-1•1 ~ 
Nazırile 40 dakikıhk ı.,1 
görüşme yapmıştır. ~ 

Halifaks malikattan 1. 
kendisirai ziyaret ed~fJ ,I_ 
zetecilne ıörütdllcJI 
umumi mabiyette ol 
nu söylemiştir . r"1 

Mamafi bu arad• '· 
saya gö. deril~cek '/if~ 
meseleıin\n de kon,- · 
zanedilmektedir: ~ 
için Ruılt tanfan~•0 A 
rilen şah~i müm~sıl ,//. 
re ile ve LiıbO:ı ~~ .. ~ 
b l . . IW'il 

ura ya ge mıştır. 
ıil umumi karaiahıO' ~ 
rik~n 'E.lçiiiğin Je k&J'~/ 

G 'l ve br. aıet~cı er~ . 
1
j 

b~yanatta mümessh ,) 
tir ki: ti~ 

Yapılacak her . ~ 
yardamlarm tetlİ~~ I 
gı-ldim. 13u yardı"1 _. j 
smda her türlü I~ ~ · 
yiy~c('k: maddet~r•. ~ 
Harp devam ettit• il" 
detçe lngiltered• "' 
jiım. 

e ytin yağı satılacak ,,1-1 Muhammen 'fO ~~ 
Cinsi Miktırı kilo ~deli' Kuruş f ... ir• ~ 

-h~ , -~u 

kandı her i~i m~mlekeltc 

"Ruzveltin telcrar intiha
bn:ıdan memnunmusunuz? 
sualin~ gden cevapların 
yüzde 12:si "t-vct .. :28 ide 
"hayır,, cevıbıııı ihtiva et 
mektedir . Bu neticf'! A • 
mcriktt efkarı umumıyf"sı 
nin lıcahir bir ekserİy\!tİ· 

nin demokrasilere yardım 
prOJf":tmı tasvip eltiirne 

ı.liı.uet ıu•yılraakt.dı r. 

Zeytinyağı 90 Kilo 32 28 .1 
,, 41 35 14 "' Türk kolu, Türk zekiı 1 v~ 

Türk enerjısi ile yıtpmak 
ka biliyetiııi taşıdıklarım 
iıaba çalışıııaktır. \ 

Şukri. oGUZ 

Y~~arıd.~ yaıılı •zeytiıı y ı ğı açık arthrm• ·~o 
15 ı.: un ~udde~le müzayedeye ç•karılmıştll' .1 f'I 
100 de 7,':> temıoatlariyle birlikte 17-3- 9'1 ti' 
t,.5j ~üııü ııul l 1 J. Ueftcrdarltfra müracaatl•" 
olunur. 
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