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Yanan ukerleri Tirana yolunu gö•teren bir tabelanın önünde 

Acaba 
ne olacak? 

Falih Rıfkı AT AY 

Geçen aene bu aylarda hemen 
l>ütün dünya matbuatı fU tualin ce
vabmı aramqtı: "- Muharip deT• 
Jetler acaba nerede bir harp mey
danı bulacaklar?" 

Almanya, bir taraftan, Cöbela'in 
bütün •aaıtaları ile, bitarafları te-
m.in •e teakin etmeğe, franarz ordu· 
auna ve milletine uyufturucu bir 
masuniyet hiasi telkin etmeğe uğra
tırken, diğer taraftan, Cöring ve 
Keitel'in bütün vasıtaları ile, harp 
tarihinin en büyÜk taarruzunu ha
sırlamakta idi. Danimarka ve Nor
·.-eç itıali ile bathyan bu taatTUz 
plinı, franaız hezimetine kadar in
kitaf etmittir. Hiç fÜphe edilemez 
ki Führer'in hedefi, yalnız Franaa-
11 yenmek değil, harbi kazanmak
tı. .tz..lis kara •• ha•a kuvetleri 
de f"ranaa muharebe.inde yıprana
caklar, ada havalan üatünde tam 
bir hakimiyet temin edildikten son
ra, zafer sulhu, Londra'da BüyÜk 
Britanya İmparatorluğu ile mütte
ı.uuenne dJlae echJecektı. Çôrçil'in 
reaı;.t ve basiretli, hisse kapılmı • 
J'&n harp siyaseti hedefin elde edil
mesine mani olmujtur. 1914 - 1918 
harbinde Mame'da duran taarruz, 
Manche kıyılannda dunnuıtur. Bir 
N.bit fikir, yani eğer Marne zaferi 
olmasaydı, Fransa iatili.aı ile umu· 
mi harp nihayet bulacaktı, fikri 
fraua mütarekealnden .aınra bu
silnkil har.bin nasıl devam ve inki
f&f edebilecefi hususunda İngiliz • 
l..den batka herkesi tet"eddüde dü
tiirmüfriir. Fakat mukavemet, ıür
atle tahakkuk etti. 

Kıta iıki büyük mesele ile girdik: 

ltalyan - Elen harbinin 

ikinci ayı dolarken 

Üç İtalyan 
• ' . . 
ıaşe gemısı 

batırıldı 
. 

Yunanistan' da 50 ltalyan 
tayyaresi düıürüldü 

Atina, 29 a.a. - Yunan bahriye ne
zaretinin bir tebliğin.de bir yunan 
denizaltısının bir İtalyan nakliye ge
misi kafile-sine merwup üç gemiyi 
batırdığı bildilmektedir. 

Yunan hiikümeti namına beyanat
ta bulunmağa mezun şahsiye't, Hima
ra'nın §İmali garbiıinde yunan kıta· 

atının hücum ve ileri hareketine mu
vaffakiyetle devam ettikleri'nl bil -
dirmiştir. 

"'Bu ıuınraltaila yunanlılar ycı1H'!en 
harp malzemesi iğtinam etmitle-rdir. 

50 italyan tayyareai düıürüldü 
Atina, 29 a.a. - Yunan hava kuvct

leriyle işbirliği yapan İngiliz hava 
kuvetlerinİn ıimdiye kadar Yunaniı
tan'da 50 İtalyan tayyaresi düJürdUık 
leri öğrenilmittit'. 

(Soau J.tiaca ••Yl•d•) 

Beden Terbiyesi mü kel lef leri 
dün Halkevinde toplandılar 

Beden faaliyeti haf taya başlıyor 

Mükellefler gelecek 
hafta beden hareketleri 
yapmağa başhyacaklar 
Dün Ankara'daki beden terbiyesi mükellefleri öğleden evel Halkevinde 

toplanarak çalışma programları mucibince kendilerine verilen konferansta 
bulunmuşlar ve sağlık propagandasına ait bir film seyrettikten sonra, ma • 
ruf sanatkir Küçük Ali'nin terbiyevt ve sportif mahiyette temsil ettiği iki 
perdelik Karagöz oyununu görmüşlerdir. 

-ı :MUkelle!lerln beden taallyetıerl kadar, 
- 1 moral terbiyelerine de ehemlyet veren An-

Yugoalavya Hariciye Nazırı 
B. Markoviç 

Yugoslavya'nın 

dıı politikası 
-~'====-==--.= 

Bir Fransız gazetesi 

bu siyasetin ana 

hatlarını tahlil ediyor 
(Yazın J. Uncü sayfada) 

kara bölgesi ve Gençler Birliği idare heye
ti Halkevl ile iş birliği tesis ederek, hava
nın yağmurlu olmasından lstitade etmek 
üzere dUn sekiz y.üze yakın genci Evin bU
yUk salonuna toplamı§tı. Bu sahadaki fa
aliyeti yaltından takip eden Beden Terbi
yesi Genel DlrrktörU general Cemli Ta
ner, Halkcvl ve Gençler Birliği Reisi B. 
Ferit CelAl GUven. bölge direktörü B . Nl
r.amcttln Kırgan da Halkevlne gelmlıler • 
dl. 

Toplantı, Dr. Remzi Gönenç'ln güzel 
bir kon!eranslyle başladı. KöycU ve halk

( Sonu 2. inci sayfada ) 

Fransa' da 

vaziyet hala 

karanlık 

Almanlar1n yaptıkları 
tazyik ozolmış değil 
Londra, 29 a.a. - Royter ajansının dip. 

ıomatık muhabiri bildiriyor: 
Vichy'de vaziyet, çok karanlık olarak 

kalmakta berdevamdır. Fakat amerikan 

(Sonu S. inci 117/ ada) 

C.H.P. vilayet 
kongrelerinin 
çalışmaları 

!l'okat, Edirne, Malatya, C. H. Partisi 
vl!Ayet kongreleri bu mıntakalar müfettlf • 
!erinin iştirakiyle toplllnnııştır. 

İdare heyr.tlerlnln raporıarryte, iki yıl i
çinde başımlmış olan işler Ur.erinde verilen 
izahatı tas,·lp eden kongreh:r, delegf'lerl tll· 
rafındnn ileri sürUlt"n temenniler üzerinde 
çok snıııiınl hlr hava lı;:lndt" getcn müımkere
lr.rdı-n sonra verimli kaurlara varmışlardır. 

Toplantılsn vesilesiyle Ebedi Sel Ata -
türk'll~ azlı hatıralan önünde hürmetle eği
len delegeler, başta l'tlllll Sef İnllnll olduğu 
hıLlde bütün hüyOklerlınlr.e lı:arfı duyduktan 
seYgl ve aaygıyı izhar Ye teyit eylemişlerdir. 

Almanya, hava Ü&tüıllüğüne, Nor
•eç Te fransız deniz üalerinin i9ga. 
li kazancma istinat ederek lnıilte· 
re'yi tahrip ve tecrit edebilecek 
midir? İtalya, on on bet senelik 
Afrika aeferi hazırhklarmdan isti
fade eden&, lngiltere'yi Mısır ve 
Akdeniz'den çıkarabilecek mi·dir? 
Yılbaıma yaklaııyoruz: lngiltere, 
J'almz adalarım müdafaa edecek 
defil, Almanya topraklarıına ve İ• 
tili üslerine mütemadiyen taarnız 
edecek, Afrika'da ve Arnavutluk'. 
ta italyan hava kuvetlerini mağlup 
edecek bir kudrettedir. Afrika için 
aanala.n eual, artıık, lngiltere'nin çı
kanlıp çıkanlmryacağı değil, ltal
J'a'nm tutunup tutunamryacağı su
alidir. Yunanistan tecavüzÜ, İtalyan 
bra, deniz ve hava kuvetlerinin, 
lnıncli hayat sahaamm mücadelele-

Malkara Halkevi kadın üyeleri a•kerlerimize 
klflık hediye hazırlarlarken 

Bu kongreler yeni idare heyetleri ile Ku
rultay dt"legclerl actlınlcrlnl yaparak meaa -
ilerine ıoa vermişlerdir. (ı.a.) 

rini batamıağa kafi olmadığmı is-
pat etmitlir. 

Bütün Avrupa kıtaama mihver 
saferini kabul ettirmek ve lngilte
re'.nin bu kıta ile evela al&kasmı 
keemek, eonra kıtayı İngiltere aley-

ASKER LE R İM i Z İN 
KIŞLIK HEDİYELERİ 

Aydın' da 
Aydın, (Husust) - Ebedi Şd Atatnrkiln 

lllmeı hatırasını tAzlı. we Milli Şef'e aeval bul· 
mili bağlılık ve inanını tcy it ederek çalıt • 
malanna başlıyan C.11.P. vl!Ayet kongrcıl, 

tam bir itimat Ye karşılıklı sevgi huaaı itin
de mt"S&lslnl bitirmiştir. 

hine mücadele ettinnek planı inki-
taf ebnemiıtir. laveç gi.bi kııııkaç a· 
l'Ullldaki küçük devletler dahi, hür 
•• müaavi milletler arasında bir 
eollaboration nizammdan gayri bir 
nizama itaat etmiyeceklerini ilan 
etmektedirler. Büyük meçhul, Sov· 
yetler Birliği, hadiselerin seyrini 
ditkkatle takip eden harp dııı poli
tikaama sadık kalmağı, nüfuz ve 
kuvetini üçüzlü paktın emrine ve 
hizmetine venneğe tercih etmittir. 

Teberrularda bulunmak için yurttaşlar 

birbirleriyle adeta yarış ediyorlar 

C.H.P. vllAyet idare heyetine Ethem 
Menderes başkan olmak üzere, Halim Ayıla, 
Neşe\ Akkor, Rauf Aydo~du, Raif Gllnay -
din, Rukiye Tellloğlu, Şevket l..cYent, Dr. 
Ziya fşerl, SıılAhattin Eğrlboz, tekrar ıetll
mlşlerdlr. 

Malkara, (Huıust) - Sanlı ordumuıun 1 
kllhraman ukerlerlne Malkaralıların kışlık 
hediyesi olarak halkevtnln hamlyeW bayan 
üyeleri tsrafından 10 ıtın gibi kısa bir mUd-ı 
det sarfında bet ytı&G mütecarla pamuklu 
hazırlanmıştır. Bu pamuklular birinci parti 
olarak mahalli komutanlıJa teslim edllmlt-Şimdi herkeı soruyor: "Alman• 

lar ne yapacaklar?" Acaba harp, 
b 

~ 
ir zaman ve materyel harbi ola· 

·· d' Bu yolda kasa Ye mülhakatta hararetle 
rak, yani mutema ıyen Anglo-aak· faaliyete duam olunmakta, flmdiye 0lı:adar 
eonların lehine inki,af eden bir mu· 
kaYemet harbi olarak devam ede· binlerce parça eşya haıırlanmış bulunmak-

celc midir? Hiç kimse Almanya'nm tadır. 
buna razı olacağına hükmetmiyor. 
Fakat yeni bir kati darbeyi nereden 
Te nasıl vuracağı hususunda da ıa· 
rih bir fikir ileri süremiyor. 

Harbin Akdeniz ve Afrika devri, 
ya tamamen geçti, yahut geçmek· 
tedir. Bunda muvaffak olmak içitı 
ltalya'nm zaferleri tarttı. GeJÜ4 
,.nı Ye Aaya aeferleri için ~et· 
i• Blrliiini harbe ittirilk ettirmek 

' .... '· btol •y/- ) 

Siva' ta 
Sıvaı, (Huıud) - Hudut bo1lırında 

memleket müdafaası için beldiyen kahra· 
man yicit erlerimize lı:ıılılı: hediye olmak 
üzere ıehir ve çevresinde faaliyetli bir çı
hıma her ıahada ıöze çırpmaktadır. Kö1 
lı:ıslan, lı:ö1 ıelinleri, köy nip.nlıları iı;le

rinde Mehmetı;ilin n J'lrda batlılıklarmm 
taflua t•lrlerlnl 1'61terl70rlar. Sandıkla· 

(lo• ı '"°' ıan-4•) 

Diin Ankara ve fıtanbul'da lik maçları- clenm edilmittir. Aakara'da Harbiye Mu· 
keapor'a 1 • 1 mail6p •tmit. lıtaabal'cla da Vela Be1oilupor'• 1 • O. BeP.. F-'l 
1 • 1, Betlktat Galatuara:J"ı 1 • O ,...mlılar•. Yalrardald ....Jmde HuW,. • Maalıı. • 
...- telgmlan Wr uda~. (Sp• ............ 1 lıu:l aq1.--.ı 

General de Gaulle 

Gen. de Gaulle 
Bütün dünyadaki Frans11lar1 

mücadeleye 
davet ediyor 

Londra, 29 a.a. - Afi ajansı bildi
riyor : 

General de Gaulle dün akıam radyo 
ile bütün dünyadaki franaızlara, her 
zamankinden daha heyecanlı bir hi· 
tabe irat ederek mücadeleye yeniden 
batlamalarını talep etmiıtir. 

Bugünkü ahvalin fransız Afrikasın
da öne sürmekte olduğu fırsat bilhas
sa tebarüz ettiren general, mücadele
ye yeniden baılamıya karar verdikleri 
takdirde, rütbeleri, fikirleri ve mev -
kileri ne olursa olsun ve hatti mazi ~ 
deki hatalarına bile bakmaksızın, ka-

(Sonu 6. IDCI ••Yl•d•) 

Bordio önünde 
İngiliz hozırhğı 
devam ediyor 

Kahlre, 29 a .a. - İnglllıler, Bardlı'nın 
garblndekl mlntakayı temlrlemcktcdlr. Bar
dla önündeki iaglllı lntaatının ha11rlıkl11n 
deYam etmektedir. 

Nutkunda bahis mevzuu 

edilecek maddelere dair 

tavsiyeler yapılmak üzere 

B. Ruzvelt' e 

telgraflar 

yağdırıldı 

Bir ankete göre 
Amerika halkının 0;0 60 ı 

İngiltere'ye yardım lehinde 

... 

Vaşington, 29 a.a. - Amerika Birleşik 

devletlerinin her t1Lrafınd11n Bcyu saraya 
Reis Rusvelt'ln nutkundll bahis nıevı:uıı edl -
lccı-k maddeler hllkkınıla tavsiyeleri ihtiva 
etmek ilzcrc binlerce telgraf gelmcktedır. 

Beyaz sarayın telgraf lıüroııu, hlt bir zaınlla 
bu derece çok telgraf grlınr.nılt olduğunu bil
dirmektedir. 

Ruzvcltla nutku, Amerika'ıl" ııoo df'n fnı· 
gnre, bir tarihi dcklAraıyon m"hlyetlol hala 
olacak nutkunu, bu aktam mlllıalll ıalltle sa
at 21,80 da (yani GrecnY.-lch saatiyle ıaat 

2,80 we Türkiye yaı ıaaUyle uat ıı,so da) 
allyllyecektlr. 

B. Rusvelt'ln nutku, Amf'rlka'da ııoo fas
la radyo tataayon utuafından ne~redllecek 

(Sonu J ilnca uyfada) 

lstilô limanlarına ve 
Alman uzun menzilli 

top mevzileri üzerine 

YÜZLERCE 
BOMBA 

ATILDI 
Londrı, ~g a.a. - Havı nezaretinin la

tihbarıt dairesi, cuma gününü cumartesi
ye baflıyan gece İngiliz tayyareleri urı

fından iual altındaki Fransız üslerine ya

pılan bombardıman hakkında ncşred en 
teblih ek olarak ne~rettlfi bir tebl • ğ:Je 

Dlfer taraftan ltalyanlar da Tobnık'ta töyle demektedir : 
hamırlıklarda bulunmllktadırlar. _J Atlantik denizindeki ticaret vapurlarına 

(Sonu 6. rncı say(JJda J 

Bir İngiliz Hurricane tayyaren 

M. Kemalpaşa ve Karacabey' de 
geniş bir saha sular altında 

Nüfusça zayiat yok 
Seller Ege mıntakasında da 
büyük hasarlara sebep oldu 

Bursa, 29 a.a. - Kemalpaşa ve Karacabey'deki seylap geçen seneki haddi
ni bulmuı ve Karacabey'de bu haddi de aşmıştır. Dün akşama kadar vilayete 
gelen malfunata göre Uluabad köprüsünden Karacabey'e kadar olan ıose ve 
iki taraf tamamen ıu altındadır. 

Devlet iktisadi 
Karacabey ile Buna uuında münakal&t l 

durmuf lec d~ telefon ,.. ~lrraf muhabcra- I 
b denm etmektedir. Kemalpafa ile telefon 
lrtlbab ke1llmlft.lr. Bu lr .. merkezindeki .,... 

Teşekkülleri Umumi 

Heyet toplantısı 

alyet ırcten ecnekl manarayı almıf bulun -
malcla beraber ıreten ~Aptalı:! acı tecrabe
lerden lıtlfllde edllerd: Yll&yetçe tok eaaa-
b tedbirler ııldırılnıış bulıınduAundan şimdi • 
ye kııdu lnslln ve ha) van ı.ayiatı olmadı#! 

anlaşılınaktadır. Sular Kemalpaşa'nın bir kat 
mahlllleslnl isti!& etmlf bulunmaktadır. Su 
basan yerlerin halin daha evcl tahliye olun
muftur. Kemalpata'nıa ortuındald beton 
1ı:&prl1'1 de tamamca n1ar kaplamıftır. U
luabat kGprlılnb l.ll lı:ı11D1ndalı:t 1ı:onaluk-

Devlet iktısadi teşekkülleri umumi 
heyeti bugün saat 10 da Başvekil Ot. 
Refik Saydam'ın reisliği altında Mec
liı kütüpanesinde toplanarak ToJrak 
Mahau11eri ofiıinin 1939 yılı he .. pla
nnı tetkik edecek ve bu ıuretle içtl
malan nihayete ermit olacaktu. 

.._. • ' • .---. •; • ~ • • • • • ' • • • • > - - iii ~~ ,. .. n.,;,. ~ 
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Harp e!ıonomisi 

Kömür dôvamız ! ... - ----··---·-··----·-" • 

Türkiycmizi cümhuriyet devraldı
ğı zaman mağden kömürünün yurdu
muzda mevkii pek hakir idi. Kııın 
evlerimizde kok yakmak bir nevi pis
liğe tahammül etmekti. Hepimizin 
bildiği teshin vasıtası odundu, odun 
kömürü idi. Hatırları:ı; daha yaz ay
larında evlerimiz-in önünde araba, a
raba tahrip edilen güzel ormanları
mızın kaditleri yığılır, kesilir, odun
luklar doldurulur. Ve kışın da "çı -
tır, çıtır" yakılırdı. 

Çini soba yaz aylarında bile her e· 
vin bir ziynet eşyası gibi idi. Kömür 
sobası da iç karartıcı bir matah! ... 
Ona pek mahdut aileler rağbet eder
di. Yıllar, sonıtı gelmiyen yıllar sü
ren bu kötü itiayt yüzünden memle
ketimiz ormanları yakıldı, güzel a
ğaclar ile ıüslü topraklarımız yer yer 
sahra halini aldı. Aleme rahmet olan 
yağmur bizde bir afet oldu. Seyllip
ları. feyezanları itala da çekeriz; ıu
nı ve cezri tedbirler ile önlemeğe ça
l şıru. Evet, bir taraftan milli serve
t:miı ormanlarımız tahrip edilirken 
l'te taraftan da tabii zenginliğimiz o
lan mağden kömürlerimiz toprak al
t1 nda f!Ömülü dururlardı. Hatti mu
harrik bıvet olarak kullanma zorun
da kalıl· f·:mız mağden kömürünün bir 
kısmın 1 dışardan, millf kazancımız
dan harice para ödemek suretiyle, 
g etirmek mecburiyetinde idik. 

Zaten - ne dahilde, ne de hariç
te - türk kömürüne rağbet yoktu. 
Kömürlerimizin cinsi fena tanınmış
tı. Niçin? •.. Neye? ... 

İşte bu "Neye?" üzerinde kimse 
durmazdı. Zonguldak sahipsizdi, bu 
büyük servet menbaımız birkaç ha
ris kazancın esiri bir Ulke idi. 
Zonguldak'ı, ancak cüınhuriyet 

uk:ıra elmas diyarı" diye andı. Ona 
milli iktısadıınızda !Ayık olduğu mev 
kii verdi; kömür istihsalatımızı tan
zim etti. Muayyen bir kili nispeti 
haricinde piyasaya kömür ıevkini 
menetti. Kısa bir zaman bütün bu fe
na hatıralan silmeğe kafi gelmişti. 
Milli ıermayemiz bu milli varlığı
mızda da yer aldı. İnkişaf devrine 
g~dik. Feyizli yıllara kavuştuk. İş
te, cümhuriyetin doğum tarihi olan 
1923 te Zonguldak'ta kömür istihsa
llltımız "518.880" ton iken 1939 da 
2.696.397 tonu buldu. Yüzde beş yüz 
bir artış nisbeti ! ... 
Aynı zamanda yerli mahrukat da

vllmızda baş rolü olan linyit istihsa-
15.tımız da 1939 da - 1923 e naza
ran - 19,5 misli çoğalarak 160.000 
tonu buldu. Bu inkişaf seyrini gös
teren rakamları zevkle kaydederken 
halkımızın kömür istihlakine karşı 
gösterdiği hassasiyeti ifade eden a
detleri de aşağı va kaydediyorum: 

Türkiye dahilinde yaşıyan vatan-
daşlar: 

1923 yılında 38,8 
1925 " 47 ,3 
1930 .. 67,2 
1930 " 57,8 
1935 .. 67,2 
1939 .. 102,0 

kilogram ınağden kömürü ırafetm!ş
tir. Vakıa bu adetler muaaırlarımızla 
mukayese edenıek gönilllerimiz! tat
min etmekten çok uzaktır. Dileğimiz 
mik:yasın kilo değil, ton olmasında
dır. Medeniyet ve refah ölçüail olan 
artış nisbeti de bu dileğimizi tabak-

Sivas'ta vilayete tahsis 
edilen tezgahlar gelmiye 

başladı 

Sadreddin ENVER 

kuk ettireyek kadar ümidimizi okşa
maktadır. Netekim, 1940 ın ilk ıeki:ı 
aylık istihsal rakamları da 1939 a na
zaran ''% 9", ayru müddet zarfındaki 
dahilt iatihllk nlıbeti de (% 25,48) 
bir tezayüt göetennektedir. 

Bugün memleketimizde "lı:amılr 
meıeleıi" milli bir diva halindedir. 
Hükümetin rehberliğinde bütün mil
letin yekvücut olarak güttüğü bir 
dava 1 ••• Artık ne hariı düşüıı<:eler, ne 
pşırtıcı propagandalar bizi bu mu -
kaddeı amaçtan uzaklaştıramıyacalı:
tır. İıtilıaal de, iıtihlak de hükümo
tin 11kı bir kontrolü altındadır. 

Sözümü bir misal ile tevsik ederek 
bitireceğim. Daha bu ıene ya.ı batın
da, kömür ıatıtlarını hükümet idare
ıine aldığı zaman, garip bir propa -
ganda ile karıılaştık. "Kışın yakacalı: 
kömür, bilhasaa kok kömürü bulun
mıyacak l" denildi. Bu korkunç ih -
bardan birçok vatandaşlar irkildi. 
Herkeı kolı: lı:ömürü depolanna koş
tu. Safiyane hareket eden bu vatan
daşlan muahaze edemezdik. Harp 
dışında yaııamamıza rağmen dünya -
nın geçirdiği acıklı, anormal iktısadi 
vaziyetten memleketimizin büsbütün 
masun kalacağı iddia edilebilir miy
di? .. Fakat genç cümhuriyet eleman
ları llizımgelen tedbirleri almıştı. 
Evet, ancak bu tedbirler sayeıinde • 
dir, ki normal talepler yerine bu gay
ritabii tehacüm karşılandı. Meıel5.: 
1939 senesinde Ankara'da yalnız 
"41.000" ton kok kömürü istihlak e· 
dilmitti. 1940 sarfiyatında da ufak 
bir nisbi tezayüt kabul edilebilirdi. 
Halbuki, bu kötü ihbar talebi o ka· 
dar yükseltti ki, Ankara'da bir de
poya günde iki yüz alıcının birden 
müracaatine şahit olduk. Sabahın ka
ranlığından gecenin elektrik ışıkla· 
nna kadar sekiz kantar çalıştı. Bir 
depoda sekiz kantarın durmadan ça· 
1ı,ması ticari bir kaygı ile doğil, 
umumi menafie candan ve gön .ılden 
bendolinakla kabildir. İtte Ankara· 
nın kok kömürü satışı bugüne ka · 
dar "49.000" tonu buldu. Daha önü· 
mü:ıde de satışa müsait olan kı• ay· 
lan var. Yalnız alınan tedbirler 
- birçok zorluklar yaratmasına rağ· 
men - o kadar kuvetli ve sağlamdır, 
ki bundan sonra da her vatandaşın 
talebi tatmin edileceğinde şüphe e
dilemez. 

Türkiye'nin umumi kok istihlakine 
gelince: inkişaf ıeyri ile lzami bu 
sene "150.000" ton hesaplanıyordu. 
Bugüne kadar memleketimizin muh· 
telif mıntakalarına dağıtılan yekfin 
"160.000" ton olmuştur. Elde mevcut 
stok miktarı bundan sonraki taleple· 
ri karşılıyacak mahiyettedir. 
Şunu da ililve edelim, ki dünya 

hartıinin ertirdiği gayrimüsait hava 
i~inde de Türkiycmizdc kok kömürtl 
bir sene evelkinden daha ucuz satıl· 
mıştır. Bundan başka, alıcılar iste -
dikleri cins ve miktara nhip oldu -
!ar. Halbuki, maalesef köınürcülükte 
ekaik ve karı,ık mal satmak ananevi 
bir hastalık mahiyetinde idi. 

Mütareke yıllarında bir ton k8 -
mUrün "40" liraya, hatU. daha fazla-
11ns satıldığını, kömür yerine toz ve 
topark verildiğini, hatırlarsak re
jimimizin zamanında aldıiıı tedbirle
rin ne lı:adar yerinde ve iaab•tll ol
duğunu anlarız. 

Acı bir kayıp 
T. C. Merkes Banka11 td&re mecUıl A.

zaaından Cemal GönWaJ'ıo retlkuı, Tratr 
zon mebuıu Haaan Baka ve Dr. CelAl At· 

C. H. P. Musabey Ocağının toplantı•ında bulunanlar 

C. H. P. Musabey ocağında 
güzel bir toplantı yapıldı 

C. H. P. Dumlupınar nahlyeıl Musa.bey 
ocağı mensuplarından beı yllze yakın par
ttıı, birlikte hoı:ı blr vakit g eçirmek, millet 
ve parti tılerıyle alA.kalı mevzular etra· 

kerlerımtze hediye toplanme.aı tçtn. Kızıl· 
ayla Partimiz teıkllA.huın nasıl çaı11acağı 
b:nh ~dilrrrk, vaıiff" nlınnk iı;ıtiyt-n bln;ok 
Partili. ocak balgestnde çatışmak Uzere 

tında koouı:ımak Uzere, dUn gece Hamam- mUteaddit kollara ayrılmıpl&.rdır. 

nunda büytik btr toplantı yapmı::ılardır. 
önündeki 4.cü orta okul konferanıı. ealo - Nahtyece baetınlmış olan, tzahatlı be· 

yannameleri evlere tevzi vutteatni Uzerıe
Toplanhya, ocak mıotR.kuındakl halk rine alan beı kol. pazar eabahı ocak mer

mul!ltki cemiyetinin sazlarına, g <! nçlerln de kezinde toplanarak, idare heyetı uaaının 
lıttrA.klyle ııöylen"'D tetlklı\l mAroiyle bat· nezareti altında. ıemttn bUtllD evlerini zi
lanmış, bunu takib n ocak ıdarr ncy t_•ti re- yaret ıPdJp, Uç btne ya.kın beyannameyi da
ll!ll Halil ~ezal 8rkui.. davt.>tlil~rlne t ?§"k gıtarnk. g"'l'c""k pazara kader hazırlık ya
kUr edf' rek. Partimlıln büyUk hıı:ınrtl ı. rln pılmJWı ricMındn bulunmuşlardır Muhte
den, dUnyanıc bugUnkO şıırtln.rlnü reğın ·n . 1 r('n1 hnlkınnzın gösterdiği çok aamlmf alA
bu yılki kungrı · IPrıı1 çok faydalı ve verıtıl· ki! k8yıt ve takdire şayandır. 
it olan te.allyetl r tndt:n ve vlh\y ~ tln1lz kon-

Pazar gecesi. konuşmalarından sonra, 
eaat 2·J ~ kadar devam eden efleoU, çok 

ceşf'li "" tok hoş oln1uş, bUhaqa. Ha.lke•l 
genc;lerinln, çok ıevtıen k&ragözcümUz kU
çUk Alt ·nto ve halk mus~kl cemlyetJntn de 
lıllra.klyle tertip etmlf oldukları oyun, 
nınnoloJ vf" eğlenC'eler çok neŞcU bir hava 
yaratmııtır. 

Ocaklılar ve UatUıı kunıl mUmeutllert, 

greatnde devam eden canh, ıftlhara dt-ğt r 

manzara ve mt-salden ve ldare heyeti ra 
porunda iki yıl tc;lnde başarıldığı tt:barUz 
ettirilen işlerden sltaylıle baheedı>rek. 

Partili ohııtının kıy ıııct ve f"ht'rıılyrtinl, pnr
tililf'rP dliŞt-IJ şert-Oi t'Rtifeleri anlat ıın hir 
konuşma yapmıştır. Bu hWlbthal, Ebedi 
Şt f AtatUrk 'Un hatıralarını minnetle an· 
ııın~a. ıuırtiıııLdn dr~l~uıer. bR':'ktırıı azl7. 
MllU Şı·fımlze t.A.ztm ve bağlılık ve hUkU
metlmlze gUven tezahUrlerlyle sık, ısık Musabey ocatı tdare heyetini, bu neıell ve 
alkışl11.nmıştır. J faydalı geceyi temin ettiklerinden dolayı 

Bu konuşmayı müteakip, ~.1.1941 de aa· tebrik etmlılerdlr. 

Yeni ( Sehir) 
~ 

açıhyor 
Ankara Belediye Reisliğinden : 

1/1/1941 tarihinden itibaren yeni 
(tehir) mezarlığı ölü gömülmesine a
çıktır. Diğer mezarlıklara ölü gömül· 
mcsi menedilmi~tir. 

Mezar tedariki ve cenaze nakil ve 
defni usulleri hakkındaki talimatna -
menin bir hülasası Belediye Sihat İJ
leri Müdürlüğünden meccanen alına
bilir. 

Ücretleri gösteren tarife de bera -
berdir. 

Çağrı 
X İktisat Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 

X Maliye Encümeni bugün 
10.30 da toplanacaktır. 

ıaat 

X Dahiliye Encümeni bugtln Umu
mi Heyet içtimaından sonra toplana ... 
caktır. 

KIZILAY BALOSU 
Kı:aılay Ankara merkeainlD. yılbat• 

ıecui Halkevinde Tereeeii balonun 
"biletleri ıatıfa arı-olunmuıtur. Bir ba· 
yan •• bir bay için bilet Üç liradır, 

Biletler, Akba Kitabe.inde, lıtan· 
bul, Sebat •• Y en.itehir eo.anelerlnde 
eablmaktadır. 

Edirne'de elektrik fabrikası 
yeniden işlemiye başlıyor 
Edirne, (Huıusi) - Tuğyan eına-

11nda ıu iıtilbına uğrıyan ve bu yüz
den faaliyetini tatile mecbur kalan 
Edime elektrik fabrikasındaki dina
mo ve motorların temizlenerek tekrar 
faaliyete geçirilmeai için geceli, gün
düzlü çalıplmaktadır. 

Şehrimizin en kıaa zamanda elek
trik ı§ığına kavuşabilmesi için gere
ken bütün tedbirler alınmı1tır. 

Haber alındığına göre, §U günler 
içinde bir tecrübe yapılacaktır. 

maıı•m kayinvaltdelerl !!ekibe Gl!nUlal X Arzuhal Encümeni bugün Umu
nıUpteli olduJu hutahktac kurtulamıya - mt Heyet içtimaında.n sonra toplana ... 
rak dün gece vefat etmtıUr. Cenazesi bu· caktır. 

İnebolu'da tevzi olunacak 
fındık fidanları 

Gireı11J1, 29 a.a. - lnebolu'da bahçe 
sahiplerine tevzi edilmek üzere bu -
radan 100 bin fındık fidanı aatın a 
lınmıı ve İnebolu'ya gönderilmiıtir. 

gün öğle o&mazında.ıı sonra Hacıbayram 
ca.mUnden kaldırılacaktır. Kederli ailesine J X Diva!lı Muhasebat Encümeni bu-
b&§oafılan dllerlz. gün saat 10 da toplanacaktır. 

30/12/1940 

Beden Terbiyesi 
dün Halkevinde 

mükellefleri 
toplandı lor 

Mükellefler ge ecek 
hafta beden hareketleri 
~~apmağa başlıyacaklar 

(Bııı t ıncı •ıvt 1d:ı > 

çı 11ay1n doktor kendisine hu bir bellgat 
ve aaIA.hlyetle mükelleflere beden hareket
lerinin ıaghk bakımından aüz:el bir tahll
llnl yaptı. Evell beden terbtyeet ve sporun 
uzviyete ve dlger buıualarda olan fayda-
ııını gözden geçirdUrten ıonra, bu hareket
lerin yurt mUdata.aaı için de çok mühim 
bir vasıta olduğunu tebarUz etUrdJ. Bu· 
gUnUn makineli vuılalarını kullanmak, 
lcabında çok çevlk. atılgan, ceaaretll ve 
aotukkauh olmak için olur olmaz meıak -
k&Uerden yılmamak tcap ettlğtnl, bunun 
tçtn de vücudu muntazam beden taaHyetı 
ile hazırlamak IAzım geldlfini anlattı. 

Atalarımızın eporcu varlıkları üzerin· 
de güzel misaller veren doktor, mlllt bir
lik kadar, fertlerin bUnye sağlamlıkları

nıo da bir milletin be.kasına hizmet eltili· 
nt, bir memleketin terakki ve refah yo-

öğretici bir .film, yUzmeyi öğrenmek mec
burtyetınde olan mükellefleri çok slA.ka • 
!andırdı. 

tlstat Karagözcü Alt, bugünkü mevzu
unu çok güzel aeçmtotı. Tahrip edtct mu -
keyyifatın zararlarım gösteren bu oyunda 
gençler, rtnd ve aamimt KaragözllD atzın
dan çok ıeyler Oğrendller. Oyunun lktnct 
perdesinde, vücudunu aporla yetııtirmlı 

bir kimseden Karagöz bazı derıler &ldı. 

Mükellefier de Karagözle beraber bu fi· 
kirlerden biue kaptılar. 

Karagöa'Un terbf)'evf ss.hadakl rolU.nU, 
dlln ten tözler, gUzcl jeıUeT •e kahkahalar 
arasında bu lradaT canlı görmek, lnandıtı • 
ınız ve llerlemeelnf istediğimiz blr dlvanın 
moral anha.da iyi bir 'fltlıta olarak kullanı
labileceğine olan ~Uvenlnıizl arttırdı. 

Ankara beden terblyesf mükellefleri, ge-

lecek hafta Hnmnmönündekl d6rdüncü orta 
olnılun jimnastik salonunda bt:den faalJyet -

lunda Uerliyebilmek için aağlıfı yerinde, )erine bnşlıyacnkJardır. Haber aldıiımı•a gö-
kuvetli, çevik ve ta.kat kafuı tıllyen ele
manlara ihtiyacı olduğunu söyledi. 

Gelişi güzel beden faa.llyetlniD zararla· 
rını da tebarüs ettiren konferansçı gençle· 
re birçok faydalı ötütlerde bulundu ve söz
lerini çaltBmale.rında muvaf!ak.lyet te· 
mennJlertyle bitirdi. 

BundRn sonra göstertlen tkl film genç
leri çok alı1kalandırdı. VUcudu harap eden 
teoa duruşları tyllerlyle mukayese ederek 
gösteren bu filmden sonra denizlerde, göl
lerde ve nehirlerde boğulmak Uzere ola.o
lan kurtarmak yollarını cöııteren ikinci 

Acaba 
ne olacak? 

( 81111 ı. ıncı sayfada) 

lazımdır. Esasen bu rkiai vuku bul
sa dahi, harbin nihai neticesini garp 
cephesinden batka bir yerde alma
ğa imkan var mıdrr? Bu seferler, 
uzayıp gibnek muadderi değitmi
yen bir harpte, belki de mihver 
devl1>tlerme daha iyi takat ve mu· 
kavemet imki.nları verebilir; fa· 
kat ne lngiJtere, ne de Amerııca·yr 
tea.lim olmağa zorlıyamaz. 

Almanya bütün kudret kaynak
larını, geçen kıt olduğu gibi, timdi 
de, hiç fÜpheaiz, 1941 baharında 
baıhyacak olan bir yıldırım darb1>
leri harbine hazırlamaktadır. Bu 
darbeler, eğer maksat aldatıcı ve 
avutucu teselli zaferleri elde et
mek değil de, harbi kazanmak ise, 
garp cephesinde vurulmak icabe
der. lngiliz!er de pek çoğu bu fi • 
lrirdedirler; onun için adaların isti
lası ihtimalini reddederek gevte
mN:ten ııon derece ıakınınaktadır
lar. · 

Sulh zamanında milletlerin bü-
yük bir ıevk He karıılamağa ha:ıır
landıkları baharı, ıimdi heı'keı 
mümkün olaa eli ile itmek, uzaklat
tırmak istiyor. Fakat bu masraflı 
harp hali, bu kurbanlar ve mw.ta
ripler aleminin müthif aa&biyeti, 
tarihte misli görülmiyen bu buhran 
aeneler ıüremez. Bir çare veya bir 
çareoirlik karan lazmıdır. Bu ka
ran Yermek iae mihver üzerine dü .. 
tü:ror. Bakalım ne olacak, tevekkü
lü ile beklemek~n batka ne yap
malı? 

Falih Rıfkı ATAY 

re her tUrlU imkAndan istifade edilerek genç-. 
lerln flı:lk ve moral terbiyelerine çaJışılo.~alr.-

tır. 

Anke.ralı mUkellefier büyük bir huıaft ... 
yet ve a.IAk& ile çal.ıfm& ıahaların& kotm&lr:• 
ta ve vat11.nt •aılfelerlnl ita gayretini göıter. 
mektedJrler. Gene memnunJyıctle ölrendt~t ... 
mlze göre. Ankara bölgell TC Gençl«blrlltl 
idare heyeti, ya.lnıa HaJkcvl.oln rardım Te 

ınü~ahareUyle iktifa ctınfyıcrek bu ıençlere 

lçlimat sshada bir çok: kolaylıklar aöıtere -
cekler ve devaml11 çalıışk&o, btlgtll ol&nlara 
bir<:ok taydal&r temin edeceklerdtr. 

Trakya ~if~isine mühim 
miktarda tohumluk dağıtıldı 

Edirne, (HuStlsi) - Trakya'da 
çiftçiye tohum te'vzii işi oona ermit
tir. Tohumluklar zamanında ve dik
katli bir sevkiyat ile en uzaklara ka.. 
dar yerliyerine yeti~tirilmiş olmasın
dan dolayı Ziraat Vekiileti allkal1 
makamlara memnuniyetini blldirml§
tir. Dağıtılan tohumluk 2.801.900 Ki
lodur. Öğrendiğimize göre, bu ıen" 
Trakya köylüsü geçen aeneden fazla. 
ekin ekmiştir. 
Ayrıca: Ziraat Vekaleti feyezan

cıan zarar gôren koyıuıere tohumıuJ:Cı 
buğday ve hayvan yardımı için ha ... 
zırlanmaktadır. 

İzmir' de kömür bollanıyor 
İzmir, (Hususi) - Vilayet malı:a

nn bütün kazalara ve nahiyelere gön
derdiği acele bir emirde, belediyele
lerin kömür sevkiyatına mini olma
malarını, çünkü bu mümanaatın ka
nuni olmadığını bildirmiştir. Bu yüz 
den İzmir'e muhtelif yerlerden kö -
mür gelmeğe başlamıştır. 

Dün bir motörle İzmir'e 82.200 ki
lo odun kömürü geldiği gibi ayrıca 
Alaşehir hattından üç vagon odun 
kömürü gelmiştir. Kömür müvarida
tı şimdilik günün ihtiyacına cevap 
vermektedir. Bugünlerde İzmir'de 
kömürün bollanacağı sanılmaktadır. 

Gelen kömürler belediyenin müra
kabesi altında sattırıhnıştır. Fiyat 7 
kuruşa kadar inmiştir. Daha da in
mesi beklenmektedir. Emniyet ve lıe-
lediye amirlerinin nezareti altında 
bir heyet, kömür depolarında araştır
ma yapuıağa başlamıştır. Kömür sak
lıyan kömürcüler, milll korunma ka
nunu hükümleri dairesinde tiddetle 
takip ve tecziye edileceklerdir. 

Bıvu, (Hasusl) - Memlekette el dob
macılıtını jbya etmek .,.e bu ıuretle elim· 
buriyet köylüsünü bu ıahıda mUıtahıll ha· 
le cetirmek ıayeıiyle bu Til için llrtıııt 

vek.iletince proıırama alınan te:ıgShlar ile 
bunlara aıt yardımcı malzeme •e vaııtaların 
tevzii hususunda hazırlanan esaslara göre 
vil.iyetimize 200 tezgih 170 pamuk gücü 
190 yUn gticU. 170 pan1uk tarafı, 190 yün 
tarağı, 200 çıkrık, 38 yün tarama tırıit. 

eönderilecek ve bunlar köylere tevzi edi. 

lecektir. Bunlardan ilk parti viliyetimize 

ıelmi1 bulunmaktadır. Bunlar ikmal edil. 

dikten ıonra vekaletçe gönderilecek muıl· 
limler ile tezg5.hların işleme ve kutıa.nıt. 

ması hakkında muhtelif mıntıkalarda lcurı. 

tar açılacaktır. 
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Anafartalar caddesinde 1314 Uncl1 
sokakta kömürcülük eden Mu11taf& 
oğlu Osman Çelena kilosu 13 kurll!-" 
tan kömür sattığı te'sbit edilmf1 va 
hakkında tutulan bir zabıt varaka
siyle derhal meşhut cürüm yapılınıt
tır. 

Sıvaı köylüsünü yeni bir çalışmıya ve 

aynı zamanda iş sahasına kavuşturduğu 

için köylü bundan çok memnundur. 

Finlandiya ve İsveç'ten 
mal almak için müracaatlar 
İzmir, (Hususi) - Filandiya'dan 

yirmi kadar firma, memleketimizden 
zeytinyağı, pamuk çekirdeği yağı, ay 
çiçeği yağı satın almak istediklerini 
ihracatçı birlikleri umumi katipliğine 
bildirmişlerdir. 

İsveç'te Stokholm'da mühim bir fir
ma, zeytinyağı ve keten tohumu iıte
diğini bildirmiştir. 

Teşekkür 
Bal ımızın ölümü münasebetiyle 

aı:ımıı:a İ;ilirak eden aile dostlarımı ... 
za derin şül anlarımızı aunarız. ı 

Merhırmwı aile•i namına 
Necip Ali Küçüka ı 
Ferit Ali Ktlçllka 

İhtimaller 
Romanya'da alman askerlerinin 

biriktirilmesi baberi etrafında yü
rütülen mütalealara bakıyorum da 
aklıma meşhur gebe kadınla köy 
papazının hikayesi geliyor: 

Hani gebe kadın, papaza çocuğu
nun erkek mi, kız mı olacağını sor
muş da papazdan şu cevabı almış: 

.,... Ya kız olacak, ya erkek! 
işin garip taralı §Udur ki papaz 

efendi, bu cevabını rağmen gene 
"keramet sahibi,, olmak fÖhretini 
kaybetmemiştir. 

Romanya'da bfriken alman asker
lerinin de ne tarafa doğru hareket 
etmeleri ihtimalini ince/iyen Avru
palı ve Amerikalı gazeteciler, aşa· 
ğı yukarı, şöyle diyorlar: 

- Ya şarka, ya garbe, ya şimale, 
ya cenuba! 

Bu ihtimaller telgraflarla, radyo
larla dünyanın d{Jrt tarafına yayı

lıyor. 

Peki ama, o d{Jrt ihtimalden baş
ka da ihtimal kalıyor mu? 

Böyle dedim ama bir beşinci ibti· 
mal de var galiba. 

1 btimal ki bu kuvetler bu dört is· 
tikametten biç birisine doğru hare
ket etmiyecekler, fakat d6rt taralı 
da: 

- Ha geldiler, ba geliyorlar! diye 

telAş ve heyecan içinde 
istiyeceklerdir, 

••• 
bırakmak 

Çocuklara ıöylenen bir nutuk l 

Bir telgraf, alman propaganda 
nazırı Dr. Göbels'in Noel münase· 
betiyle çocuklara bir nutuk söyll!
diğini haber veriyor. Nazır, bu nut
kunda Almanya'nın bu harpte mut
lıka galip geleceğini ve muzaffer 
olacağını söylemiştir. 

Bana öyle geliyor ki telgrafın so
nun• fU cümlenin ilivesi unutul -
muştur : 

" .•• ve çocuklar bu söz/ere inan • 
mıılardır . ., 

••• 
Neıeli sütunlar I 

Bazı gazetelerin ba:ıı satunları 

var ki buralarda çıkan satırlar, eğ
riltilen büğrültülen üsluplar okur· 
/arı güldürmek, güldürmek mümkün 
olmazsa, neşelendirmek içindir. 
insanın bazan gülmiye vakti ne

şelenmiye iştahı olmuyor. Onun 
için bu sütunları her gün okuya • 
bildiğimi iddi• edemem. Yalnts 

metinlerini okuyamadığım günler
de de muntazaman başlıklarına bir 
göz ataTil.H. 

işte bu sayede biliyorum ki bu 
sütunların muharrirleri artık ne ... 
şeyi, neşeli adamların babire isim
lerini anmak ve yahut kendilerine 
açık mektuplar yazmak suretiyle 
temine uğraşmaktadırlar. 

Bu sütunlarda tüluatçılardan, or
ta oyuncularından, tanınmış aktör • 
fere kadar bir çok ne§• ve kahkaha 
müteahhitlerinin isimlerinden ge -
çilmiyor. 

••• 
Çiçek yerine •eb:ze I 

Yiyecek ııkıntısı çeken Fr•n•a'· 
da bütün çiçek bahçelerine zerzevat 
elcJliyor, yahut dikiliyormuı. 

Hele bunlar bir defa mahsul ver -
ıin bakalım! O zaman {Jnümüzdeki 
bahar ve yaz mevsimlerinde Fran
sa'nın tabiat şairleri çiçek yerine, 
balralım, soğanları, salataları, hı -
yarları, domatesleri nasıl tasvir e
decelıler? 

Ressamlar için bir ı•Y dem/yo • 
ram. ÇQnkO yea/ uyanan oerey/Ulo 

!ar yüzünden esasen muşambanın 

yahut kiğıdın üzerfode bit deste 
taze soğanla bir demet sümbül, ya
hut menekşe pek fatkedilemez ol-
muştur. 

••• 
Zavallı Fransa ! 

Araba kırıldıktan sonra yol gös -
terenlerin çoğalması kabilinden 
fransızfardan da, bir takım muhar
rirler, ~imdi son felaketin sebeple
rini anlatan eserler yazıp çıkarıyor
'ar. 

Bunlardan bir kısmı sıcağı sıca -
ğına dilimize de çevrilmekte, bazı 
gazetelerde tefrika edilmektedir. 

Bunlardan birisi de ,.Fransa'yı 

kemiren kurt" tur. Tefrikanın bi • 
rinci numarasını okudum; başında 
şu ikinci başlık vardı: "Doğum yok, 
sillh yok, müttefik yok!,. 

Bunu : 
Do~ yok, mUtteflk yok, hem s!l!Uı yok 

haline koyauanıı:, yazılacak her
hangi bir Fransa mersiyeslne şim. 
diden hazırlanmış bir mısri oluyor. 
Öyle bir mısr§ ki Füzuli'nin meşhur 
beytini hatıra getirmektedir : 

Doot bl-perva, felek bl-rshm U devran 
b!-•llkQn 

Dert çolı:, hem-dert yok, dU,man kav!, 
talih zebOn. 

T.t 

Muhakeme edilen k8mürcU tevlr!f 
edilmiştir. Muhakemesine mevkufen 
devam olunacaktır • 

Bir tavzih 
Dun hlr !"'-tn_nhul ha.heri 0111.rak, Denls -

bank'a geçe:n müe11seselerln ,;etlret:Pkleri 
sermayrleri teıblt eden heyet lr.ııısından Ma
liye VekAletl murnhhaınna da bin lira •e -
rlldfAln! bildirmiştik. 

lıtA.nbul Cünıhurlyet t\fUcldelumumtllll 
Maliye \-'tkAleU 111urahh11.s1na bu yolda bir 
tediye yapılmAdı~ını İatanbııl Jl'"r.etf"lt'rln• 
hllctlrnıl~tlr. Kf'yfiyeti biz de tavzih cderts. 

M::tresini vuran adam .•• 
Izmİrj (Hususi) - lkiçeşmclik cadde -

sinde Mehmet, fi aydanberi beraber yaşa· 

dıi1 metresi 215 yaşında Zeyneb'in aynlmak 

iıtemcıine kızmıı ve kadını kalbinin altın .. 

dıı.n ağır fiurctte yaralaııu~tır. ~lehuıet )'• -
kalanmıştır. 

Kurban parasını Hava Kuru • 
muna vererek kazanacağımız se
vap, şuna buna kurbanı dağıtarak 
temin edeceğimizden mutlaka 
yüz defa büyüktür. 
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RESMİ TEBLiGLER 
lngiliz hava filoları 

Afrika Ye Arnavutluk'ta 

faaliyette bulundular 
Kahire, 29 LL - İngiliz hava kuvetl• 

rfnln teblltt: 
2t/2T kADunuevel gecelll, ingillz hava 

kuvetlertne menaup tayyareler, Tobruk tl· 
zerine bir hücum yapm11lardır. Tobruk'ta 
yangınlar çıkarılm11, fak&t balarıD btıttın 
senlııttlnl mU,ahede etmek mllmktın ol· 
mamııtır. 

Avcı tayyarelerlmla, taaıruzl lııeflf Jı&. 
reketlertnl devam ettlrmlılerdlr. Bu ha
reketlerden birinde, avcı himayesinde aey. 
reden btıytık bir dllfman bombardıman 
srupwaa rutıuımııtır. Vuku& gelen muha
rebede bir Bavola-79 ve bir JNat-'2 dU,U
rtıımU, ve bir Flat-il de muhtemel olarak 
ta.hrtp edilmtıtlr. Diter dört Savola-T9 
buara utratılmııtır. Bunların üslerine dö
aebildlklert nımohmmamaktadır. 

Bollum, dtlfm&D tarafından bombardı • 
naan edUnılıUr, fakat haaar pek udır. 

Cenubi Arnavutluk'ta, Avlwıya aahJlle
rtnde dU,man semtleri ve askeri hedefler 
muvattaklyetle bombardıman edllmlftlr. 
Alır bir bombanın büyük bir vapunm 60 
metre b4U' yakımnda tnfilAk ettllt BÖ· 
rtıımu,, fakat dlter netioeler, fevkallde 
teaa ilan ıarUan sebebiyle mUfahed• olu
D&m&11111tır. 

Bttttın bu harek&ta tftlrlk eden tayya
nlertmlzln hepsi salimen a.lerlne dönmU,. 
tor. 

Atlas denizinde ltir 
korsan gemisiyle harp 

Londra, 29 a.a. - Bahrl7e NeaareU ta -
nfınclan bugUn öiledca IODr& neşredilen 

teblll t Noel rUntl 1&bahı btl11lk bir dUfman 
barp pmlal ılmall Atlaııtlk'te aeyredea ka • 
ruderlmladen birine hlCWD tetebbUatlnde 
bulunmuttur. Kafileden bir Yapura laabet 
•akl olmut. Yaptır haftt huara utramıftır. 
Kame,e harp gemllerlnln refakat etmekte 
oldatunun farkına yaran dlfman slratle ~ 
kllmlftlr. 

R.efu.t JnıyetJerlmla derhal dtltman ıe
pılalnl taJdbederek aaak bir me .. teden ate7 
atmıJ'a muyaffak olmllflardır. Durm•cLuı 

dellfell rl7et kablllretl birdenbire a1wrıU< 
gemUerlmlaln seyri 7anm mUe dtltnıllottlr. 

Dl.fman gemlıdnln tam ortasına blr obllı 
laabe& ettl'1 Ye patladıfı ıtsrlllmlfttlr. Aı:tı· 
tımıa atetln huıule retlrdlli hasarın eheml
~etini t&7ln etmek mtımktln olamamıftır. 

Yugoslavya'nın 

dıı politikası 

Bir Fransız gazetesi 
bu siyasetin ana 

hatlannı tahlil ediyor 
Clermont. J'erraııd. 29 LL - Havas: 

Yusoılavya llarfclye DUlr1D1Jl son g11nler
da yaptıfı beyanatı tahlil eden B. Georpa 
Glrard, Ettort sazetealnde, Yugoalavya'
mn d11 alyuetlnl hWba ederek diyor ki: 
ı - Yusoalavya ulm veaebaUa harici 

lhUIAtların öntıne ~eçmete pyret etmek
tedir. Yugoalavya bu suretle YUD&D • İtaı
yuı muhaaamatım tahdide ve Balkuılar 
vazl)'etlnln iıtlkrannı temine )'ardım et • 
tlttnl zamıetmektedlr. 

1 - lktııadl pllnda Yugoslavya mih
verle lı birliği yapmakta ve Almanya lle 
İtalya tarafından müte~bll eaulı menfa
aUere latlnat eden bir dostluk pterllm• 
•inden iftihar duymaktadır. 

a - Yugo1lavya, Macarlatan'la aamtml 
münasebetler idame ve huduUanmn hep -
alnde bir u.nlye bile emniyet lcaplanm lh· 
mal etmemekle beraber bUtUn komtulariy
le bir aullı ve lUmat havuı içinde Y8f&

mata tuna etmektedir. 
4 - Sulhperverane hattı hareketi aaye

alnde Bovyetler Blrllji ile de mtınaaebet • 
lertnl 7eniden telllı edebilmiştir. 

Neticede TusoaJavya hükümetı, be711el
mllel •azlyet kıırtı11nda takip etUğt alya
aeUe mtıatakbel Avrupa'da yuyn· • .v mllle
tlne, eheml:yeUDID ve muialnln k verdl-
11 yeri temin edecett fikrindedir 

tarldeı'ln ldarnlnde bulunan "Papanlcoll1,, 
lımindeld Ymwı den.izaltııı, Adri71-tik de
nlaln.de. Brendlalden A•huıya'ya asker •e 
mat.eme nakleden ve bir harp semiılnln 

kavetli hl111a7eıi.nde bulunan bir dlltman 
cemi kafllnlne hücum etmiıtir. Denisaltı 
ctlreklrane bir manena 7aparak, ceman 
25 l11 So biD ton hacminde, kafileJ'• dahil 
ili; blirik vapana tahribe muT&ffak olmut· 
tur. 

Dtlaman cemilerl batınca c!lltman torpido 
muhripleri denisaltmm takibine i;ıkmıılar 
ve Aatlerce ıflra b11 takip esnasında bir· 
GOk bombalar atmıılardır. Denize dalmıı 
olan Yunan denlsalt111 mahirane mane!ra
larla ba bombalardan kurtulımll ve llnil
ne allmen dönmllftlr. 

• • • Refakat gemilerinden Benrlck'de bet ki
ti llmlfttlr. Ba harp pmlıd baftf buan 111- Atlna, H a.L - Umumi emniyet neaa -
hnutl& da donanaumm ftU lilnnctlnde ka • retinin 28 klnunueYel aktamı nefreclUen 
laealrtır. Ölenlerin plan akrabalarına ha • reaml teblllfı Memleket dahlUnde atlk6n lıll
"'"· , .... uwıiı.ı•, lrtlm slnnllfttlr. SalAhlyettar makamlardan 

Dttmu konan pmlal feu rtl:ret tart _ ilinan tetlfaflira lnftl ıtiiJ'DI&F,Hrmın·a -
lan altında takip edilirken nM tonllltolak elan katarken, tilcear Ye eahaba eml&lrten on 
Baden alman yapunı J'akalanmıt, takat mt. runanlı efl'•fı beraberlerinde g0ttırml11ler • 
rettebab npunı atete Ten'lltlnden bu dlr. Bunların llnbetlerl m-=1:huldtlr. 
.-p111' h•IP semllerlmls tarafından batınl • 
mıttır. Ba4en Yapanınan konan gemlalaln 
latealnl temla ettljl muhtemel sör11lmektedlr. 

Hava bombardunanlarmm 
fngiltere'de yaptığı 

hasarlar 
Loacha, it LL - HaYa ve dahlU emnl • 

pt ~ aktam tebllliı Bugün gtln

•u• ~ berinde dtııman bası hafit 
faailNMa llıııllanmafhr. Da ubah Sutfolk 
kontl .... •hllhıde blr tehir berine bomba
lar a~ • Uleden 10nra da Kent kont
luilu pMM..S. IJd feblr berine bombalar 
dı.t•a&lltb- a. bombalar, buı tluımetr&h • 
la•da taıaltMta 1ebebl,et nrmlftlr. Fakat 
Ollt " ranıla balundutu bUdlrllmemektedlr. 
lnıdltae'ala llmal1 •arblalııde bir .nokt&J• 
d. bomWar atılmıflır. Burada pek u öltt 
•• Tanlı ftldu. 

İstill limanlarına karşı 
yapılan hava akmlan 

Londra, it LL - Hava Nesaretlnln teb
bii ı Bu ,ece fena han1a raltnen. lnsllla 
haYa Jnıyetlerlne menıup bombardıman tay
J'areled. Botterdam " ADnn'tekl petrol 
depolanu ft Boulope, Cherbourg Ye Lo • 
rlent latil& llmaıılanna hlcum etmltlerdlr. 
Lorlent'cla btt)'1lk bir 1anııın ıörillmUştOr. 

Tanarelerbrıtsclen lldal ka71Pbr. 

Bir ingiliz şehrine yapılan 
hava hücumu 

Londra, 29 LL - !ngllla hava Ye dahlU 
emn(J'et neaaretlerlnln tebllll' ı Dün, haYa 
karardıktan u 1011ra dÜfDl&ll bombardıman 
tanarelcrl lnslltere'nln cenubu ıarbl tehlr
lerlndea birine kısa fakat tlddetll bir hUcum 
J'apaılflardır. Muhtelit Yansınlar tıkmıt. ba· 
.. hual' Takua gelmlftlr. Yan11nlar atlratle 
IÖndUrllmlftllr. Zayiat eok udır. 

Bardia mmtakasında 
vaziyet 

Kahire, it a.L - Orta .. rk lnı;llla umu
mi kararılhının tebllliı Trabluagarp'te Bar
clla mıatalsaunda topçumua faalqetiae de • 
•am etnılfllr. İtalyan ıarniaonunua muka -
beleal nlabeten u olnıuftur. 

Sudan'da KUl&la'nın cenubu .. rktalnde 
n Gallabat'ın tarkıoda topçu taratındu bl
ma:re edllu den(J'elsrlmls dilfmuu munf
faktyf'tlP ine etmltlerdlr. 

Elen resmi tebliği 

1 talyan tebliği 
Roma, H LL - 101 numaralı ltalyan teb

lill: Trabluııarp hududu mıntakumda, top
eu Ye keflf kollan faaliyeti artmıttır. Bar
dla cepbellndı Mrl lı:ollarımu t..ıı,.ette bu
lunmat Ye baYa kuntlerl;rle lfblrlltl halin
de töl mıntakasında dtlfmanın bir kat 11rh
lı otomobUlnl tahrip etmlftlr. 

Torpil atan tanarelerlmladen Udll, bir 
gambot Ye bir torpido muhribine htlcum et -
mit Ye laabet nld olmuttur. 

AYcı tanareJerlmladen bir tanal cl6n -
memlftlr. 

Yunan cepheılnde, mahalli mahiyette ha
reketler olmaıtur. Topeu kUYetlerlmia, dUt
man kuntlerlnl dafıtmıttır. HaYa tetekkll
lerlml" Akdenla'de dtlfmanın mllhlm late 
il.ilerine darbeler lndlraılftir. 

Şarki Afrlka'da Sudan hududunda, kar -
ıılıkh topeu faaliyeti Ye ıU•arl kefil hareke
ti nalnıa relmltttr. 

Bir aycı srupumu" altaktan munftald
J'eW bir btlcum yaparak otomobWe nakle
dilen kıtalara mltralyöa atetl ~ıt Ye bam 
arabalan 1akmıftır. Gloster tipinde bet ay. 
CI lan•real De muharebeye tutlıtan pupa • 
mm, bunlardan dört taneıdnl dlltUrm(J'e ma
Y&ff ak olmuftur. Dtttman tayyareleri. Ha • 
betlatan'da buı mahalleri bombardıman et· 
mit, takat huan mucip olmamıftır. 

Tanarelerlmlaclen bir taneal dönmemlt
tlr. 

Alman resmi tebliğ i 
Berlln, 29 a.a. - Alman reıml tebllii ı 

Denlı ttstü kuveUerl, lıcuyetJI bir muhat&&& 
albnda Atlantlk'te ayreden bir gemi kaft • 
lesine kartı tam muY&ffaklyeUl bir hllcum 
yapıldıtını bUdimıelrtedir. Denla llattı lnı -
•etleri, to1>1:u aleti Ye torpille 6.000 tonlll
toluk bir Yapuru batırmıya Te dlter bir Ta
panı cldclt nrette huara utratın.,,a muyaf
fak Olttıuflar Ye YUkH plen kısa bir muha
rebede, daha bafka ctlıutamlarla birlikte ka
tue)1 mldafaa eden blrlnel 11nıt krnu6re 
kartı alır toplan YaaıtaaiJ'le mtlteaddlt tam 
lubet kaydetmlflerdlr. Banun lserlne dllt
man muharebqt keamlfllr. Blalm lnıYeUerl
mlse hJt bir huu olmamıftır. 

Bir denlaalb remlal, uaak bir 1efer eaaa
ııada. ceman 16 bin tonlllto haemlnde dQf
man tUeplerl babrmıftır. 

DUn bir ketlt açuıu eaıuwnda bir tana. 
remli, Southampton'da Uman talaab •• Ta
parlar laerlne bombalar atmlfbr. 

Din seee, u mlkdarda mabarebe tana
relerladea mtlrekkep ınıp)ar llanf'm lnsll
tere aahlllnde bir 19hri bombardıman et • 
miflerdlr. 

Din pıce, alman araılal Oserlııe bomba 
atılnı&llUfbr. ifiü altındaki •rulJe atılan 
bombalana nı.. pttrdlli balar ktillJetJI 
Wodlr· 

Bir dlfmall tanaı-1. 1aa .. daft War • 
ıaıkn ...... ~ 

U L U S 

B. Ruzvelt' e 
telgraflar 
yağdınlıyor 

Bir ankete göre 
Amerika halkının °/0 60 ı 

İngiltere'ye yardım lehinde 
( Baıı 1 inci Hylada) 

" bundan başka 12 kııa dalga lstaayonu da 
relalıı nutkunu garp yanmkilreaf ve uzak -
fark için muhtdlf dilde yayacaktır. 

lnftrat1:1 grup, flmcliden yann akşam f.. 
l:ln radyolarda kendi te.derinl müdafaa bah
alnde tertibat almıttır. Yarın akşam radyo
larda lnftrattı grupun tezini ayan lzasıııdan 
B Wheeler müdafaa eyllyecektir. 

{lngiltere borcunu kaniyle 
ödedi/) 

Ayln lıaaından Joshlee ıu•beyanatta bu· 
lunmuıtur ı 

••- Benim fikrimce İngiltere, Blrlc~ik 

Amerlka'ya karşı olan harp bortlarını kıı • 
alyle ödemiştir. Çünkü lngtltere'nln buglln 
yaptıfı muharebe bizzat bizim harbimizdir. 

Nevyork Republlk haftalık mecmuasında, 
maıldekl İngiltere ıiyaııetinl ekaeriya tenkit 
etmlt olan Georgc Aoub, neşrettiği bir ma • 
kalede teallmata alt Ruıvelt tekliflerinin Bit
ler'! Birleşik Amerika devletlerine karşı harp 
Ulnına ıevkedeceğiııi iddia ctıııenin gillilnç 
oldutunu söyledikten sonra sözlerine şu su
retle deYam elıııektedirı 

"Blı, Büyük Brltanya'ya yardım ettik· 
çe Hltler, evelA bize erlıemlyeceğf ve son
ra (Ok kuvetli olduğumuıı ldn bi111iıııh: 

harbe Frtfmekten ,.çekinecektir. Ona karıı 
kendimizi müdafaa edecek yega.ne vasıta
mız, İngiltereyi, biz ikinci hatlarımızı ha
zırladıtımız mUddetçe, dayanabilecek bir 
halde tutmaktır. Biıı İnglltere'ye verl'ce • 
jimlı ıllAhların tediyesi için, her ne tek
lif ediline her ıey, kızıl derililerin van • 
punundan tutun da, ay üzerinde imAl e • 
dilecek mavi peynire kadar her teY1 ka -
bule hazır olmalıyız . ., 

Bir anketin verdiği netice 
Nevyork, 29 a.a. - Gallup enstltUsU 

tarafından yeniden toplanan reyler neti -
cealnde Amerika ahalisinin yüzde altmıııı
nın muharebe harici kalacak yerde İnglJ. 
tere'ye yardım edilmesi Ye bu yüııden hat • 
t& Amerlka'mn harbe glrmeal ihtimalinin 
bile nuarı dikkate alınması reylnde oldu
tu anlqılmııtır. 

"Amerlka'mn Almanya ve ttaıya'ya 
karfı harbe girmeel hakkında size yapıla
cak bir teklif llzerlne harbe mi, sulha mı 
karar verlralnlz T,, tarzında vaki olan bir 
nale ahalinin )"llzde 12 al reylerini harbe 
strmek lehinde laıllUlDUflardır. 

Nevyork Tayınla gazeteılne nazaran 
_.. Gallup mU.-en tarafıDdaa .ııaıı -
7e tevcih edllmlı olan tu suale yüzde 80 

Amerika gazetelerine göre : 

Sulh yapmak 
zamanı henüz 
gelmiş değil 

Çünkü bu sulh hüriyet 

1 ta iyon - Elen harbinin 

ikinci ayı dolarken 

Üç İtalyan 
• • • 
ıaşe gemısı 

batırıldı 
(Başı ı. ıncı saytada) 

ve emniyeti koruyamaz· İngiliz zayiatı s muharebe tayya
resiyle 4 avcı tayyare-sinden ih.ıret

Nevyork, 29 a.a. - Amerika mat - tir. 

buatı: Şimdiden B. Hitler'le sulh mü- Yeni italyan esirleri 
zakeratına geçilmesini istiyen ve bu Atina, 29 a.a. - Daily Telegraph 
yolda yapılacak bir teıebbüsün dünya gazetesinin muhabiri bildiriyor: 
nizamını yeniden iade edeceği kana- "Dirna'nın garbinde yunanlılar bir 
atini gösteren küçük bir grup vardır çarpışmayı müteakip S zabit ve 65 
ki bunların harekatı Amerika matbu- nefer esir almışlardır. Bu hadisede 
atının tiddetli hücumlarına maruz şayanı kayıt nokta, bunların 5 muh
kalmaktadır. telif cüzütama ait olımaıı ve ordu -

Bu meyanda Nevyork Herald Tri- nun üç muhte1if sınıfına me-nsup bu
lunmasıdır. Bu hal, İtalyan safların

bune gazetesi{lin askeri muharriri da nasıl bir kargaşalık olduğunu gös 
binbaşı Elid, şimdi yapılacak bir sul- termeğe kafidir." 

hün yalnız B. Bitlere muhtaç olduğu Harbin ikinci ayından sonra •• • 
yeni bir nefes alma imkanını ver • Atina, 29 a.a. _ Atina ajansı bil
mekten başka hiç bir şeye yaramı ya- diriyor: 

cağını söyledikten sonra şunları yaz • Bugün bütün gazeteler, 28 ilkteş-
maktadır : rinde başlıyan ve ikinci ayını dol -

"Almanya muharebeler kazanabilir. durmuş bulunan yunan - itaJyan har
Fakat eğer kendisine hediye edilmez- ııine uzun makaleler tahsis etmekte
se, kat izaferi kazanmasına imkan yok- dirler. Gaze<te'lcr, bu münasebetle i
tur. Nefes almak için muhasematı bir talyanların, daha harbin ilk safha

sında Ywıanistan'ı istila ve tehak
müddet tatile uğratmak Almanyanın kümleri altına alabilmek için bütün 
Leslediği belli başlı bir ümittir. Fakat hesaplarını yapmış olduklarını ha -
bu ilmidin tahakkuk etm .. sine bir bü- tırlatmakta fakat buna rağmen har
yük mani vardır ki, o d'l, Hitlerin bin ikinci ayının eonunda yunan or
büyük dehasına ve ruhi sah:ıdaki peR dusı nun bütün cenubi Arnavutluğu 
çok teşebbüslerine rağmen karşısına' işcral e• nis oldu~unu ve faşist sürü
şimdiye kadar hiç temas etmiye ve le~ini Adriyatik denizine doğru püs· 
anlamıya muvaffak olamadığı bir düş- kürtmcg,: devam e-tme'lcte bulundu· 
rnanın çıkmakta olmasıdır. O düşman, ğunu tebarüz ettirmektedirler. 
Amerika ahalisinin istinat etmekte ol- Bu meyanda Messager d' Athenes 
duğu aklıselimdir. gazetesi şunları yazmakt~d~r. 

• • •• • "Harbin başlangıcından ıkı ay son-Sullı ıçın zaman hen.uz gelmedı . 1 1 h · r nı y--iden ya 
B kl r d' k" l 8 . l ra ıta yan ar esapıa ı .... -

d 
-~ af ıse ımA ır .kı dya nız ıt ere pıyorlar. Fakat bu sefer, bu hesap-

egıl, akat merı a a yaşıyan ve la on binlerce ölü ve yaralı ile ve 
zincir altındaki esirlere bahşedilecek he~ adımda yunanlıların eline bı'ra
bir barış müstesna olmak üzere hiç kıJmıt olan esirler ve toplarla yapıl· 
bir ıulh ihtimali olmadığı halde sulh maktadır. Ceza &eTl ve amansız ol -
için yalvaran deli, kör ve sersemlere muştur. Kati mahiyetini gC>8termek
cevap vermekte hiç müşkülat çekmi- te de gecilaniyeccktir. 
yecektir.,, Sc:tia gazetesi de fÖyle demekte· 

Gene Nevyork Herald Tribune ga - dir: y . .. d •
1 

. 
• · ·· ••Bütün unanıstan muca e enın zete .. ı, başmakalesınde de şu mutalea- .. b"l - · · t• e aman 
· · k · uzun sure ı ecegını, çe ın v • tı yUı iltme tedır : 1 - b" ı · r Fakat bütün .. • sız o acagını ı ıyo . 

Almanya ıle sulhten bahsetmek, y nanlılar nihai zafer için ellerin-
onun, sırf bir hiyanet aleti olarak d~n geleni' yapmaktadırlar. Mu'Vaffa
kullandığı zamanlar müstesna olmak kiyet üstüne muvaffalciyet kazanan 
Uzerı: kendi vicdanından ailmiı oldu- Yunanistan, kati zafere kadar müca
ğu bir ıey hakkında konuşmak de • dele'ye devam için kuvetlerini teksif 
mektır.,, edecektir." 

Hitıe~ t.arafındaA ,:.~1 albDda L - Jnailü lnvv.nr«:ÜerÜNı teu/ıRiU .................. ___ _..ı...ı ........ ~-~1·· ...,.... .... ... _,,_ .... 

lundurulon milletlerin bugün isth·~ • Atına. 29 a.a. - Attna ajansı bildiri -,.Almanların Avrupa mllletlertnlgalr 
balina getirmek ve amerikan ticaret' ve 
aaııayllni kontrol altına almak Diyetinde 
olduklarım zanneder mlalnlz?,, 

B. Ruzvelt, ne söyliyecek 1 
Vatlngtoa, H LL - Hakiki bir liyuet 

adamı olan B. Rusvelt, "ocak başı muıaha· 

beli" lamlnl Yerdiği bu akşamki konufnıası· 
nın e11111 hakkında ıasetecllere küçük bir ip 
ucu Yermlf, takat gaııetecller buton amerl
kalıların blhaklnn teceaaQsOnU cdbeden bu 
ltaret hak'lnnda kendlalnden hiç bir tafıilAt 
almıya muyaftak olamamıflardır. 

Fllh;klka dOnk1l matbuat konferansında 
RelalcUmhur bu akıamld konuşmayı ihata e
den ketumiyeti aorlamak rayealyle kendisine 
teYclh edilen bir çok ıuallere incelikle cevap 
nrmelrten imtina etmlftlr. Herkesin bildiği 

J'eglne feJ' bu konutmanın fngUterc'ye yar
dım teal berinde olaeatıdır. Bundan lnfl • 
rat1:1lann ne kadar teklndlklerl ı 70 Alimin 
mihver deYletlerini yenmek itin ne yapmak 
lbımgellrae yapılmuı lateği ile Reisküınhu
ra ırönderdlkleri mektubu neşretmiş oldu -
tundan dolayı B. Rusvelt'I tlddetle takbih 
etmelerinden anlatılmaktadır. İnfirııtçıların 
bu auretle yeniden ortaya çıkmış olınaları 

B. Rusvelt tarafmdan bu akşam söylenecek 
nutku harici ılyaset hakkımlıı yapılan lddla
lann alklet merkcal haline getirmektedir. 

Avrupa harbi lıarıısında 
Amerika 

Maruf bir infiratçı olan Ayandan Vheeler, 
RelalcUmhura müracaat etmiş olan 170 imaa· 
b melrtup aahiplerlnln Amerika Birleşik dcY· 
Jetleri tarafından harp Ula edllmeal talebin
de bulunduklan neticesine varmanın zaruri 
oldujunu beyan etmlfllr, Bu sö• hakikatten 
pek uzak delildir. Çünkü Vaşington'da ya • 
pılan bir tolı muhaYerclerde .. bu bizim har • 
blmladlr, lttlr&k etmemi• l&aımdır'' gibi 
ııöalere aılı: aılr teudüf edilmektedir. Yeni 
kongrede infiratçılıu blokunun kuveti neden 
ibaret olacakına dair şimdiden bir Şe.Y ılly -
temek gtl\;tür. Bir çoklannın saıınına glire 
Relalcllmhurun bugün radyo Ue vereceği nıı· 
tuk etklnumumiyeyt hülıümet tarafından 

takip olunacak alyuete göre ihzar ederek 6 
aonklnunda kongreye milletin Yaııiyetl hak
kında raporunu Terirken relllcQmhuruo da
ha bll,,Uk bir lnıvetle IÖ• ııöylemealnl temin 
ıqulne matuftur. ReialcGmhurla çok 1a • 
kından mUnueb'.eti olaııların muhaverelerin
den anlatıldılına 11Jre, B. Ruıvdt, Caraıbea 
denlalnde dolatırken ıdyuet gemlalnln dtl • 
menini tam olarak "lnslltere'ye 1ardım" la
tlkametine çerirmlttir. Ahalinin bu bar~kct 
tanını tamamen taarip ettijl de mqda :da
dır. Ba sebeple ktll:flk bir gruptan mtıre1ı -
kep olan lnftratçılarm ba cereyanı durdur -
mak ll:in ne J'apacaklanm ta)'1n hakllı.-te" 

mlflrtlldtlr. 

l ,.Ptere'nin leJakdrlıfı 

hını cektikleri aulhten gayri bır sulh yor: Kortu valisi, inglllz tayyarecllertne 
ancak Hitlerin ve onu temsil eden bir mektup göndererek !1oel mtınuebetly-
f l f i d k ık . . le atılan hC'di~eler itin Korfu halkı namına 

c: se en n orta an a.1- masıyle bahıs t kkUr t ıau 
1 b'l' İ . . eşe e m.,. r. 

mevzuu o a ı ır. ngılızler bunu pek Halk ... • t ··k 1ı 
i i bT 1 Am 'ka h'·k·· . • ın manevıya ı yu se 
y ı ıyor ar. erı u umetının Ati 29 a.a. _ Atına ajanaı bildiriyor: 

de vaziyeti tamamiyle idrak ettiği ve İçtim:- muavenet nazın B. Krlbu, Kor -
ıulh teklifleriyle uğraşma zamanının fu'dan başvekil B . .Metaksas'a bir telgraf 
henüz gelmediğine katiyetle kani bu- göndererek halkın yüksek maneviyatım 
lunduğunu göıterek ortada bin delil 111 kelimelerle blldirmlıtlr: 
vardır.,, .. .Milli gençlik tqekkUllerlne memrup 
lngiltere sulh aktedebilir ama ••• genç talebeler bir tarafta enkaz altından 

Nevyork Taymla gazetesi, aynı mevzu ölü ve yaralıları kurtarmata çalııırken 
llzerinde tu mUtaleatı yUrUtmektedlr: bir taraftan da milli sençllk martım söy-

,. Adlllne bir sulh l&Dlplyonu olarak ge- lemektedlr. 
çlnen Ayandan Vheeler ııe arkaclqları ne Barbarlar tarafından öldUrfilen kadın 
istediklerine dair Amerika milletine izahat cesetlerine halk ıu sözlerle hitap etmek
vermek mecburiyetindedirler . .Müdafaa et- tedlr: "Al!Ahın yardımlyle intikamınızı a
tl1dert sulh mesullyetlnln tlzmelertnl 11_ lacağımızdan emin olunuz.,, 
gal altında tuttuğu yerlerden çekmesi, . Elen a11kerlerini elen 
yaptıtı zararları tazmin etmesi ve istik- kumandanlar idare ediyor 
bal hakkı~da kuvetll teminat vermesi e - Atına, 29 a.a. - Atına ajansı bildiri -
ııularına istinat eden bir sulh müdür? E
ğer böyle ise, bu adalet sulhu taraftarla -
nnın Almanya tarafından ıtmdlye kadar 
ayakları altına alınan taahhütlerinin han
gisinde ve l§gal ettlğt memleketlerin han
gi birinde rüyasını gördükleri bu sulhün 
temini kabil olablleceflne dair en kiltUk 
blr delil sösterlp gösteremlyeceklerlnl bil
mek isteriz. Eter HJtler'ln mazisinde ken
di teıebbüalerlDI muhik gösterebilecek hiç 
bir teY göıteremezlerse o halde nasıl bir 
sulhtan bahsettlkJertnl kendilerinden aora
blllr mlytz T Bu sulh, Blrleılk Amerika da 
dahil olduğu halde bUtUn dtınya milletle -
rlDI, Hltler'ln sözüne itimat kabl! olarnı -
Y&cafından dolayı, tepeden tımata kadar 
allAhlanmağa mecbur edecek bir sulh de
A'll midir T Bugün Büyük Brltanya 1Uphe
st .. sulh aktedeblllr. Fakat bu sulh, ne 
kendi müttefiklerine hilrlyıt, nede bizzat 
kendisine emniyet temin edecek bir sulh 
olamaz. Ancak muvakkat bir muhaaama 
terkinden ibaret kalır ld Almanya'yı in· 
Uhap edeceği dakikada yeniden yumruk 
indirmefe daha müsait bir hale getlrtr. 
Biz, inglllzlertn kararı üzerinde müessir 
olmak aallhlyetlni haiz değiliz. Yalmz, 
buna mukabil, bir vazifemiz vardır. O va
zlfe de .Aıiıertka'nın bUtUn maddi menabl· 
iyle kendilerine yardım etmek ve münaae
betstz bir 11rada Hitler'le ldlllnc bir sulh
tan bahsetmek suretiyle onların dAvaaına 
ihanet etmekten kendimizi korumaktır . ., 

yor: 
Bir macar gazetesi ArnavuUuktakf yu

nan kuvetlertne bir lngtıtz generali tara -
tından kumanda edildiğini yazmıotır. Bu 
haberi tekzibe mezunuz. Elen ordusunun 
bütün teıekküllert sırf elen generaller ve 
suba)ların kumandası altında bulunmak
tadır. 

Cenubi Rodezya'nın yardımı 
Londra, 29 a a. - Royter: Şimali Ro • 

dezya hUkümetl general .Metaksaa'a 2000 
sterlin gobd~rrııi tir. llu para Yunanlsta 
mn ltaıya'ya karşı yaptığı mücadeleye bir 
:yardım olmak Uzere gönderllmlotlr. 

Yunanlılar hatıra olarak 
sakladıkları eski tüfekleri 
müli müdafaaya veriyorlar 

Atina, 29 a.a. - D.N.B.: Dahili emniyet 
nezareti bir emirnamesinde aileler nezdin
de hatıra olarak muhafaza edilen eıki tü
feklerin milli müdafaaya verilmeıini bil-
dirmiıtir. 

Asılsız haberler 
Atlna, 29 a.a. - Atına ajansı bildiriyor: 

Stefanl ajansının bütıın dün) a.> a yaymak 
hususunda büyük blr mUaa.raat gösterdlj1 
Popolo d'İtalia'nııı hlr makalesi burada 
.. bir aUrU gUlU.no yalan,. diye tavsif olun
maktadır. ltaıyan gazetesinin lddluına 
göre Yunanlstan'da bUyUk bir ytyecek ve 
ıl.>ettk kıtlıj'ı hUkUuı ı;Urmektedlr. Söıde 
aç kalan askerler, aaker1 depoları yağma 
etmişlerdir. Hükümet propaganda yaparak 
balkı harbin çabuk blteceji ve Amerika'
mıı pek yakında mtıhlm miktarda gıda 

maddeal gönderecett huaUBUDda Uuıaa ça
llfmakta fmlı. 

Amerika'nın bu harbe hayati bir su
rette allkadar olduğu ve İngiltereyi 
harbi kuanacak bir vaziyete getir -
mek için Amerika'nın yapabileceği 
her ıeyi yapması icabettiğini göster
mek fikri ile yapılacağı aynı maha
fil tarafındaıı tahmin edilmektedir. 

Reitictimburun düıünme tarzına Londra, Coventry ve diğer ingiliz 
tamamiyle vakıf olanlar bu akpm tehirler?ndeki ahalinin göeterdikle
ortaya tafailltlı bir plin ile çıkma- rl yüksek fedakirhk nllmunesidir ki 
sına intizar e.tmemek icabedeceği ka- bilhassa amerikalılan bu noktaya ta
naatinde'tHrler. Bu kon~ın daha m1miyle lnandırmııttır. Umumiyetle 
.ı,.de AYnaap bublnln mnerikalılar ingilis balkının ceeareti baSkında •
isin ne libi ihtimaller tevlit edebi- merlkalılann hi•ettitf hayranlılt 
lectlf noktuına balkın dilfllnlltOntl tawif lçi'n kelime buhnakıta mtlılkB· 
.,,..,... ..,.... taJdo t4ec:ell • * ~-

Bu haberin en acınacak tarafı, Popolo 
d'İtalla'uın bunları Solya'dan istihbar et • 
tlttnı Dert aUrmealdlr. Bulpriatan. Atln&
da aetveu bulunduğu cihetle, Ywıaıılata
mn yiyecek ve giyecek huauawıdakl hald· 
ki vaziyetini dotru olarak bilecek blr 
mevkide buhuımaktadır. 

ltaı,,anlanıa r pbl mln ... J'alanlan ba 
derece genlf mlk7uta yaJ'lll&lannm ~ • 
lerlDl bllmlToru. Da slbl ~ lıabeıler u
m h.qa dı......,.1.Pı~c• ...,ıer-. 

-S-

Yunan motbut nazın 
B. Nikoludis diyor ki : 

Biz istiklalimizi 

ve yurdu müdafaa 

l~in harbediyoruz 
Nazır, Türk - Elen dostluğu 

~..;.;;.._........:..-----..... ---------------
üzerinde ehemiyetle durdu. 
Atına. 29 a.a. - Atına ajaııaı bildiriyor: 
Matbuat nazın B. Nilıcoludis, Mısır'da 

çıkan (Ellhram) gazetesinin muhabirine 
bir milli.katta ezcümle ıunlın aöylemiıtirı 

" Yunaniıtan tarafından yapılan barbın 

mi.nası nedir T ,, ıualine cevaben n'azır de

miıtir ki : 
" Bu harp, Yunaniıtan için bir iıtiklll 

ve memleketinin müdafaaıı harbıdır. Daha 
umumi bir tarzda denebilir lı:i, 1 milyon 
nüfuıtan mürekkep olan Ywwıiatan 45 
milyon nüfuılu bir imparatorluk İtalyuı
na, askerle iıpl altında bulunan ve her 
türlü tethipt altında yaşıJ'ID bir Avrupa. 
nm ortuındı ,. haJ'lr " ce•abmı verditl 
vakit, tarihin ıeyrince parlak Yanan me
deniyetini yaratmıı olan mane...t kıymet
ler için lıarbettiiini herkese isbıt etmit- • 
tir. Şüphe yok ki, Yunanlılarm ceureti, 
ıalebeleri, ve baıvekil Metaksas'ın İtalyan 
ültimatumuna karıı ıöıterdiii celldet aa
kerf hidiaelerin cereyan tarzım deiiıtir

miı ve beıerlJ'etin )'enidea ba manevi S. 
vetlere karıı ol1n itimadmı diriltmiıtir. ı 
ildnciteırin tarihinde nd}'o ne IÖylecliiim 
nutukta da tekrar ettilim ctbl Yananiataıa 
filhııklka askeri hldllelerl batka bir eere -
1ana çevlrmiıir. Çtıııkti kendiıi ne kadar 
küçük olurn olıun, manevi bir lmilin te
siri buan hiçbir ölçii}'e 11fmıJ'acalıc dere
cede bliyl1k olabilir •• 

Muhabir ı • Yunan zaferlerinin komp 
memleketler herindeld tesiratı .. hakkında 
miltılla sordutu nkit, B. Nikoludi1, P 
cevabı •ermiıtlr ı 

.. TarihleriJ'le iftihar eden iıtikballerlne 

itlmatlan olan hilr memleketler iıtikW •• 
tamaml1etlerl tehdit altına dl11tilil nklt 
Yunaniıtan tarıfından cöıterilen misali ta
kip edip etmemek tamamiyle kendileri.ne 

aittir. " 

Yunan. Tiirlı ve Yunan - Mmr 
dostlufıı 

Türk ve Yuuan ittifakmdan bahseden na-

zır, vaziyeti muhabire ıu ıuretle &Dlat • 
mııtır : 

.. İki memleketi blribirine baillJ'&D liOk 

11lu doıtluk ve ittifak bailarını pek iyi bi
liyoraunıu. Buna ilbeten di)'ebillrim ld, 
Yunanlstanın ~çlrmektc oldulıı imtihan. bu 
hatları cl1n seçtikçe lnivetlendirmekteclir. 
Yunınlılar ve Türkler ayni hiılere tlbi o
luak ayni pJ'elere dotru tam bir teaa • 
nl1tle balıcmaktadırlar. Sonuna kadar müt
tehit olarılıc )'iirilyeceiimizde katiyen ıüp. 
he etmiyoruz. " 

Nazır, bundan ıonra Yunaniıta ve lıfr-
11r dostlutuna IÖZÜ i;Hirmiı ve demiıt.ir 
ki : • 

.. Mmr hakkmdald hiS1iyatı1111 bilirainis. 
Kırat P'arulıc'lln cini memleketinde H78· 

bat ederken., insanlık medeni:rethdıı bu ild 
bqiiinde ml1tekabil doıthık hislerini pek 
yakından 1örml11tlm. Yunan zaferleri ile 
baıvekiJ Metıknı'ın ıiyaal, askeri •e ... 
tansever dehlsı eminiz ki Mmr milletini 
de heyecana ıetirmektedir. Büyük mütte
fikimiz İnıiltere, mareaaJ Gruziani'nin or. 
dulanna kartı kahramanca harp ederken, 
Mııır'da yıııyan Yunan ntandaılarınm 
Mmr iatlklllini ve dünya hflrlJ'etlni mil • 
dafa için i.nciliz ordularına ıanilll11 ufa • 
tiyle yazıldıklarını öirenmelde daima bah
tıyar olayoruz. ,, 

Nazır, bundan sonra; İnailtere'nin harp 
nziyetine ıeçerek ıeneral Vavell ordulan 
tarafındın kazanılan parlak nferin Ya • 
naniatan'da çok derin sevinçler baaule ce
tlrdlA"lnl "" hıırbln nihai uOıası ür.f'r n -
de de tÜPheaiz tesir yapacafmı IÖJ'lemit
tir. 

bilir. JlattA orada dahi Yunanlatan'dakl ha
kiki- vaziyetin bntndlJI Ye dahllt latlhul De 
deniz yoluyla ~en late mıddelerinln meaut 
halkın ~fahıru tf'mln etmelrte oldufunu Ye 

sonuna kadar da temin edeceilnJ Ye milletin 
yalnıı lüks e~yadan memnuniyetle feragat 
etmekte olduiunu herkesin blldljl mal1lm -
dur. 

Aç lıalcıralı yalıalana,. airler 
Yunan ukerlerinln yiyeccilne sellneeı 

yunan lafe Ye lnuım ldareal o kadar eO -
mert hal'f'lıf't etmektedir ld J'DllU askerleri. 
tayuılırını ekseriya a( olarak }'akalanan 1-
talyan ealrlerl) le bol bol p.,,latmak ~klmo 
nı bulmalrtadırlar. 

Yunanistan hlt bit saman J'IJ'ecelı: mad -
desi latememlftir. Fakat VaııderbDt komlt.-
11 tarafından toplanan Ye ewadan ibaret o -
lan hediyelerin ıönderllmealnl meauıuldyet
le kartılar. Amerlkalılann bu lcten gelen 
yardım hamleal, ufrunda mllcıulele etttllmla 
dhanın ne kadar mukaddes bir dba olda • 
tıınu labat etmelrtedlr. 

Popolo d'ltalla'nın oku111cularına ,..... 
Wanıı sulh huauaunda muatar b1r YW~ 
bulunmadıklarını hatırlatmak isteri&. Yu 
naalılann J'erlae endlteal utenlen llıaret' 
" onlar bunu kuanınak meclnnt:retlade 
d1lldanm blllyorlar. Çbkı blttln dtlnf' 
ltal,Ja da lıUb-or ld Yananlatuı AlWı 
•Ü&Cldel addettlil halda bir ..... 
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Bir sovyet gazetesine göro 

ltalya petrol 

tedarikinde büyük 

Harp masraflarını 

karşılıyabilmek için 1

.......... .. . . . ....... . ......... , 
KÜCÜK DIŞ HABERLER .. --

Vqington. 29 a.L - Havu: Harctye 
nezarettntn bildirdiğine cöre, Amerika'da.ıı 

( RADYO ) 
TURKİYBI 

Adem babamız kaşınırmıydı? İngiltere günde (Radyo DlfU~yon Postalan) 
İapanya'ya yiyecek maddeleri gönderilme-

TÜRKİYlll ANKAP A 

güçlüğe uğrayor 1 1 750 000 
. si meselesi ntho.I safhasına girmtşttr. Bun- Rad.yO.!!IU 

• • lngİ}İz ı dan sonra bu mesele hakkında söz söyle -
Adem babanın göbeği var miydi rmda -bazıları pek tatlı, bazıları Moskova, 29 a.a. - Muhariplerin petrol mek İngilter ile İspanya'ya aittir. 

Radyosu 

Dalga uzunluğu 

yok muydu, diye Ortaçağlarda ga- da pek acıklı- kaşınmalar vücudu- tedarik etmeleri meselesini tetkik eden ıı· ası har· c o Sofya, 29 a.a. - (D.N.B.): Sofyada hU-
yet önem..!İ bir mesele çılrmış oldu- muzdaki kimya değiş.melerinin ne- kızılo["dunun gazetesi "Kızıl Yıldız., ltal- r JY r kUm sliren difteri ve skarlatın hastalıkla- lG4.

8 
m.. 

ğunu vaktiyle bir yerde okumuştum ticeleri olduğu için ~imdi cilt mü - rının sirayet tehlikeı:ıini azaltmak için bil- 81.7 m. 94.65 Kc.!!I./ M Kw. T A. P. 

182 Kcs./120 Kw. 

h 
ya'nın petrol teda["ik etmesi meselesinin 9 7 ama, o sayın cecl.dimizin kaşınıp ka- te assı.sı hekimler hastalarının kim- hassa. yortu günlerinde içtimalar yapılma.- 1 ·' m. 15195 Kes./ 20 Kw. T A. '1:· 

şınmadığı meselesinin de birgün or- yasını öğrenmiye çalışırlar . . • , çok buhranlı bi[" safhaya girmiş olmas.ının Yeni harp istikrazı sını belediye menetmiştir. 
t...ı.ya çık3.bileceği, doğrusu, hiç hat- Zaten kaşınmak mutlaka bir has- muhtemel bulunduğunu yazıyor ve dıyor h a 1 k tarafından Sofya, 29 a.a. -- Bulgaristan hesabına 
rıma gelmemi~ti. Bu meseleyi Toro• talık demek değildir. Çok defa in-

1 

ki: çok iyi karşılandı. Budapeşte tezgdhlarında inşa edilen va-
dağlarının bir tepesinden gönder • s:ı.na keyif bile verir : ~1eseli. ku- İtalya petrol tedarikinde münhas1["an purların UçtıncüsU olan Prens Slmon suya 
<!iği mektubunda, üç tane büyük lak deli~ kaşınanların en büyü!(: Romanya'ya güvenebilir. Çünkü Arnavut- Londra, ~g a.a. - Yüzde üç faizli bir ı lndirilmlştır. 

8.oo 
8.03 
8.ı8 

PAZARTESİ 30. u. 1940 

Program, ve memleket saat ayarı. 
Ajanı haberleri. 
Müzik : Hafif program (Pl.} 

8.45/9.00 Ev kadını - konuıma. h-ırfle, kendis.ini tanıtmak istiyen zevki ellerine bir kibrit çöpü ge - luktan alabilecekleri mühim bir rol oynıya- harp istikrazı aktedileceiine dair maliye Sofya, 29 a.a. - Yeni yıl milnruıebetty
bir zat s.oruyor. mak vücudun içerisinde kimya de- maz. Askeri harek5.t daha ziyade genişle- nezareti tarafından yapılan ilin, efkirıu- le siya.si ve cinat su<:lar hakkında bir umu-

Orada kendi kaşınmas.ından A - ğitm~_ini haber v~rdiqi için bazı,. diCi takdirde İtalyanın petrol vaziyeti çok mumiyece çok müsait bir şekilde kar<Jılan- mt af yapılacağ"ı Röylenmektedir. Divanı- ı~.30 Program, ve memleket ıaat ayan. 
dem babayı hatırlıyarak onun da ları ıçın hayırh bır alamet demea· 1 h d b. h. 

1 
k H b 1 . h dd" . h "k" . ba.rp kara.riyle mahkOm olanlar da bu u- 1~.33 Müzik : Faııl Heyeti. 

· M ı · . k h I ... a ır ma ;yet a aca tJ[". mıştır. alk, u aız a ının, iı umctın, torunları bizler gibi kaşınmış ola - , tır · ese n, ın.san şc er asta rgı· munıt aftan istifade edeceklerdir. A · hah 1 · bileceğini düşünmek mevkiin hem na tutulmuş olduğundan haberi bu- Bu meselenin halli daha şimdiden ıadci 1 eveldenberi alışılmış olan yüzde beşe sap- Roma, 29 a.a. - Stefani aJan:sının bll-
12

"
50 

Jant er erı. 
'k kı·-· d h d d 1 1 İtalyan Afrikasında çok müşkül safhadadır. lanıp kalmak gibi bir zihniyetten kurtul- dlrdi"~·ine göre italyan hazinesi önümüzde- 13.05 Müzik : Fasıl heyeti proıramınıa 

y .ı se ıgın en, em e vman ı unmazsa . . . "" 
olmasindan ileri gels.e gerek. Meta- Ka~ınm.ak, müzmin bir cilt has-- Çünkü bu toprağın ana vatanla olan İ["tİ· 

1

, duğuna delalet ettiğini gö["e["ek memnuni- ki ktLnunucvelin birinci gününden ltiba- devamı. 
fizik denaen yüksek fakat daima talığ1ndan gelip de rahatslzlık ver.. batı kesiktir. yet izhar etmektedir. Bu, aynı zamanda, ren yilzde beş faizli 191:S milli ıstıkrazını ı3.20/14.oo Müzik : Karııık pro&ram (Pl.) 
ci.umanıı düıüncelcr, hep dumanlı diği vakit bi1e gene fayda?ı oldu~u Petrol, harpte askeri bakımdan en mühim hükümetin itibarına karşı umumi itima- ba.şabaş ödlyecektir. 18.00 Program, ve memleket ıaat ayarı. 
dağlar arasından çıkriııştır. Ondan variddir. Çünkü ka,ınmıya sebep iptidai maddelerden biri olmuştur. Harp dın, bir senedenberi son derece artmış ol- Londra, 29 a.a.. - Berlin"d~n gelen ha- 18.03 Mi.ızık : Radyo ca.z orkestrası (lb--
do}ayı Musa peygamber de meta gibi görünen cilt hastalığı kaybo - ne kadar uzun sürerse ve askeri harcki.t duğunu da göstermektedir. berlerP nazaran Almanya hariciye nezareti rahim Özgü[" idaresinde). 
fizik dü"ünccleri kökünden hallet· )ur. Fakat vü~udun içindeki kimya namına söz söylemlye salA.hlyettar olan ,. . ne kada[" fazla genişlerse petrol bulmak Bu gece, bu hususta yapılan tefsirler, 13,40 Müzik : Beste, ıemai ve ıarkılar. 

Mi.ızik : Piyano ile c.aa (Pl.) 

Memleket aaat ayarı, ve ajanı ha,. 

mek ümidiyle bulabildiği en yük _ bozukluğu düzelmezse onun netı - bir zat A1manya'n1n Polonya tA.bllyetlnt • I k .
1 

h I • d k meselesi o kadar güçleşir. harbin gittikçe artan masraflarının, milli 11 a ettı~ı 1 blld. 1 ti 
sek dag"' ın tepe~ine çıkmıştı • • • cesı o ara cı t asta ıgın an ve a- g ..., n ırm ş r. 

h b k b
. h tasarrufa yeni bir müracaatı icabetti["diği. T k J h ı k · k 

Toroa dağlarının bir tepesinden ımmadan da a fena aş a ır as- o yo, 29 a.a. - apon avacı 1 ıır e-
l k d 

• r ni tebarüz ettirmektedir. . . 
melctup yazan .zatın sorduğu şey de, ta ı mey ana çıd:ar . . . ngiliz ticaret heyeti tınc aıt bi[" tayyare. yaptığı tecrübe uçuşu 
ıüphesiz, metafizik bir düşüncenin f\.Iektubu gönderen zat, bir de, Daily Telcgraph gazetesi, başmakalesin- esnasında Tokyo'nun şa["ktnda bir göle 
netices.idir. Ancak insan, benim gi- kaşınma pek şiddetli olur da geçi- Buenos - Aires'e vardı de, yüzde beş faiz zihniyetinin, geçen har- düşmüştü[". 
bi, Toros dag""larından pek a•arı bir rilemezse insanın aklına dokunur B A. C .. bi beyhude yere çok pahahya mal ettiğini J R Ş ki l 1 Al "k > o B uenos . ıres, 29 a.a. - enubı Ame· .. . . oma, 29 a.a. - ar ta yan rı ası 

Scvı·yede kalmag"a mecbur olunca, mu, diye soruyor. unu, hayatın hatırlatmakta ve şoyle devam etmektedır· 
kendine metafizik birşey sorulduğu &0nbahar mevsiminde vücudun i-

rika'daki İngiliz ticaret heyeti ["eisi Lord · için bi[" iktısadi harp komiserliği ihdas O· 

d d k 
· d k" k" d • · · d k Willington, refakatinde heyet izisından Devlete karşı beslenen emnı·yet lunmuştur. Bu vazifeye iyandan B. Gas-

vakit onu umanların an ayırara , çın e ı 1mya egı~mesın en a -

Yalnız fizik bakımdan düşünme&i şınan Bayanlardan da soranlar çok bir çokları olduğu halde, burün Uruguay'-[ parini tayin edilmiştir. 
ı b 1 B k b ld . . ., Yüzde Uç faizli bir istikraza te$ebblls e- . . . . 

zaruri olur. Böyle yapınca da '"'dem u unur. u urun tunun oş o u- ıian buraya gelmı,ıer ve tayyare ile Şılı ye 

1 

d·ı . d 1 .. b k b 1 Hsınkıng, 29 a.a - İçtımai basıret • B ı k · · d ı mesı ev et ıtı arına arşı es enen em- · 
ba.ba, pek sayın eti en büyük ana· gunu o ayan arın ış, mevsomın e, hareket etmişlerdlr. Heyetin diğer 9:zisı . . .. k d" B d b k b nazırı B. Yunhauan Mançuko hükü-.. lük" ) · · t k h" k d nıyetı goste["me tc l[", un an aş a u . . • 
mızla birlikte, dumanların arasın - goz erını a ıp - ıç aşınma an- dah3 önce Şili'ye gitm:ş bulunuyorlardı. 1 h 1 d h . b .... k j metının Nankin sefirliğine tayin edil-
da, hiç görünmez olurlar. sakin sakin el işi yapmaları gösterir. Ş d a , aynı zaman a, azı nece gayet uyu 

1 

. . 

Z 1 
im i. cenubi Amerika'nın şark sahille- b" "h . 1 b.k d·ı .. b 1 . mıştır. 

Fizik bakandan, Adem baba nor- aten insan pek derin hesap ara ır ı tımam a tat ı e ı en tec["u e erın 
d ld 1 

_....ı •• rinde ki ziyaretlerini bitirmiş olan Lo["d b"lh Ç b 1 . h .. k.. , d Tokyo 29 a a - Stefant · Aflahl aazete-
mal insanın zihnimizdeki hayi.lin - a ığı vakit a nmı kaşruığına go- ı assa cm er aın u umetı zamanın a ' · · ~ · ,., ~ 
den ibarettir. O hayalin gerçeğini re, kaşınmak aklını başına topla - Willington, blr mül5.kat esnasında elde e- ıg31 de yapılan büyük konversiyon istikra- si, Rusya ile Ame["ika arasındaki ticaret 
arryanlar, asırlardanberi, pek çok mak alimeti olsa gerektir. dilen neticelerden dolayı çok memnun ol- zı tecrübesinin ve.rdiği müsbet bir netice-

1 
münasebetlerinin genişletilmesi meselesini 

o)muşs.a da tllndiye kadar normal G. A. duğunu ıöylemiştir. Lord, ayrıca heyetin ye de det.ilet eylemektedir. llalk, bu istik~ tetkik ederek, bu genişlemenin Almanya 
insanı bulup gös.teren hiç ki.m.se her ta["afta hüktimet erk5..nı ile halktan raza kaydedilmek için yeni mütemm;m bir J ile Rusya arasındaki münasebttleri bozmı-
yoktur. Sebebi pek basit : Bir kere Mısır yedek subayların gör<lütü dostane muameleden de stayişle hamle daha yapmalıdır. Vakıa harp istikraz yacağını yazmaktadır. 

hl-zmet mu·· ddetı" nı" temdı" t "' . larına yatırılan paralar, bazı ka~hinlerı·n . e ın, 2 9 a.a. - apon sOzctisU, gazete-daha yazdığrm gibi, tabiat -ucuz o- b~hsetmi~tir ı· P k" J · · 
tomobil satan fabrikalar gibi- bir prototip pli.nı yaparak ona göre etti tahminlerini pek geniş mikyasta aşmıştır. c:_ııe~ topl~n:ıs_ın~a yaptığı beyanatta şima. 
seri halinde insanlar yaratmaz. O- Beyrut, 29 a.a. - Kahire'den bildirildi- Kıral Karo} zamanında Fakat harbin mütemadiyen artan maliye- lı Çındekı sıvı} Japonların mütemadiyen 

• · 1 h b" · b" t• k d 1 . . . arttığını söylemiştir. 
nun yarattıgı ınsan arın e.r ırı ır ğine göre askerlikleri kanunusanide bite- nazırlık edenlerin dosyaları ı arşısın a gayret erımızı on misline 
çok kimya h&diselerinin neticesi O· 1 çıkarmağa mecburuz. 1 Bu sayı daha şimdiden 316 bini bulmuş-
) b

. t" t"r O . . b" . cek olan ihtiyat subayları, erbaşları ve er· tetkik edildi .. tur. Pekln"de 76.000 Japon vardır. 
an ır ıp ı • nun ıçın, ır ınsanın leri milli müdafaa nezareti tarafındaıl neş. Son uç aylık devre esnasında milli mas· ı 
aağ ve sol taraflan bile noktası nok- Bükrcş, •9 a.a. - D.N.B.: Kıra! Ka 
tasına b

enzemedig"i gibi, iki insan redilen bir emirname ile daha altı ay sil.ih - rafların günlük vastisi 11.750.000 sterline H" d" , 
•ol'un on senelik saltanat devresinde bil- hali' olmuştur. Bu, senede 4.,5o.ooo.ooo J ın ıstan da harp levazımı 

biribirine benzemez ve gene onun altında kalacaklardır. • tün nazırların mestur tahsisatı nasd idare ı· ı·k b" k" t kl ""h' 
için normal iruan bulunamaz. Her ı:==============::ı ster ın ı ır ye un tutar. Bu hesaba göre S O arının mu ım surette 

ettiklerini ve faaliyetlerini tetkike memur ıt · lnıan vücudunun içinde geçen kim- ma senenın masarif yekfinu 4.75o.ooo.ooo artması beklenı"yor 
Yılda bir defa bir kurban pa - k · b ya hi.diselerinin neticelerine göre omısyon azı nazr["lar hakkındaki dosya. sterlini bulacaktır ki, bu rakam temmuzda 

B h
'd" 1 . . • b" rast teberrü eden vatandaşların 1 b" · · b ı h" b 1 ı 1 yatar. u a ıs.e erın netıcesı ıze arı ıtırm13 ve un arın 1ç ir yo suz u- yapı acak biltçe tahminlerinden 400.ooo.ooo 

rahatlık verdiği vakit aağlık, ra • sayısı iki milyonu bulduğu gün tunu görmemiştir. sterlln fazladır. 

- -

hataızlık verince hastalık deriz • • • hava meselemizin yarısını halle-
Kaşınma.k da vücudumuzun için· dilmiş sayabiliriz. 

de geçen bir kimya hadisesinin ne
ticesi olduğu fÜphesizdir. Vakia 
kaıınmıya sebep, bildiğimiz böcek
lerden birinin rsırmas1 gibi, dışar • 

Bir kamyon alınacak 
dan olunca bunda bir kimya hi.di- Ço('tık Eslr1oterne Kurumu Gt>nel ~!erke -
sesi olabileceği ilkin hatrmııza gel- tirıı1t""n : 
mez. Fakat hayatta her hadise kim- Yeni veya az kullanılmış uzun şa -
ay cinainden olduğu dü~ünülünce, seli bir kamyon alınacaktır. Satmak 
böcek .srrmasmdan da vücudumuz- istiyenlcrin kurum muhasebe müdür
da kimya bakımmdan bir değişik· lüğünc müracaatları. 5196 
lik olduğunu kabul etmek zaruri -

Bunların araıı;ında şimdi başvekil bulunan 
ve Kıral Karo\ .za.ma.nında bi.rk•ç ay har. 

biye nazırlıiını yapmış olan ccncral Anto-

ncsko ile eski başvekil Maniu ve eski pro

;ıaganda nazırı olup şimdi Romanya radyo-

!arı şefi bulunan profesör Cranic de var. 
dır. 

tngilizler müsadere ettikleri 
Brezilya eşyalarını serbest 

bıraktılar 
dir. Y k 

!çerden dediğimiz sebeplerden ..ııtııııı a I n d a llllllh. 
gelen kaşınmalar, bunların vücu • : 

1940 1941 
. . . : Rio - De - Janeiro, 29 a.a. D.N.B. 

dwnuzdaki kimya değişmelerinin ;: - mevsımının ~ nin hususi muhabirinden : İngiltere 
neticesi olduğunu daha iyi gösterir. ~ en büyük şark filmi : büyük elçisinin, Brezilya hariciye na-

Mide bozulunca kaşınma gelir, faz- : SAADET YUVASI ;: zırına bir nota vererek Porto Elpanga 
la soğuk ve fazla sıcak kaşınma ve- : : limanında uBuarque,, vapurunda mü-

rir, insan birşeye meraklanınca, : Baş Rolde .. ;: sadere edilen Brezilya'ya ait emtianın, 
hatta bir i~e biraz derin dü,ünün· : 
ce kaşınır, sabahleyin uyanınca ka- ;: FATMA RÜŞTÜ ;: 7 İlkkanunda Brezilya hariciye neza-

Bu muazzam masraflara mukabil, umum 
varidat, •ilebi ihtimı.l 'l,400.000.000 •ter
lin' tecavüz etmiyecektir. Bu hesapça en 

aş ı ~.350.000.000 sterlinlik bir açık kar
şısında bulunuyoruz demektir. 

Milli tasa["["Uf bu açığı kapatmalıdır. Hiç 
şüphe etmiyoruz ki, halk, vazifesini, tayya
recilerimizin, askerlerimizin ve bahriyeli
lerimfzin düsma.n ka["şısında he[" glin &"ÖS· 

terdikleri kahramanhla muadil bir kahra
manlıkla yapacaktır. 

Hint milli iberal 
federasyonu reisinin 

beyanatı 

Kalküta, 29 a.a. - Hint milli liberal 
federasyonu reisi B. Chandavarkar, 
şu beyanatta bulunmuştur: 

Yeni Delhi, 29 a.a. - Pek yakın bi[" a
tide Hindistanda harp levazımı stoklarının 
mühim surette artacağı bekleniliyor. Bu, 
evelcc deniz a!jırı memleketlere sevkedilir-
ken • yancn 1imdi Hındıstan'a tahsis edil-
miı; olmasından ve aynı zamanda Hindis
tan harp levazımı imali.tının süratle art-
masından ileri gelmektedir. 

Deniz aşırı yerle["de bulunan Hint kıta-
atı, Büyük Britanya imparatorluiunun dl
ie[" her hangi bir kıtaat arasında tam ola-
rak teçhi~ edilmiı bulunmaktadır. 

Meşhur İngiliz muharriri 
Dickens'in evine bomba 

düştü 

Londra, 29 a.a. - Meşhur muharrir 
Dickens'in ıstırapla geçen çocukluğu- 1 

nun en bahtiyar senelerini yaşadığı 

19.15 
ıg.30 

20.15 

21.00 

beri eri. 
Muı:ık: : Radyo ince saz heyeti. 
Radyo &azeteıi. 
Müzik : Viola soloları • Zeki Beır· 
küren. 
ı- CorelH : La Folia, 
2- Goldma["k ı Aria. 
Müzik : Dinleyici istekle["l. 
Konuşma : 
Müzik : Radyo orkestrası (Şef Dr. 
E. Praetoriuı.) 
ı- G. M. von Weber : Precioıa 
.uvertürü. 
2- M. Glinka : Jota Arragonesa. 
(Caprlccio brlllante) 

3- M. Moszkowıky ; 2 İspanya. 

dansı (Op. 12 No. 2 ve 5.) 

4- J. Strauıs : Zigeuner Baron o-
peretinden uvertür. 
S- Webe[" : Be["lioz : Dansa davet. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans haber
leri; ziraat, esham • tahvilat, kam. 
biye · nukut bo["sası (fiyat). 

... 45 Müzik : Cazband (Pi.) 

~3.25/23.30 Yarınki program, ve kapanış. 

BUGÜN 

U L U S Sinemasında 
Ni.lıay&Uiz çöller 
hayat •. , F el.i.ketler 

serap ••• 

iç.inde bir 
içinde bir 

Sahra Yıldızı 
Zalim bir kocanın elinden kul"' 
tulmak iıtiyen zavallı bir ka
dının ifkenceli hatıraları.. 

Baş Rollerde 
Bourrasque, 
Germaine Rouer, 
]ean Servais. 

Ayrıca: 

Tayyare ile gelen harp 
jurnali 

Seanılar : 

14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Telefon: 6294 ıınır. Bu hallerin hepsinde vücudu- : U L U S Sı"nemasında ;: reti tarafından yapılan teşebbüsat ü
muzdaki kimya muamelelerinde :_ ;: zerine serbest bırakıldığını tebliğ ct
d0ğişmeler vardır. Cilt hastalıkla - .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr tiği resmen bildirilmektedir. 

Bugünkü harp İngiltere'nin olduğu 
kadar bizim de harbimizdir. Hindis
tanla İngiltere arasında bir aile ihti
lafına meydan vermemeliyiz. 

Chatham'daki ev, son günlerde yapı-\ 
lan bir hava akını esnasında ciddi su- 1 

rette hasara uğramıştır, Dickens, ra.-j 
manlarındaki eşhası ilham eden insan 
larla bu evde tanışmış bulunuyordu. 1 ~-•••••••••••••r/J 

Doktorlar, sanki onun sualini duymamış gibi dav -

randılar. Bu sefer babasına döndü : 
- Babacığım, hastalığım endişe edilecek mahiyette 

midir ? 
Profesör, yavaş bir sesle cevap verdi : 
- Şimdilik pek kati bir şey söylenemez. 

Üç doktor odayı terketti. Baba. oğul başbaşa kaldı
lar. Profesör oğlunu karşısına oturttu : 

- Yavrum, şimdi beni dinle, dedi. Birkaç gün bura

da kalmaklığın icabediyor. Ben, karına telefonla haber 

veririm. 
- Anlıyamadım babacığını. Vaziyetimi o kadar teh

likeli mi görüyorsunu ? 
- Yok canım, ne münasebet ? .• Hemen kendini 

korkuya kaptırma . . . Basit birşey , . . Sende Ülser 

var ... Fakat, merak edilecek birşey değil. 
Sapsarı kesildiğini hissetti. Vücudunun her azası 

titriyordu. Profesör ayağa kalktı. Yanına geldi. Saç

larını okşadı. Başını göğsüne bastırdı. : 

- Oğlum, seni temin ederim ki ; bu derece merakla

nacak birşcyin yoktur. Ancak ciddi bir tedavi lazım
dır. Eğer, tedavide ihm3.l gösterilecek olursa, vaziyet 
o zaman vchamete gider. Seni, ameliyat zahmetinden 

kurtarmak için elimizden geldiği kadar çalışacağız .. 
Yalnız, bu halde eve gitmekliğin doğru değildir. Evde 
ne kadar ihtimam gösterilirse gösterilsin hastahanede 

olduğu gibi bakılamazsın ... Sana hususi bir oda ha
zırlattım. Tiksinmiyesin diye, yatak takımlarını da ev
den getirteceğim. Karına da burada birkaç günden faz. 
a kalmıyacağını ve tetkik için yatırıldığını söyleriz 

J, makul bir kadındır Vazıyctini takdir eder. 

- Bu çok güzel bir fikir babacığım. Gizella'ya ha
ti1catı söylemiyelim. Zavallı, hastalığımın ciddi oldu 

unu anlarsa müthiş telaşe düşer. Hem, kendisine tc· 
•fon etmeyi de öğleden sonraya bırakalım. İşini, gü 

inü bırakıp hemen buraya koşmasın. 
- Pekala yavrum. Nasıl istersen öyle yaparız. 

- Demek ,tmdi ben burada kalacağım ? 
- Evet, blrlı:aç dalı:lka ıonra odana cılı:acalmıa. 
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Birdenbire asabileşti : 
- İyi ama hastalığımın m~hiyctini halli anlıyamadım 
- Oğlum, biraz evci söyledim ya. , Midende ülser 

var. 
- Ülser mi ? Peki, bu hastalk ameliyat olmadan 

geçmez mi ? 
- Biraz sabırlı ol. Şimdilik ben de fazla bir5cy bil-

miyorum. 

Başını eğdi ı 

- Peki, diye mırıldandı. 
Babasının çağırttığı orta boylu, şişman bir hemşire 

ile birlikte odadan çıktı. 

XVII. 

Vilmoş telefonu açtı. Yüksek ve adetli neşeli bir 

sesle konuşmıya başladı : 

- Gizella, sevgilim. Seni gene biraz üzecek bir ha
ber vereceğim için çok müteessirim ... Sakın gücenme ... 
Muayene edildim. Babam, midemde ülser bulunduğu
nu söylüyor. Şimdi hastanedeyim. Bir iki gün müşahe
de altında kalacağım ... Katiyen merak etme ... Baba -
mın ne kadar titiz bir adam olduğunu bilirsin... Her 

şeye lüzumundan fazla ehemiyet verir ... Tabii sen ra-
zı olduğun takdirde burada kalacağım ... Bana kızmı -

yorsun değil mi? ... Ne zaman arzu edersen, beni göre
bilirsin ... Yatak takımı getirmeni de rica edeceğim ... 
Ne vakit gelirsin P 

- Derhal. 

Karşı tarafta telefon kapandı. Vilmoş'u derin bir 
keder kapladı. Bir türlü telefonun yanından ayrılamı
yordu. Bir müddet bu vaziyette kaldı. Sonra kalktı. 
Ağır adımlarla odasına gitti. Karyolasının kenarına 

oturdu. Kendini soyan hasta bakıcıya öfkeyle bakı -
yordu. Medeniyet, terakki dedikleri bumiydi? ll'!adem 
ki; midesinden rahatsızdı, bunu çıkarıp yerine bir 
sağlamını koymaları lhımdı. Medeniyet buna denirdi, 

Böyle istirap çektikten, her hangi bir azadaki arıza 

yüzünden ölüm tehlikeleriyle karşılaştıktan sonra ta
babetin ne kıymeti varıJı? Ülser de ne demekti? Mi • 

desine bir kurbağa girmiş, kemiriyordu. İşte bu kur -
bağayı çıkarmalıydı, 

Birden irkildi. Ölüm korkusu, alnına soğuk terler 
biriktirdi. Acaba bu yataktan bir daha kalkabilecek 
miydi ? Yoksa bu yatak onun mezarı mı olacaktı ? 
Gözünün önünde mezar taşı canlandı. Taşın üzerinde

ki ıu cümleyi okudu. Vilmoş Lo~nsi, kırk bir yaşın
da hayata gözlerini yumdu. Bu Vilmoş Loşonsi kim -

di? Ne bir doktor, ne profesör, ne mebus, ne nazır ve 
ne de meşhur bir adamdı ... O halde neydi? Artık ve 

lüzumsuz bir insandı. Midesini küçücük bir lilser ke
mirerek, onu kara topraklara götürmüştü. 

Demek hayat bu kadarcıktı. Emellerin, hayallerin 
sonu buydu? Silkindi. Kendi kendine ıöylendi ı 

- Ne cülUnç ıeyler dlltünüYJ'rum. Bütün bunları 
lıııbıım 117durd11. OiHlla'daa n•f•t ediyor, Boal, bııl. 

ka türlü ondan ayıramıyacağını gorunce, ortaya bir 
hastalık çıkardı. Bu suretle ayıracağını sandı. Hayır! 
Ben hasta değilim. Daha çok gencim. Ölmek istemi • 
miyorum 1 

XVIII •• 

- Oğlum, acn benim sözlerimi tutmuyorsun. Müt._ 
madiyen yatağından kalkıp, deli gibi odanın içinde 
dolaşıyorsun. Halbuki; senin tam bir sükQnctle istira
hat etmekliğin lhımdır. Niçin bu kadar asabisin ? 

Vilmoş, cevap vermedi. Babasının sözlerinden 11hl 
vaziyetinin hiç de iyi olmadığını anladı. 

- Haydi, şimdilik allahaısmarladık. Yarın sabah OIN 

kenden gelirim. 

- Güle, güle babacığım. 

Gizella, kayın pederini kapıya kadar teıyl etti. Soıı 
r. içini çekerek geri döndü. Bir sandalye çekip, koca

sının karyolasının yanına oturdu. Vilmoı, endişeyle 

tetkik ediyordu. Gizella yorgundu. Düşünce ve keder• 
!erden alnı kırışmıştı. Gözlerinin etrafını siyah halka· 
!ar bürümü§, bakışlarındaki ışık sönmüştü. Halinde a. 
cı bir durgunluk vardı. 

- Gizclla, sevgilim, neden böyle kederlisin? yok· 
sa benden ümidini kestin mi? 

- Ne münasebet ? 

- Yüzünden nihayetsiz bir keder okunuyor. San. 
ki, beni ebediyen kayıp ctmi,siniz gibi duruyorsu
nuz. 

- Yanılıyorsun Vilmot. 

- Öyleyıe biraz gül. Neıcli ol. Ne var, ne yok an· 
lat? 

- Her şey bildiğin gibi Vilmoş. Çocuklara tcnbih 
ettim. Her gün biri gelip seni yoklıyacak. Annemle, 

babam da ziyarete gelmek istiyorlar. Pazartesi günU 
öğleden eve] geleceklerini tahmin ediyorum. Karol'da 

sık 11k seni ıoruyor ... 

Vilm01, gözleriyle kar11ıntn gllderlni arayarak 
mırıldandı; 

- lıto buna 90lı: ...aııuıı oldum. 

( ....... ). 
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Gen. de Gauile 
B .. ·· d" y • fr arı 

mücadeleye 
davet ediyor 

(Bap ı ıocı nTlah) 

yıtııız ve prtııız olara.k. bıs cllıl kim-

M. Kemalpaşa veıKaracabey' de 

geniş bir saha sular altında 

üfusça zayiat yok 
selerle ltbirliği yapac:alını bildirm!f- (lhııı J fLCı uy/adı) .Daği.atan, Kırtı:lar ve Ovacık köyleri 
tir. w lılle ..,.. .... Ulmttşttır. Vll&yet Jan /istikametinde yayılmaktadır. Kıı'k • 

General hitabeıinde ezcümle fUllla· a..... ..ı., -wtalyle -11& D111dllr1I Ke • ılar kljyünden haber alınamamakta· 
rı da ıdylemiftir : ~·- kl-Jdadır. Bahkulr valili· jdır. 

_ Kor:Ounç üphe ve tereddüt .ona ı- '111rdJıııbe aönderdlll bir telgrafta l 
k - d" .Mütar k ..... •-- hu ~dk "" ıaııe derelerinin de t&f • Muhtelif köylerin Bergama i e 

erme uzere ır. e e .-b.,~n h • ...ıı:ta oJ<hıi>I b1141rilmektedlr. alcikcuı he.Udi 
ıuıt bir maksatla FranA)'1 1 P e K•••'P"ta .. Karacabey tcyllp mıota • Bakır çayının taşmasından da Ka-
ve tereqdüdlin içine atmııtır. Tealim ı...ı.n ı,.ıı.- &dl llıtlraçluıııa uıfedllmek fı.kçı, Armanlar, Kaplan köylerinin 
olmak meıuliyetini üzerine alanlann -... bıla1 -' .,...keti taraf .. daa .ı- Bergama ile irtibatları keailmlttir. 
kemali tefahürle ileri ılirdiikleri haki ıı,-et ....ıae - ••• gonderllmlfllr. Burada da köprüleri sular almıştır. 
miyet mefhuaıu da buglln hicap halin- \lllr<t ~. pon.aıo 1200 liraaını Kemal • .Bergamada bazı evler yıkılmak teh· 
de yıkılmaktadır .Dekor enlta.ıı &r· raıa'r• n 9CO Brun" da llaracab<J'e gon- likesine mıiruz kalmıştır. Bakır ça • 
wında, millet hakikati görüyor. dttlft lr. yının denize dökilldüğü yerde bulu-

Bu hakikat, daha fazla menhatler E~e muıtakaaında ·nan Dikili kazasının ~rük baraka· 
temin etmek için teslim olma keyfiye- İzmir, 29 L_L - Bir aydanberi fa- sı sularla çevrilmi,tir. Yüksekçe bir 
tini iıtismara kalkan düımanın, keo- aılalarla ve bır haftadanberl de d~r- yerde bulunan barakadaki erlerin yi· 

• pa.nl !i dl madan devam eden yağmurlar vahım yecekleri sandal ile temin olunmak-
diaiyle i~~irliğı :a 

1 
arı m.s ten:ı~ · neticeler yermektedir. Nif, Gediz, tadır. Menemen • Bergama arasında 

yen. tuyı etme te 0 muın an 1 • Balnrçay n Jılender1'1 nehirlerinin .., altındaki şos•den l!ecmek lıtiyen 
rettır. ta...,..tarındao Jı(enemen. Bergama, aıir kaptıkaçtı ile bir kamyon dev • 
"Biz; düşmana boyun eğmediJı,, ııtuıiaa n Turgutlu <walan tamamen rilmişla ise de yolcular ve şoförler 

Bu yeni inhidam kartısıoda biz, ıular altındadır. Manisa dağlarından • kurtarılmışlardır. 
hür fransızlar, yüksek ae.le ve meta· bet altı metre kalınltğında inen ıu- Bornova'nın Altındağı ve Merıinli 
netle konuşmak hak ve vazifelerini !arın vücuda getirdikleri luırkunç ıu mrntakalarında ıular altında kalan 
haiz bulunuyoruz. Hakkımız vardır : iıtililı altında kalan bölıtele_rde va- 2S .., halkı tamamen kurtarılmıtlar-
ç - kil b' d" b" b" lilerden en ııon jandarma erme ka • du. 
ı:n ' ,.~~~~~laıç 11;. ~:'1 dar blitiiu allkadarlar te<lbirler al· Kara gün dostu olan Kızılay bu 

"yuğün ~· 1 
'

11

1 
. rı~ı;ı d ğf r- makla tehlikede kalanları kurtarmak aeylapzedelere bir haftalık i~lerlne 

d~ m z t:'YY~r~ erı, ~tır ı 11'!1z ve yerleştirmekle metguldürler. Şiıı:ı yetecek para tevzi etmi:ıtir. Bayın· 
du~m"'.' .~eı:"ılerını ve aldıgımı_z eıır· diye kadar insanca zayiat olmadığı dır'ın Fırınlı, Elifli köyleriyle çıp
lerı duşunünıek bu hakka aahıp ol • şükranla görülmüş, hayvanlar da vak- lak anziainin bir ıı:ı,mında Ulat ça
duğumuz daha iyi anlaşılır. Evet hak- tiyle dağlara çıkarıldıklarından telef yının taJ<UMından binlerce dJnüm 
kımız vardır, çünkü askerlerimizden, olmaktan lrorunmuılardır. arazi ıu altında kalmı~tır. 
tayyarelerimizle denicilerimlzden Ovalardaki pamuk mah.ullerlnden 
bin kiti, miltarekedenberi Fransa uf'· ümit k":l"'."'1'ıt gib!di~-. _Manisa • Me· 
runda canlarını fedt etmiı bulunu • nemen ırtıbatı ke1ıldığinden Afyon 
yor. 

Bu vazife de bize aittir, çünkü tes
lim edilmlf, ezilml1 ve eli aya~ hal· 
lanınıı Fransa anc;alr. bizim ıe.imiz 
\'Uıtaaiyle lr.onuşabllmelrtedir. 

Almanlar Parlı'te, Bordeaux'da, 
Lille'de, Reimı'te ve Strazburg'ta 
bulundukça ve almanlarla İtalya fran
Blz milletini bükümleri altına almak 
iıtedikçe dövlipnekten bqka yapa • 
cak şey yoktur. Düımanla uyuJIDal<, 
onun kontrolünü kabul etmek, kelime
nin tam ıninaaiyle vatana hiyanet de· 
melctir.,, 

Amiral Darlan'ı idme etmek 
daha güç 

Loııdra, 29 a.a. - Fransız mlista • 
kil ajansı bildirioyr; 

İngiltere'de pazar günleri çıkan 
gazeteler bu sefer, hafta içinde diğer 
matbuat tarafından uzun uzadıya 
münakaşa edilmiş olan bir meseleyi, 
yani lngiltcre'nin istilbı davasını 
ve ona rnütedair diğer hııau:ıatı Ut· 
kik ile iştigal etmektedirler. Bu me
yanda Fransa'nın takınlDlş oldutu 
son vaziyet ve Vichy kabinesine kiU" • 
ıı yapılan hücumlar <la gazetele • 
rin mühim yerlerini itraJ etmekte
dir. 

Sunday Times gazetesi "Franıa 
bahriyesini kurtarmak için çırpını • 
yor" başlığı altında bir makale neş· 
retmiştir. Diğer taraftan Franaa aa • 
hilindeki istila limanlarına karşı ya· 
pılan İngiliz taarruzları da gazete· 
!erde büyük harflerle netredilmiştlr. 
Vidıy münakaplariyle Fral]l!la'nın 

Almanya'ya karşı takındığı tavırdan 
balınden Sunday Time• gazetesi, na· 
ziJerin amiral Darlan'ı Laval'e naza
ran idaresi daha güç buldukJa(ını 
kaydettikten sonra Fransa•nın bu is
kambil oyunundan kuvetli kozlara 
malik olduğunu ve Almanya Fransa
nın diğer kısımlarını itgal tehdidin· 
de bulunabllmekle beraber Darlan'ın 
böyle bir hareket yapıldığı takdirde 
almanlar için tehlikeli olauğ•na pe'k 
ila vakıf bulunduğunu yazmakta ve 
yaımna töyle devam etmektedir: 

Mare1al Petain Afrika'ya 
geçerse ..• 

"Fransa'nın cenubu iktısadi bakım
dan hiç bir menfaat arzetmez. Buna 
mukabil franaıı donannıaıı kaçmak 
ku.dretine maliktir. Maretal Petain 
de bizzat şimali Afrika'ya geçerek 
mihver devletleriyle işbirliği yapını· 
yacak yeni bir h~kümet ku~ablllr. 
Bu suretle hakikt bır fransız mıııt hü
kiimetinin Afrika topraklarında ye
niden hayat bulması İngiltere'nin ve 
Birleşik Amerlka'nın yardımları ka
bul olunuyor m.inasına gelir. Yalnız 
Vichy'nin almanlara karşı ."'.u~av.~ • 
met ettiğ'ine bakaral< kendı,ını bu -
yük Britanya'nın dostu addetmek 
büyük bir minasızlık olur. Altı ay· 
dır göeterilen İngiliz düşmanlığı ve 
İngiliz aleyhtarı propaganda kolay 
kolay unutulur şeylerden de~ildir 
Fakat amiral Darlan, Petain'in daha 
uygun bir şeriki gibi görün:nekte · 
dir. İngiltere'ye kar~ı ~lan d\lşman
lıiTı ise yaşamak için Fransd'nın vap
tığı bu mücadelr•·'• "°" si!Shlarının 
bahriye ve müstemleke imo-ıratorlu· 
ğu olduğunu kendisine unutturac1< 
dorecede kuvetli değildir. 
Diğer taraftan amiral Darlan'ın 

Birleşik Ameırika devletlerine karşı 
bii,,iilc bir zatı olduğu da ma!Omdıır 

/•birliğinin mahiyeti nedir? 
f..onrlra, 29 a.a. - ~lilst11kil frılnıııız ajan

J11nın ~h·ıı.ııf muharriri şıınlnrı yaım11.ktadır: 

•\\'lıırfln.nhf.""I, T.flv11.I ~r11p11 frnn!l'tZ - a1m11ın 

lshtrll!lntn nı('rlı1nhhftnı yApnıAkt"dır. P.Jf'r 
hu husus.tJl iRrar .,rrrıırk •AlAhl}'f'ti bu lf!'U

pıın rlfnclf' hulııng3•dt, bu lthiTUllni d~rha1 
ksbul rc1eceğine hlt f6pht yoktur. Almanya 
tıeaabın& calJ.Şan ga.~~tC"lrr, lyt bJr tl'Ştikl me· 
aaJden nıUtcmadiye.o bahıetmektet fak&t bu.. 

yolçuları. kamyonlarla 1ımir'e nak -
ledilm.,ktedir. 

Sular altında kalan yerrer 
Gediz nehrinin iki metreye yiİbe· 

len suları demiryolu, f(>Selerle bu:ı 
köyleri au altında bıraıltmı9tır. Şoec
ler bo:ıulmuı ve köprülerin bu:ıları· 
nı da ıular cötürmilftür. M.enemıen,in 
ıu alttnda kalan bazı köyler halkını 
kurtarmak için İzmir'den kamyonlar· 
la sandallar l'önderilmipir. ÇaVUf Ye 
Mu1abey köyleriyle K.esikk'öy tehli
keye maruzdur. Muaabey'de üç .., yı· 
kılmıt iae de nüfusça zayiat yoktur. 
Gerek bu köy ve gcrebe Kc.i'kköy 
halkının azami faaliyetle müteyak
kız bulundukları öğn:nilmi,ıir. Ma
mafih bu köyün tahtiy .. inc başlanıl
mak üzeredir. Bergama • Soma yolu 
da kapanmıştır. Buralın-da bfr<;olr. 
köy köprüleri harap olmuştur. Sular 

n•n ee ıtıretie T•JJtİabolleeefi hakhnda u -ı 
dlrCD .1arih malılruat vermektedJrler. Bu no~ 
taya temu ettikleri saman mezkOr ıaıete

ler, bt1ot1• a.lıe.&nlar tar•fJ.Odan .b&btedllecek 
bir luluf olduğunu tdrlrmekWllrlu. 

Halbuki T•&lret biç ıı. bl!y!ı deıll41r. 
Almanl11.r FrAGU'F• bir yardım ,apacakla
TI •aman bwıua kendileri.u.e t.en:ıln edeutl 
f•ydarı matü.ka ltuap edeceklerdir~ Halkın 
refahındaıı ba.hıettlkleri .&am•u d~ bun• ken· 
dll<rlne lıalk kUtlclerlnlo doaUujwıu teJJ1ln 
etmek bu•u.tUnda pt.k &1 muTaflak:Jyet te • 
mJn e<ko prop.,and.el&J'J Y'61Jtul.7Jc fi§lrmek 

ıur•ll1le 7-ııuuktadırlar. 

Almanların tamir ettiklerl 
köprüler hangi iid• 

kullanılacak ? 
.Fr&n.sa meydan muharcbell tııoasında al

rnan kıtaJ:ırı 1'00 kOprl tahrip etmtflerdlr. 
?tlUtAreke llln rdillr edilmez. •Ynt a.1man kı
taları bu lıöprUlerl 7rnl~en ,1apmışlardır. 
Alınan otomobtl 70J1Jlnnın me~hnr mltehaa
ıııu B. Todt'un teşkUJ.tı çahşmıra başlamış

tır. Bu binlerce kilprU, fransızların batın için 
münakallbn 1en1den tansimt Ye köTlerln i
aşesini temin makıadlylc yapJlm17or. Be -
conı, Pot.say, ~fanteı, Juvlı,.-, Meaus ..-e Cfta.. 
lonı köprüleri tamir edilen başlıca kOprUler 
arasında bulunuıa.k:tadır. Almanlar, ıaf İn.
glltere•ye yapılacak ukert bir hareket mak • 
ıadlyle ba lutufkArlıkta buluııuyorlar. 

Almanların ka.rtıhk.eıı bir cömertlik 
lı&rekıltı ,yapmakta olduklarına inanma
mak için blrl;ok •ebepler vardır. Fraıı.oa• • 
nın lfgal ..ııımemlf kısnuııda bulwıan 

111'.ıırsllya',ya çıkarılan bir hamule, vapur· 
dao çıkarılrı çıkanlıua.1 derh&l lO•sl altuı • 
4&1<1 ıır.ulnlD yolunu ve lllebl ihtimal o 
tariki& A.lmanyı yolunu tutana almanla-
ruı franaız hallunı dU,Undugüne inanmak 
biraz güç olur. 

Acaip bir heaap 
Huausı ye tttmada ıayan btr menbadan 

bildirilen karakteristik bir mlaal, alman
lann tıblrlttlnden ne anladtklannı açık· 
C- 1rtsetermektedJP. 

Franaız konserve fabrikatörleri, lffal 
ed.tlmemtt tranaız topn.klaru:ıda teneke 
mevcut olmadı.tından kutu yapmak 1çln 
muhtac oldu.klan tenekeyi, kendllerJ.nde bu 
madde mevcut bulunau atmanlardau tete
mltlerdlr. Bu hiç fUpheılz, mllotevllye cö
mertllflnl aöatermek için verilmlı gll%el 
bir fırsattı. Alman.le.r 1600 ton teneke gön
dermett kabul etmlfler, fakat buna mu· 
kabil franaız fabrikatörlerinin, k•Ddllo · 
rlne 3000 ton konterve cöndermelrlnl 1ıte
mlıl erdir. Fakat alınaıılarıo talebi ıade

ce burulan ibaret kaJ,ro.amıı bu 3000 tonun 
hCJ•bında kutuların muhte•1r•tının h~ 
ıaba katılmama11nı ileri ıUrtnUşJer • 
dlr. Y•ni almaolaT öyle bir paıarlık 

teklif etmlşlerdJr kt konservelerlh bt-dell 
ile lnuılano Uızan için yapılacak emek 
heıaba katıtın&kıızın 1000 ton tenekeye 
mukabn 3000 ton teneke ve ayrıca bunla· 
rın ihtiva edecetl konserveyi f8temtıler 
dlr 

Fransız fabrikatörleri ıtoklardan gön· 
dermek ıarttyte bu alt§Vertoe razı olm&k 
mecbUr1.yetinde kaJmıotardır. Qünk:U bu 
adamların en bUyllk endlıeıl fabrlltalannı 
,_tmaktaıı lb&rlt bulwı117ordll. 

Yağmur kesildi, kar bQfladı 
bmlr, U (Hu.sus!) - Yatrnur kealldl. 

Hı.,.•, tlddctJe eoğudu, daJ]ara kar düşüyor. 
Sular t>-zı nunt.akaltı.Tda a1t&lıyor. Bandır .. 
l!IL& yolcuları Akhlıar'dan bu.raya otobilıler
ı~ ta•uııror. AydJa iittrlnden ~Uyen t:Tenler 
norm&ldir. l411.nisa - Akhisar m1ina.lı:ale.l te
min edilınl."ftir. Ma.oiıa - Demirel mUnakale
" )·oldakl k'~prUnUn bozuldujtundaı;ı ık..adı. 
Tehlikede olan ~anlı>l'l • YenikOy halkı kur
tarıldı. Bura halkına yardım yapıl~aktadır. 
Sula.rla mahsur baf( kuleleri kayıklarla ge -
ziJlyor ve in.tan arnnıYQ-r. NJf ('ayı mecrasını 
deıJ;lşlirmlştlr. Gördcs'te eskl heyelan tehi\· 
keli şekilde gene tazelenmiştir. Buna karşı 

tedblT alınıror. ~fcnemen ct•annda Gt'dlz'
ln }'tikl('Jlfi duraıaıınfbr. Buı eTler ve b!\ıl 

kuleleri boşoltılmıştır. Emirş.lcm oahi1esl ıu
larla mahsuTdu:r. Seller menemcn'e doılru 

şiddetle akıyor. 'ltlylat yoktur. Uı1.a'ya «iden 
bir kamyoneti ıula.r aldı t1e de ttt,ndekller 
lrurtarlldılar. Foça an1.ıtstnln bir kısmını ıu
lar bastırdı. - 0Than. 

Askerlerimizin 
kııhk hediyeleri 

(Boşı 1 inci H:r/ıda) 

rma uk:Ladıklırı cihaılarJoı Ye ellerine 
ıldJ.klan ,oraplan, ördUk:leri fanillJırı, bir 
ıröıılil ıeYld içinde amılıyorlar. BllDlar 
İ115nQ'10 lnonanlann en btrlr bir lladeal 
halinde tezahU.r .diyor. 

K8y nlerl antlnde ııra, ııra ıırılaoan 

kCy kadmlan. 
- Bunları da alın.. Gönderlıı diye tl 

!~en 1111aııı7orlar, 

Xıı, aoğuk, kar, tipi altında ınomleketln 
:vanakl varlıfuun mUdalauını lıanrlamak 
is;in. nöbet bekliyen. Mehmetciie, orduya 

cUmburlT<t btıkümetlne bai!anan en kuvet
ll bir ti.midin m5fdeıl gönüllerde dolaıı

TO<. 

Diğer yerlerde 
Aıkerlulmlse kıllık hediye teberruab 

elrafıod.& duo aldılam1s td.grafiaT, Gam1lt • 
hacdı.öy ku&ll hallo.ıı:ın eoo pamuklu, 680 
çltt TU• ~rap ile t1' parta mnhtellt yilnlU 
cıra Ye sene bu Dl&kaada sarfedilmek Is.ere 
119 Ura ..-erdlldertni, SafTanbolu balkı111D da 
.000 çift Tün çorap, 91 çift eldiven, )698 P•· 
mulda Ye 450 lira tebeTru eyjedUclerini ..-e 
btltUn bv efyalıann Ktnl&1' roeıkeılertne ve· 
rlh>ıff bı&lunduldarını blldlrmcktcdfr, (t.L) 

B. Çörçil'in verdiği nutkun 
Mrsrr'a taalluk eden bir 
cümlesi hakkında tavzih 
Kahire, 99 a.a. - B"'nkAletJn tebUl!I ' 

B. Cörçt.1 tarafından 28 klnunnevelde .Oyle· 
nt:n nutkun aşajıdakl cU.mlesl Mıtır'da bu • 
lu..nan klmıteler tarafmdan. iki mana.ya çekil· 
rnektedlrı 

İngUla hbno.yeal altıncı. bulunan Mıaır'ı 
lstil& ctınlye UUu.m yoktu. 

Slr ~tUCJ Lampıon'Ja temu ettikten IOD

ra illsillz hükUmeli namına bartclye nuın 
B. Eden'deo teminat alınmış ve bu cümlenin 
lngUlz - Mıaır muahede!lnin l\fııır'ın mUda • 
fauı tçln tnglltere•ye t•Junil ettiil mecbu -
rtyeUerden gayrl bir ruakıat kollamadığı ve 
~fı!lr'ın lsUklAllnde cerre kadar şüphe uyan
Jırmadıj:ı anl~ılmıştır. 

Fransa'nın Suriye fevkalade 
komiseri vazifesine başladı 

Beyrut, 29 &.L - (D.N.B.J: Meuagero 
cazetMlııiD lltlh barına (Öre, Franaa'zun 
yeni Suriyevtı Lübnan t'evkalAdt komlıert 
B. Dentz. Beyrut'a muvasalat etmif ve va,... 
zıteatne bqlamııtır. 

Suriye siya.et mahfillerinde bu husuıta 
bll;vtık bir memnuniyet mU,ahede edilmek
tedir. Çünkü bu mah!Ulere cöre, B. Dentz, 
bazı un.ırurlann t&hrikltına ıet ~ekmete 

muktedir bir adaın olarak tellkkl edilmek
tedir. 

istila limanlanna ve 
Alman uzun menzilli 

top mevzileri üzerine 

YÜZLERCE 
BOMBA 
ATILDI 

( Bqı 1 incı HTfada ) 
,.pılan alman bUcuınları bu llılerden ba
rekoto reı;mektedlr. Baılıea hedefleri, Lo
rfıttıt denlıaltı l.Htl il• Bordeaux elvtnn• 
dakt M.erlcnac hava meydanı teo1r:ll etml• 
tir, İnsUtı ticaret yo11anııa hücum etmek 
lçln, l'•Yet bUyllk a1man bombardıman tay. 
yare1eri bu meydandan kalkmaktadtrlar. 

Hava prtlarmıa fena olmasına ra,i.a:ıen 

birinci atır inciliz bombardıman tayyare. 
ıi hedefleri teıpit etmiştir. Pilot, çok ku

vetl! bombalardan müıeıekkil fkf bomba 

B. Reşat Mimaroğlu bir 
konferans verdi 

ı.t&nbul, 29 (Telefonla) - Parti baf · 
kam Rqat Mlmarotıu bugllıı Şleıt Halk· 
mndo ahvali buıra mov:mlu bir koııte-
1'&1181 verdi. Koııteran..ta Tth1ır: milleUnfn 
ırulh an .. ııttndeıı, ID.18'117ete h!zmetıe

rtııdea bllhNttl. HU!Ua olaral< da aon d!lıı
,. h&dlaeler!DI vı bu !ıadlseler kaıyıMnda 
T1ltkl:vı'nln aarlh dıllıımunu anlattı. 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

KITAAT iLANLARI 

Araba yaptmlacak 
Tophane Sa. Al. Ko. RI. den ı 

1 - Askeri ihtiYA( lçtn 8-1-941 gUnU aa
at 15 de pazarlıkla 2.50 araba yapılAcııktır. 

.Muhammen bedeli 00.000 lirailır. KtLU te
ınlnab 1000 Jlradır. Şartnaınr-sl her gün ko
ıniıyonda gör8Jebilir. İstrklilf'tin hclll gUn 
Te ıaatte kıtı ternlnatlırı ile birlikte Fındık~ 

yığınının patıadıfını g-örmUftUr. Bu YtA"ın- h'da komutanlık Sa. Al Ko. na gelmeleri. 
lardan biri havı meydanmm 1iR111lindelrl ce957) 1S!ı38 
hanrarlar yanında, diieri de cenuptakl 
hansırlar araıındı bulunuyordu. 

Diğer tayyareler de, ilk tayyareleri bfr. 
kaç dakik• faıılı ile takip ederek çok ku. 
vctH bombaları atmıılardır. Bunların aıı

sında bazıları ~ok bUyük bir cesamette tdı.. 

Bu bo01balar cenup bang:arlan üzerine ve 
meydanın diğer bazı noktalarına dU,mU,.. 
)erdir. 

Yangın bombaları da birçok yan,.mlarnı 

Koyun eti alınacak 
fzmlr Lv, A. Si\. Al. Ko. Rs. den ı 

1 - Tahnlinen ht"hf'r kilosu ~O kuTu<:.tan 
40000 kilo kesilnıiş koyun t>tl kn.palı zArf U· 

sulu Ue eksiltmeye konnıuştıır. 
2 - Ekıtltwe 10·1-9•1 aUnU aaa.t 16 de 

İımir Kışladft Lv. A. Sa. AL Ko. da yııpıla· 
caktır. 

8 - lteyetlnln tahmjn edil~n tutan 20.000 
zuhuruna sebebiyet vermiıtir. HT1tdır. 

Lorient'da hı..-a daha açık idi. İnl"iliı 4 - Teminatı muvakkate Ak('f"<.I 1ısno Ji. 

bombardıman tayyareleri ıaat ıg cll.n ıecc 
yatııına kadı..t liman üzerinde ltçmuştardtr 

Bütün pilotlar, hedeflerin kolayca cörül~ 

dil:_ ü:ıü ve bombardıman neticesinin mu .. 
kemnı.cl !ıUrctte müşahede edildiiini ıöylc .. 
mi elerdir. 

Uç büyük havuz, bir elektrik aantralı, 
bir telıiı iıtaıyonu., antrepolar, v• bir de· 
mirhane hedefler meyanında bulunurordu. 

rRdıT. 

IJ - Şl\rtnn.mt:sl Ko. dil ıı:ClrUIUT. 

8 - fat~kliler kanunf •e!'lkRları ve tt"ınJ· 
nat teklif mrkturl11.rını thııle aaatin(len evci 
en aı btr şaRt f'vel kornlsyona vt>rınelerl. 

(8959) 189~0 

Bakır kap alınacak 
Samsun Sa. Al Ko. Ra. den ı 

1 

yılına alt vesikaların mev.zu bulunduılu mU• 
racaat aaTflarını komisyona vermi~ olma.lan 
llzımdır (8960) 189il 

Sığır eti alınacak 

Bol ayır SL AL Ko. Rs. den: 

ı - Oösterllecek yerlere teslim ıartlY· 
le 178 ton, 70 ton, 69 ton, 21 ton sığır eU 
pazarlıkla eatın alınacaktır. Hepsinin mu· 
hammen bedell 127600 lira ilk temtna.tı 
7180 liradır. 

Hepsinin ihalesi birden yapılacağı glbl 
ayn ayn taıtp zuhurunda ayrı ayrı ihalesi 
yapılacaktır. Şartnamesi her &"Un komla -
yonda görülebilir. Pazarhğ1 S. 1. 941 cuma 
gUnU ıaat 11 de OeltboJu Bola.yır Sa. Al. 
Ko. da yapılacaktır. (89911 1896ı 

Arpa ve saire alınacak 

SUrt Sa. Al. Ko. RI. den: 
ı - Askert ihtiyaç için 210 toa arpa -.e 

60 ton kuru le.sulye ve 12 ton 11abun satın 
alınacaktır. İsteklilerin 22.1.1941 tarihin· 
de Sa. Al. Ko. na mUraca.atıazı. (8994) 

18967 

Keçe alınacak 
İstanhul Sa. Al. Ko. Ra. den ı 
1 - 220 - 220 : 81 ... 90 ebadinda 500G 

adet keçe alınacaktır. Paıarhltla ekaUtmeııl 

3-1-941 cuma ıtınU 1&&t 14,80 da Tophane& 
fıtanbul Lv. A. Sa. AL Ko. da yapıJacaTcbr. 

Tahmin bedell 21250 Ura Uk teminatı. 

1598 lira 70i kuruştu?'. 

Nilrnunesi Ko. da görülUr. 
İsteklilerin belli ıaatte Ko. na şı:elm~leri. 

(9045) 19088 

Un alınacak 
Err.in('an SA.. Al. Ko. Ra. den ı 

l - 100 ton unun kapıW .zarfJa t'kılltm~ 
si 2-1-9·'1 perşembe ıtUnft. ııuı.t 1ö: rl<" F.rıdn~ 

can Sa. AL Ko. da yapılacaktır. 
2 - \fuho.mmen bedeli 122000 lira \'C ilk-

teminatı 987 lira 50 kuru~tur. 

8 - Şartnamesl Ko. dadıT. 
4 - Tallplerln teklif ml!'ktuplrırırıı t•lcı>ilt· 

me saatinden bir saat evci Ko. na vt'rınf'lerl 
(9059) 19037 

Bulgur alınacak 
Konya 5&. Al. Ko. Rı. den : 
J - Ciheti askeriye ihtiyacı olan 200 tor 

Bu hedefler mıntaka•uıa l(t"UP halinde bom ı - Aslterl ihtiyaç lçin 80000 adet bakır 
balann düıtüiU «örtitmU.ştUr. Pitotlatm ra ... af kabı kııpah .zaTf 1usulU ile ekıiltmcye kon-

bul(tur paıı:arlık ıurettyle ıabn alınacaktır. porlartna aöre, demirhanenin müıtaceı ta- muştur. 
2 - Şeraiti Kooya'da Sa. Al. Ko. d& ve-

mirata ihtiya~ gö.tercceği şfipbcıizdir. 2 - Aş kaplarının beherl 200 \il 2150 rilmt>ktedlr. 
Yüzlerce bomba ıır•m olacaktr. Tohmln kilosu 6000 uı noo 

kilodur. Bt'her kilosunun muh&ınmcn bt"ddl 
28o; kuruş hesabiyle hep.sinin muhammen be
drll aagarl 14100 ıuamt, 17825 lira olup mu
vakkat teruJnab uamf Userinden 1822 lira-

Londra, 29 &.a. - Prees Aaaocıatıon 
ajansına nazaran, lngiliz tayyareleri tar~ 
tından bUyllk kıtada ve bUyUk lnfllAk ka· 
blllyetlnl haiz yUzlerce bomba, l•tll4 il· 
manlarına ve Fransa sahillerine konulmuı dır. 
olan uzun menzJlll top mevztıertne atıl- 8 - Numunesi Ye şartnamesi tıer gUn 
rnıotır. İfi'al altındaki tra.osız Umanların& Samıun S&. Al. Ko. da •OrUleblUr. Birer 
karoı ıtmdlye kadar yapılmı§ olanların fartnanıe de Ankara ..-e İstanbul levaı:un 
hepsinden mUhlm olanbu aon taarruz biri· A.mlrllklerlndrn usulen alınabilir. 
birini takip eden dalg.&lar haJlnde gelen 4ı - İhale gUnü 18-11. Klnun-941 paznT
ta.yyareler taratından yapıhru§tır. HUcum te1ıl attnU .. at 15 dedir. İhale Samıun Sa. 
CalaLw'ten Boulogne·a kadar bUtUn ıahlU Al. Ko. da yapılacaktır. 
ate.t altına aJmıotır. İlk bomba yağmu
rundan ıı:onra Fransa kayalıkları arasında 
ve büyük toplarJn mevzu bulundutu Grl8 4 

nez clvarıoda ılddeW bir yangın parlanuı 
ve lns11Jz •ahllindekl binlerce seyirci ta .. 
rafından r~rUlebllmlıtır. Bu ıeylrcllerden 
bir kılllll bombalann dakikada yUz bom· 
ba eUraUyle at1ld11ınt teablt etmltlerdir. 

S - Talip olanların mezldl:r ~n ..-e aa ... 
atten bir aaat e•el teklif mektuplarını ve tf
caTet oduında kayıtlı olduklarına dair 9.W 

İstanbul' da 

3 - Pa.tRrlı#ı 8-1·941 &UnD lftat 1'6 de 
Konya'da Sa. Al Ko. nun bulunduAu mahal-
de yapılacaktır. 

4 - Paıarlı#ında.ıı aonra tckarrUr edile • 
cck fiyat ü.tetlodcn % iti katı teminat ah • 
nacaktır. (9054) 19088 

Acele ehven rtyatla ıatıhk 

Şapka, çanta ve saire 
lier gün ıao.t 10 den 17 ye kadar lf11r:-
1Br Cad. Saylavlar 10kak Ferah A.p. 

No. 2 ye mUracaat 5183 

satılık tarla 

• 

Romanya'da kar yüzünden 
tren seferleri tahdit edildi 
Belgrad, 29 a.a. - Bilkre§'ten gelen 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN : 
Eaaa No. SemU 

(186 
(187 
(188 

İltanbul, Be;vlerbe;vl, 
Aslstye Araba ıokatı 
No. 4 

Cinsi Mesahaaı 

M2. 

Tarla 226.627 

Mukadder K. 
L. K. 

11.331.-

Depo•ltaou 
L. K. 

2.286~ 
haberlen: göre, Romanya şimendifer· 
!eri idaresi demiryolları üzerine bol 
miktarda kar yağını§ olması dolayı· 

ılyle yolcu trenlerinin milhim nisbet· 
te tahdit edildiğini bildlrmiıtlr. 

1 - Yukarıda yazılı pyrt menkul pe;ıin para ne ve kapalı zarf u.sullyle eatıhk· 
tlJ'. 

Bu tedbir, Mac:ar ılmendiferleri !da· 
resi tarafından yapılan buna benzer 
bir ll!nı takip etmektedir. Filhakika 
Macar demlryolları idaresi, hava ıart
ları lyileşinclye kadar, pazar gllnü ge· 
ee yar111ndan itibaren başlamak üze
re, demiryolları nakliyatının sıkı bir 
surette tahdit edilecelini bildirmiştir. 

2 - M<l&ayedı, 16.1.1941 perıembe gUnU ıaat on bir buçukta Ankara satı, kcr 
mteyonunda icra olunacak ve teklıt edllen en yUkBek bedel Maliye VekAlettntn taa. 
vibtne arzedllecektlr. 

8 - 1ıtekll olanların, Ankara merkez: emJAk serv111Jnden veya İstanbul ıubesln 
den bir Ura mukabilinde blr ıartname edinerek buna göre tanzim edecekleri teklif 
mektuplarının müzayede tarihi olan 16. 1. 1941 perıembe günü saat on bir buçuj'a 
kadar Ankara'da merkez satıg komteyonuna tevdi etmeleri veya taahhUtlU olarak 
mezkQr 11a.atte komisyonda bulunacak surette posta tıe göndermeleri lA.zımdır. 

' - Fazla izahat almak isttyenler Ankara'da merkez emlA.k servisine, İsta.nbul· 
da baolı.a.ırus ııubeslne müraeaat edebilirler. (8948) 

• 
Satıhk tarla, arsa 

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN : 

vesaıre 

J:au No. Semti 

ıııo İlltanbul, Ce111relköy, Kaldırımyolu ıok&#l No. Es-
ki 22, yeni 48 

m İlltaııbuı, K&Jldllll'de Me&arlık aokak No. eski 26 
216 İstanbul, Kandllll'de Muarhk ookak No. ••ki 27 
492 İltanbul, Kuzguncuk, Balırlye Dotramacı aokak 

N o. e11ld ı, yeni 8~/1 
4.9S İstanbul, Kuzguncuk, Dellkog Ayazma çtluna.zı ıo

kall No. eski 9, :veni 22 
4~ iotanbul, Knzruncuk, İltratJ kalfa ıokak No. eski 

4, :veni 2/1 
4116 İltoııbul, Beylerbeyi, Bootancıbqı, Abdullll.haga 

mahal.leel e•ki A.JsJ.s:iyı, yent Arabacılar ıokak No. 
eık1 1. yeni 17, 19 

497 İltaııbul, SeylerbeYI. Soatancıbll§ı, AbdullA.ha#a 
m.aballeaf, Hacıömer .ı:tındJ, İstavroz No. eıkl 15, 
:veni 7 

499 

1490 

11147 

1743 

1747 

2281 

2764 

lıtanbuJ, Beylerbeyi, Bostancıbll§ı Abdullll.hafa 
mahallemi, Ra.almata sokak No. eıki 8, yeni 4-
:tıtanbul, Cenaelkö;v, Kaldınmyolu •okak No. 37 
İıtanbul, Tara·bya, Kotçtyari ıokak No. eıkl 104., 
yeni 92, tal 84 
İlt&nbul, Çengelköy, e*I Beklrdereıı ;veni C&kal· 
d&#l ıok&k N o. eakl 4, :veni 6 
İltanbul,Boyacıköy, Hkl Koru Caddesi, yeni H,.. 

kim Ata aokak No ... ki ~ı. :veni 33, M 
İlltanbul, Yenlköy, Ayanlkola mahalı .. 1 Darphane 
ookal< No. eski 9, :veni 33 
İltanbul, Beykoz, Kavaklıdere eaddeıı No. eakl 78, 
7C, yeni 61, 68 
İstanbul, YenlkOy, Ayanlkola sokak, No. eski ıs, 
:veni 17 
:tııtanbul, Ban:ver. Bllyükdere caddeol No ... kı 19, 
21. 23. u. :V•Dl 34, 86, 88 
İltaııbul Yeni mahalle Pazarbafı caddeoı eakl 114, 
7, yeni 76 

Cl1111l 

Bat 

Tarla 
Tarla 

Araa 

Arlll 

Tarla 

Tarla 

Tarla 
Tarla 

Ev 
KötklU bağın 
9/lOS hıaseel 

DUkk4n 

Bahçeli ev 
Ev vedUkkA.nın 
2/3 hlHeol 

Arsa 
İkt areanın 
4/16 hluuı 
1/2 hisse area 

Mesahaaı 

M2. 
7811 

46150.00 
64793,0~ 

86,17 

229,BO 

28,72 

14306 

3097 

17870 
183860,48 

30 
(tamamı) 

36.SG 

69 

96,25 
(tamamı) 

81,58 

68.-

344,70 
tamamı 

26R,29 

Mukadder K. 
L. K. 
117.-

1000.
HOO.-

84.-

46.-

6.-

1430,60 

810.-

357.-
3677.-

100.-

79.-

105.-

476.-

28~.-

68.-

2~9.-

335.-

19028 

Teminata 
L. K. 
28,tO 

200.-
280.-

6,80 

9,20 

1,20 

286,12 

62.-

71,40 
735,40 

30.-

15,80 

21.-

95,20 

57.-

13,60 

M.80 

67.-

Yukanda yuılt pyr1 m•nlaıller peeln pua ve açık art brma ile 11atıltktır. MUz11.yede 16.1.1941 perşembe gl\nti ıaat 
on dörtte Ankara eattt komtayonunda tcra olunacak ve lha le, Maliye VekAletınlo taevlblyle yapılacaktır. 

Bu hu.wata daha futa izahat almak tattyenler, A.nlura merkız emlAk MrVlıine veya bankamız İstanbul ıubeelne 
ailncaat tcleblllrler. (8841,) 19029 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi BAŞVEKALET DEVLET ORMAN iŞLETMESi KAZALAR 
TÜRKiYE Saman haran alınacak 

M. M. V~kl.Iı!ti Sa. AI. Ko. da.n : 
Beherine tahmin edilen fiyatı ~ 350 uç 

Ji1s elli kuruı olan 20.000 adet kıl saman 
hararı kapalı zarfla milnakasaya konmuı· 
tur. Kıl 11man hararları için S.000 adetten 
•ıdı olmamak ıartiyle ayn ayrı teklifler 
de kabul edilir. İhalesi 4/l!P41 cumartesi 
rünll taat onbirdedir. İlk teminatı 4750 li· 
radır. Evsaf ve şartnamctl 550 kuru1 mu
kabilinde M. M. V. Sa. Al. Ko. dan alına
bilir. İateklilerin ihale gün ve aaatından en 
az bir aaat evetine kadar teklif mektupla-

Hurda eşya satışı 
llıı~"ekllet İıtatlstlk Umuın .Müdürlüğü 

\rttırınu, Ekalltnıe ve İhale Komisyonun • 
don : 

Satıhk köknar 
tomruğu 

1 - Dairede kullanmağa elverişli olmı • 
yan muhtelit hurda e~ya lkinclktnun 1941 
ayının 111 inci çarşaınba günü saat 11 de 111-
tatlstlk Umum MüdürlUl!I blnaşında toplana
cak olan komisyon tarafından ıatılacaktır. 
İııtekliltrln muayyen eaattc komlayona mUra-

Devlet Orm~n iıletmesi Bolu 
revir amirliğinden : 

caatları lltın olunur. (9001) 19088 

rını lcomleyona vermeleri. (8732) 187154 
NAFIA VEKALETi 

Mahlut yağ alınacak Mozayik işleri 

M. M. Vd6Jetl Sa • .Al. Ko. dan : 
Xııtıa YckAletlnden ı 

l - Eksiltmeye konulan ıı: Nafıa Ve 
Hepsine tahmin edilen fiyeU : 4000 lira kAlett binasındaki lokanta., mutfak ve 

olan İ'; gaz ve zc,Ytin yağından mlirelrkcp zlno Uzerlcrinln karo mozay:tk kaplam& 
mah!Ot ydı pazarlıkla aatm alınacaktır. tr;ldlr. 
Pazarhfı, ı 10/2/941 cuma irllnll saat 14 de- Keolf bedeli 6737 Ura o kuruıtur. 
dir. Katf teminatı : 1500 Ura olup evsaf ve 2 - Eksiltme 1'.1.1941 ıslı gUnU ııaa 
ıartnameı! komiıyonda g8rlilllr. Taliplerin 13 te Nafıa VeklleU yapı ve imar l§leri 
muaY,Ycn vakitte M. M. v. Sa. Al. Ko. da eksiltme komisyonu odasında açık eksilt 
bulunmalan. (8815ı) me suretiyle yapılacaktır. 188

7
1 

8 - Eksiltme ııartnamesl ve buna mu 
Haıta nakliye arabaaı alınacak tefcrri evrak on yedi kuruı bedel muk.abl 

llnde · yapı ve imar tıleri eksiltme komla· 
yonu relııllğtnden alınablUr. M. M. Vekiletl Sa. Al. Ko. dan : 

Beherlnı tahmin edilen fiatı 430 lira olan 
7irml bef tane hatta nakliye arabası 4'i -
kinci ktnun 941 cumartesi irllnü ıaat ıı de 
Anka.ra'da M.M. V. aatm alma Ko. da pa. 
aarhk wret17lo lhalo edllec:eğlnden !etek
lilerin 1'512 lira 50 kuruıluk kati teminat
lariylı birlikte pazarlık gün ve &aatinde 
aıezldlr Ko,. da bulunmalan. (89::ıo) 189ıc 

Koıum taknnı alınacak 

4ı - Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin '503 - beş yüz beı lira - 31 - o
tuz bir kunııluk muvakkat teminat verme
leri ve bu lıe benzer bir tecrit ııı yap
tıklarına dair iDi yaptıran idarelerden a • 
hnmıı vesikayı eksiltme komisyonuna ib
raz etmeleri ll.zımdır. (8938) 189f3 

MAARiF VEKALETi 

l - Bolu Karaca.su deposunda isUfte 
mevcut 1673 adet muadili 850/77.2 M8 
köknıı.r tomruğu açık arttırma lle satıla -
caktır. 

2 - Tomrukların ayrıca ba, kesme 
pıı.ylan mevcut ve kabukları soyulm~ o -
lup hıı.clm kabuksuz orta kutur Uzerlnden 
hesaplanmı~tır. 

8 - Tomruklara alt aabD oartnamesı 

Ankara orman umum mUdUrlUğllnde ve 
!atanbul, Ankara ve Bolu çevlrge mUdUr
IUklerlnde ve Bolu'da devlet orman lelet
meal revir D.mlrllğlnde g!lrUlebillr. 

4ı - Tomrukların muhammen bedeli 11 
lira ~6 kuruştur. 

5 - İııtekllerln yUzde 7,5 muvakkat Pt'Y 
akçesiyle 6.l.941 günU saat 1:1 te Bolu"da
kl revir Amirliğine mUrncaatıarı. 

(12463/9022) 19001 

Satılık Köknar tomruğu 

Devlet Orman iıletmesi Bolu 
revir amirliğinden : 

l - Bolu Karacasu deposunda lstl!to 
mevcut 2821 adet muadili 1723/230 MS 
köknar tomruğu açık arttırma ile satıla -
caktır. 

.M • .M. VekAJeU BL Al. Ko. dan: 
NUmunelertne göre '500 çift ve 100 tek 

koıum takımı pazarlıkla aatın alınacak
tır. Çift ko§Um takımına ns lira ve tek 
kO§um takımına 4~ Ura tahmin edllmloUr. 
Pazarlıl!'ı • 2. 1. 9il ~ereembe gUnU aaat 
11 dedir. 1<11.U te.mtnatı: 6800 llra olup 
ıartnameaı: 2,S kurul& komlııyondan alı
nır. Taliplerin mUQ7en vakitte l4. M. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

Bir memur alınacak 2 - Tomrukların ayrıca baş kesme pay
ları mevcut ve kabukları soyulmuş olup 

Maarif Veklletl beden terbiyesi ve iz· hacim kabuksuz orta kutur Uzerlnden he

(892.2) 18923 

Atıf desteği yaptırılacak 

M. :M. VekAJeU Sa. Al. Ko. dan: 
Hepıılne tahmin edilen fiyatı: 1500 Ura 

olan atıı deateğl puarlıkla yaptırılacak
tır. Pazarhtı: 8. L 9'1 cuma gUnU aaat 1' 
dedir. KaU teminatı: 225 lira olup numu
ne ve reamı komisyonda görUlUr. Taliple
rin muayyen vakitte M. M. V. SL Al. Ko. 
da bulunmaları. (8928) 18924 

Mahnıti çadll' almacak 
M. M. VckAlctl Sa. Al. Ko. dan ı 

Dcherine tahmin edilen fiyatı (80) eek • 
ten lira olan (180) adet mamul mahruU ça
dır pasarlıkla münakasaya konmu~tur. İha
lesi 2·1·9'1 pcrl}embe gUnU aaat on birdedir. 
Kati teminatı (1660) liradır. Sartnamcs! M. 
M. V. aatın alma koml!yonunda g!!rnlUr. ı .. 
teklllerin kanunun cmrctU#f belgelerle lha· 
le saatinde komisyona gelmeleri. (8968) 

18974 

Gaz idrofil alınacak 
)f. M. Vekaleti Sa. Al. Ko. dan ı 

Beher mctrcıılne tahmin edilen fiyatı 19 
kurut olan 111.000 metre gaz ldrofll 6- ikin· 
el kAnun-941 pazartt..sl gUnU 11Bat 11 de An· 
kara'da M.M.V. satın alma Ko. da pıuarlık· 
la aatın alınaca~ından lstcklllerln '27 lira 110 
kuruşluk kati temlne.tlan ile birlikte pazar
lık gün ve ıaaUndc mezklır Ko. da bulunma· 
lan. (89611) ısmı 

5 kalem ecza alınacak 
M. M. V cktıletl Sa. AL Ko. dan : 
Heptine tahmin edilen fiyatı 21'2 lira .50 

kuruş olan beş kalem ceza 4-lldncl klnun· 
9'1 cumartcııl günü saat 11 de Ankara'da 
)f.M.V. 11atın alma Ko. da pazarlıkla ihale e
dileceğinden lııteklllerln 82 ı lira as kur uf • 
luk kaU temlnatlan ile birlikte pazarlık gün 

Ye saatinde mezkQr Ko. da bulunmalan. 
(8988) 18977 

Ecza alınacak 
)f. ?ti. Vcktıletl Sa. Al. Ko. dan r 

Hepsine tahmin edilen ftyabı 48111 lira 
olan 9 kalem veteriner ecza ile 600 çift )As
tık eldiven paıarlıkla 1atın alınacaktır. Pa
sarlı~: S-l-9U pnzartesi gQnU saat 11 de • 
dlr. KaU teminatı 722 lira 26 kuruş olup 
farlnamest koml.s7onda g6rUlür. Taliplerin 
mua).,-en vakltl~ M. 1\1. Y. Sa. AL Ko. da 
bulunmaları. (0009) 18086 · 

Tıbbi ampul alınacak 
M. :M. Vekillet! Sa. Al. Ko. don ı 
Hepsine tahmin edilen flyab 12300 lira 

olan dl>rt kalem tılıbl ampul 16-lklncikAnun 
~Hl perşembe gilnU saat ll de Ankara'da 
M. M. V. u.tın alma Ko. da pazarlılcla ihale 
~dlleceğlnden isteklilerin 1816 llrnlık kaU te
mlnatlan ile birlikte pazarlık gün ve aaa • 
tinde muldlr Ko. da bulunmalan. (8970) 

19031 

Sıhiye arka çantası 
alınacak 

l\f. l\f. YeklleU Sa. Al. Ko. dan 
Beher tanesine tnhınln edllen fiyatı 23 

yirmi Uç lira olıın bin tane sıhlye arka çan· 
tası 17-lklncl kAnun·9·U cuma gunll saat 11 
de Ankara'da M.M.Y. aatın alma Ko. dıı pa
ııarlıkla ihale edileceğinden fateklilerln 34110 
liralık kati temlnatları ile lılrllkte pauırlık 

gl!n ve ıaatlnde meıkOr Ko. da bulunmalnrı. 
(9010) 10034 

Sarj grupu alınacak 
M. M. YekA!eU Sa. Al. Ko. dıın : 
H"pılne tahmin edilen fiyatı: 7600 lira 

olan 20 adet şarj grupu pazarlıkla satın a • 
tınacaktır. Pazarlı~: 6-1·9'1 paıartcsi gll
nfl ıaat H dedir. Kail teminatı: 1140 lira o· 
lup evsaf ve §artnamcsi komisyonda gl>rillür 
Taliplerin muayyen vakitte M.M.Y. Sa. Al 
Ke. da bulunmaları. (9039) 190311 

clllk dalreılne 13 lira asli maqh bir me-
mur alınacaktır. 

Memurin kanununun 4 UiıcU maddesin -
deki evaatı haiz olanların 80.12.19~0 pa
zarteal ctınU eaat 14 te mUaabaka imtiha
nına girmek ti.zere mUracaaUan. (8030) 

10000 

ASKERi FABRiKALAR 

200-300 ton yerli Linten 
pamuğu alınacak 

Aııkert Fab. Satın Al. Ko. dan: 
Tahmin edilen bedeli (82!500) lira olan 

200 - 800 ton yerli llntera pamuğıı askeri 
fabrikalar umum mUdUrlUfU merkez satın 
alma korniayonunca 8.l.9n çarıamba gUnU 
aaat lli te kapalı zartla ihale edilecektir. 
Şartname (4) lira (13) Jrunıı mukabllln· 
de komisyondan verilir. Muvakkat temi
nat (5873) liradır. Teklif mektuplarım 

mezkQr günde ıınnt 1' e kadar komisyona 
vermeleri. (8791) 18858 

50 Tenekeci almaca.k 
Askeri Pab. MUdUrlUfllnden ı 

İcap eden malzeme aakerl fabrikalıırca te· 
mln edilmek, yalnıı takımlarını kendilrrl 
getirmek Uzere 60 tenekeciye ihtiyaç Yar • 
dır. Talip olanların lnıtlhan edilmek Uzere 
Fişek fabrikasına müracaatları. (8899) 

18929 

Kiralık dükkanlar 
Askeri Fabrikalar TekaUt ve Muavenet 

Sandığından : 
Kınkkale'de ve garnizon dahilinde S 

kUçUk dUkkAn bir de hayvan kesim yeri 
ayrı ayn icara verilecektir. Taliplerin 
ıartnarneyi g!lrmek Uzere her gün ve pa. 
zarlık için de 6. KL s. 941 günU saat l:S 
te Ankara'da Askert Fabrikalar TekaUt 
ve Muavenet ııandığında bulunmaları. 

(8961) 18942 . 
Ki.furi alınacak 

A.skert Fabrikalar Umum MUdUrlUğU 

Merkez Batın Alma Komisyonundan: 
Elinde kAturt olup da satmak Lltıyenler 

mlkdar ve flyaUanm merkez satın alın& 
komlayonuna bildirmeleri. (9013) 18988 

Tornacı, frezeci, pulanyacı, 
zımpara tezgahı işçisi ve 
rövelver tezgahı tornacısı 

alınacak 

Aakert Fabrikalar Umum MüdürlU~Un -
den ı 

Ankara'da istihdam edilmek üzere yukar· 
da yazılı ııanatkArlnr alınacaktıl'. Askerliği -
nl ynpıııış olmıık şarttır. Taliplerin umum 
mUdürlU!{e müracatları. (8980) 19082 

ORMAN ÇEVlRGE Md. 

Kereste, odun ve kömür aalıfı 
Ankara Orman Çevirge Müdürlüğünden: 
1 - Emvali mazbutadan olup aatıiına ka 

rar verilen muhtelif ebatta ve boyaa 61 
adede muadil 3,195 metre mikap çam yu • 
varlak ve yonmanın beher metre mikabı 
23 • 25 liradan ve 198 adede muadil 6,67S 
metre miklip kölmar kalas ve dilmenin be
her metre mikA.bı 30 • 32 liradan ve 20170 
kilo karııık odunun beher klloıu 1,5 ve 
.Z0090 kilo karııık odunluk çıtanın beher 
kilosu 2,5 kuruştan ve 250 kilo mcıe kö • 
mürünün beher kilosu 4 kuruştan ve 25 a
det çam sepetinin beher adedi 6 kurut 
muhammen bedel üzerinden 15 gün müd • 
detle açık arttırmaya ç~arılmışur. 

2 - Arttırma 3/1/941 tarihine müaadlf 
cuma glinli saat 15 de Ankara orman çe • 
Yirge müdürlüğünde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 84 lira 73 ku • 
:ruııtur. 

4 - Alıcılar: yevmi me:ıkiirda teminat 
mak'buzlariyle komisyona müracaat etme
leri ve utıı ıerait!ni öğrenmek iıtiyen • 
!erin orman mlidlirlüfUne milracaatlan. 

(8745) 18724 

aaplanmıııtır. 

S - Tomruklara nıt satıı şartnamesi 

Ankara orman umum mUdllrlUğllnde ve 
İstanbul, Ankara. Bolu çevlrge mUdUrlUk
lerlnde ve Bolu'da devlet orman işletmesi 
revir D.mlrllğlnde g!lrUlUr. 

4 - Tornnıklıı.nn muhammen bedeli 11 
lira 56 kuruıtur. 

3 - 1atekltlerln yUzde 7,6 muvakkat 
pey akçesiyle 6.1.941 gUnU saat 15 te Bo • 
h:dakl revir tunlrllğlne mUracnntıan. 

(12418/9016) 18989 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye davet 
Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden: 

Liııe ve daha yUksck mektep mezunu 
olarak askerliğine karar verilmiş olan or
ta ehllyctnamcliler 1/2. kanun/941 tarihin
de hazırlık kıtasında bulunmak ilzcre sevk
edileceklerindeıı orta ehliyetnameyi hab 
lise ve yüksek mektep mezunu olarak An· 
kara'da bulunan yabancılan 30/uı/940 ta • 
rlhlne kadar aubeye mliracaatları lflzım • 
dır. Gelmiyenler hakkında askerlik kanu
nunun 89 maddesine göre takibat yapıla • 
cağı il6.n olunur. (8887) 18847 

337 Doğumluların ilk yoklamaya 
çağrılması 

Ankara Yabancı Askerlik Şubesinden : 
I - 337 doğumluların ilk yoklaması 

1/2.'kln./941 tarihinde başlayıp 30/haz./941 
tarihinde ıona ereceğinden Ankara'da bu
lunan bu do~mlu yabancıların bir adet 
fotografh ikamet vcsikaı;ı ve nüfus cllz
danlariyle birlikte pazartesi, perııembe 

günlerinden maada diğer günlerde öğleden 
sonra saat 13,30 dan 17 ye kadar ~ubeyc 

milracaatla ilk yoklamalarını yaptıracak • 
tardır. 

ıa - 337 do~umlu olup Ankara orta o
kul ve meslek okullariyle lise ve yüksek 
okullarda okumakta olanlar okuUardıı.n a
lacakları vesikaları esas ıubelerine gön • 
dermcylp bu vesika ve nilfua cilzdanlariy
le birlikte ıubemize müra~aatla ilk yok • 
lamalarını yaptıracaklardır. 

s - Bu doiumlularla birlikte 312 • 33::ı 
dahil doğ1HDlulara kadar olan yirmi doğum 
ihtiyat eratın da yoklamalan yapılacak -
tır. İzdihama meydan verilmemek üzere 
ihtiyat eratın hangi ay hangi doğumlula • 
nn mliracaat edecekleri aııağı cetvelde ya
zılıdır. Cetveldeki ayın hizasmda gösteri
len doğumluların o aym pazartesi pcr -
ıembe günleri e.aat 9 dan öğleden sonra 
17 ye kadar mllracaatla yoklamalarını ya~ 
tıracaklardır. Kendisine eıra gelmiyen do
ğumluların yoklamaeı yapılmıyacağından 

gününden evel ıubeye müracaatla izdiha -
ma meydan vermemeleri kendi menfaatle
ri icabıdır. 

4 - 940 yılının yoklamasını o yılın son 
ayında dahi yaptırmııı olanlar 941 yılına 

ait yoklamasını yeniden yaptırmıya mec
burdur. Buna yaptırmıyanlar hakkında as
kerlik kanununun muaddel 94 maddesine 
ıöre haklarında ceza tatbik olunacağı ilan 
olunur. (8888) 18848 

2. Klin. /941 sn - 3ı3 - 3ı4 
Şubat /941 3ı5 - 316 - 317 
Mart /941 318 - 319 - 320 
Nisan /941 3~ıı - 322 - 323 
Mayıs /941 324 - 325 - 326 
Haziran /941 327 - 328 - 329 
Temmuz /941 330 - 331 - 332 

MAHKEMELER 

Şarkışla Asliye Hukuk Hllkimliğindm: 

Snrkışlıı'nın Arı klor klh Unden Kdoğlu 
Esma verc.sclerinln Sıvas'ın Kayseri kapı 

mahallesinden Nasuh ağa vcresclerlndcn 
Makbule oğlu Cihat ve saire nleyhlerlne ika· 
me eyledikleri Arıklnr kuyUnde kAin altı par 
ça tapu senet ve kaydının iptali ve müdaha· 
lenin meni dAvaınnda mUddel aleyhlerdcn 
lkometglhı meçhul Cihod'n lltınen gıyap ka
rannın tebll~lne ve muhakemenin ı 6-1-941 
gilnUne talllnna karal' verilmiş olduğundan 

aıyap karan lllncn teblli olunur. 112a. 

Bir doktor aranıyor 
Karacabey Haruı MlldUrlUğllııden: 

CÜMHURİYETf 

Zi A BA s Haranın (250) lira aylık Ucretll dok· 
torluğu mllnhaldlr. Bu vazifeye harada o
turmak ııartlyle bir mUnaslbl alınacaltbr 

İsteklilerin bUtUn vesatklyle ve diplo
ma asıl veya musaddak suretiyle 10.1.941 
tarihine kadar haraya tahriren veya ıılfa· 
hen bizzat mUracaatıarı UAn olunur. 

KURULUŞ TARİHi : 1888 

Sermayesi : 100.000. 000 Türk Lirası 
Şube ve ajana adedi : 265 

(110~/8834) 18828 Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Muhtelif elektrik malzemesi 
ah nacak 

Dt:vlet Demfryolları Sa. AI. Ko. dan 

Muhammen bedeli 4o::ı37 lira olan 76 ka
lem muhtelif elektrik melzemeı;l 24/1/941 
cuma gtinli saat ıs de kapalı zarf usQUi ile 
Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iııe girmek lstiyenlerin (3017,78) lira 
hk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reisliğine vermeleri 
lazımdır. 

Şartnameler (200) kurusa Ankara ve 
Haydarpaşa veznelerinde ntılmaktadır. 

(878g) 18868 

Muhtelif kablo alınacak 
Devlet Demlryolları Sa. Al. Ko. dan : 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikrarrıiye veriyor 

Muhammen bedeli 2::ı.sss lira olan dokuz 
kalem muhtelif yeraltı kablosu 10/2/ 941 pa. 

zartesi g{in!I saat 15 de kapalı zarf usulü 1 
ile Anknrada ldnre blnnsında satın alına-

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplannda 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

caktır. ı 
4 Adet 1000 Liralık 4000 Lira 

Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 
Lira 

Bu iıe girmek lstiyenler (1691.63) lira
lık muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 
14 de kadar komisyon reislicinc venneleri 
15.zıındır. 

4 Adet 500 Liralık 2000 
4 Adet 250 Liralık 1000 

40 Adet 100 Liralık 4000 
100 Adet 50 Liralık 5000 
120 Adet 40 Liralık 4800 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden Haydarpaşa'da tesel· ı 
lüm ve sevk ııc!liğinden dağıtılacaktır. 

160 Adet 20 Liralık 3200 

(8848) 18869 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, ı BirincikS.nun, 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

1 Mart ve 

Rezüdü yağı alınacak 

Devlet Dcmlryollnn Sa. Al. Ko. d:ın: 

:Muhammen bedll 160000 (yUz aıtmıtı 

bin) llrır ..ılnn 1000 ton rczUdU yağı 10.2.041 
pazıırtesl gUnll saat 115,80 da kapalı zarf 
usullyle Anknra'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

1) lKKA T : Hesaplarındaki paralar bir sene 
liradan nşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı 
% 20 fnzlasiyle verilecektir. 

i~inde 50 
takdirde 

Arpa satışı ilônı 
· Bu işe girmek lstlyenlcrln 9250 (dokuz 

bin iki yüz elli) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin etti~! veslkalnrı ve tek
liflerini aynı gün eaat 14,30 a kadar ko. 
misyon reisliğine vermeleri 10.Zımdır. 

Ankara İnhisarlar Baş Müdürlüğünden : , 
l - Ankara Bira Fabrikasında mevcut cinsi, miktarı ve muhammen flyaUan 

n:ı:ığıdıı yazılı arp:ılar hizalarında gösterilen usullerle ve ıartnamesine göre satıla· 
caktır. 

Şartnamt'ler (200) kuruşa Ankara ve 
Haydarpll§a veznt'lerlndc satılmaktadır. 
(8854) 18902 

2 - Satı:ıa 18. ı. 941 tarihinde sa.at 15 de inhisarlar basmüdllrlUğü binasında top. 
lanacak komisyonda ba !anacaktır. 

3 - İstekliler arpaları her gUn Ankara Bira Fabrikasında ~örcbilirler. 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte teminat paralariyle birlikte koıııü:yona 

Karpit alınacak 
gelmeleri. (8850) 18831 

Tahmini Muhammen 

De:vlet Demiryolları Sa. Al. Ko. dan 

Muhammen bedeli 23000 (yirmi üç bin) 
lira olan ıoo ton karpit 1311/ 941 Pl.lJrte. 
si günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile 
Ankarada idare binasında satın alını11 .. ak • 
tır. 

Bu ise girmek iıtiyenlerln 1725 bin ye
di yilz yirmi beıı liralık muvakkat temi -
nat ile kanunını tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini aynı giln eaat 14 de kadar ko -
misyon reisliğine vermeleri llzımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'd:ı 
malzeme dairesinden Haydarpaşa'da t-: • 
sclliim ve sevk ıefliğindcn dağıtılacaktır. 

(8856) J8gt>3 

Kamyon ve saire alınacak 

Cinsi 
İkinci arpa 
Cılız arpa 
Kavuz arpa 

miktan kilo fiatı 
Kilosu K S 

18620 s 94 
6702 I S? 
5041 I 50 

ViLAYETLER 

Elektrik, su ve sair tesisat 
yaptınlacak 

Kayseri Belediye Reisliğinden : 
ı - Kayseri'dc yaptırılmış olan mez • 

bahanın "22883" lira bedeli keşifli su, e • 
lektrik ve iDirme tesisatı kapalı zarI usu
liyle eksiltmeye vazedilmiı ve bedeli be • 
lediyeler bankasına bloke edilmiştir • 

Devlet Deınlryolları Sn. .Al. Ko. dan: 2 - İhale: 8/2/941 ,a~amba günli 
Muhammen bedeli 206500 (iki yüz altı Kayseri belediye encümeninde saat 16 da 

bin bcıı yüz) lira olan (20) kamyoı. s oto- icra kılınacaktır. 
bUs bir tank kamyon ve yedekleri 11. 2. 3 - Muvakkat teminat "1716 lira 23 
1941 salı gllntı s:uıt 15 te kapalı zart usu- kuruş" olup kati teminat bunun iki mis • 
ll)'fe Ankarn"dn idare binasında satın alı- lidir. 
n11e."Lktır. 4 - İşbu tesisata ait proje, keşif ve 

Du işe girmek lstlyenlcrin 11157!1 (on şartnameler Ankara'da Nafıa Vekaleti ya
bir blı:ı beıı yUz yetmlo beıı) llrnlık mu- pı işleri müdiirlüğil ve İstanbul'da beledi· 
vakkat teminat ile kanunun tayin etti~ ye fen miidurliiğünc gönderilmiş olduğun. 
vcslknlıın ve tekliflerini aynı gün saat 14 dan istekliler müracaatla mütalea ve ma • 
de kadar Komisyon reisliğine vermeleri lGmat alabilirler. 
10.Zımdır. 1 5 - 2490 numaralı kanunun 32 inci 
Şartnameler 200 kuruşa Ankara ve Hay. maddesi tarifatı dairesinde ihzar edile • 

darp~n veznelerinde satılmaktadır. 1 cek zarflar eksiltmeyi açma saatinden bir 
(88155) 18928 

Balast münakasası 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.: 
Miktar ve muhammcn bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda yazılı üç ocaktan 

çıkarılacak balastlar h!zalarmda gösterilen gün ve ı;aatlerde ihaleleri yapılmak üze
re kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konulmu:;tur. Eks:Jtme Ankara istasyonunda 
ikinci itıletme mlidürlilğü binasında toplanacak komisyonca yapılacaktır. Bu işe gir· 
mek lstiycnlerin muvakkat teminat makbuzu veya idarenin kabul ettiği formüle 
mutabık banka mektuplariyle kanun ve fjartnamcnin tayin ettiği vesaiki ve teklifle 
rinl eksiltme saatinden bir saat evcline kadar komisyona makbuz mukabilinöe ver
meleri lllzımdır. Şartname ve mukavele projeleri Ankara'da ikinci işletme komis· 
yonu ile Kayseri, Yerköy ve Zonguldak istasyonlarında parasız verilmektedir. 

1 Ankara • Knyseri 
hattı Klm. 102 • 110 
Mahmutlar - Balıııeyh 

" .. ı: .:; 
·- ..ıı: .ı:: ·-·s E ........ 
.... ::ı 

~ 5-
"' E 
;;:, ·"' E e:: 

V) il ... ... 

-... "1 
ı:: ·e 
" .. İhale günü ve saati 

arası 3000 2000 1000 130 3900 292,50 G.1.941 P.crtcsl 15 de 
? Ankara • Kayseri 

hattı Kim. 204 • 208 
Yerköy istasyonu 2000 lSOO 500 lSO 3000 225,00 6.1.941 P. ertesi 15,30 
Irmak • Zonguldak 
hattı Kim. 318 • 320 

Balıkısık istasyonu 3SOO 2500 1000 170 5950 446,25 6.1.941 P. ertesi 15,45 
(8811) 18785 

Tutar fiyatı 
Lira K 
no6 03 
JOO 53 
75 62 

% 7,s teminatı 
Lira K. 

82 gs a~rk arttırma 

7. 54 pazarlık 
5 68 pazarlık 

saat evetine kadar sıra numaralı makbuz
lar mukabilinde belediye reislicine tevdi 
edilecek \"e bu saatten sonra gelecek zarf. 
!ar kabul edilmiyecelctlr. Postada vaki ge
cikmeler nazarı alınmaz. 

6 - Taliplerin o ılin ve saatte beledi
ye encümenine ve fazla izahat almak isti· 
yenlerin belediye başkltipliğlne mliraca -
atlan lllln olunur. (12038 8903) 1888' 

Muhtelif İnşaat 
Di) arb:ıkır Belediye.sinden ı 

l - 1620 lirıı 96 kıınış ke,.lt bedelll hl"
lcdl) c asri rnezarlı~ınıı alt iki bina. yol, anıt 
ve teıylnatı ve dış kapıları lnşarıtı 23-12-940 
tnrlhlnden ltihnren 21 giln müddetle kapalı 
zarf uşullylc ekslllmeye konmuştur. 

2 - ihale 13-l·!l•I paı:artesl gllnU saat 
JO da bclcdlye encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat 1866 lira 68 ku • 
ruştur. 

4. - Kapıılı znrnnnn arttırma ,.c eksilt -
ıne kanunu hOkUnıkrl dahilinde 13-1 9.U pa
zartesi gllnü snat dokuza kadnr lmznlı mak -
lıuı mukabilinde hdedlye riyasetine tevdi e
dllmcsl mecburidir. Saat dokuzdan sonra 
verilecek zarflar kabul edllmlyecektlr. 

5 - Tnllpler<len aranan vesnlkı 
A - Ticaret oda ındıı ka) ıtlı bulunduğu

na dnir bir vesika. 
B - Eveke )irml bin liraya kııdnr inşa -

at yaptığına <lnlr vt>ıı:ılk. 

C - Bu tt>nhhüde glreb[leccğinc dnir na
rın ınUdürlUğUnden verilmiş bir vt>slka. 

6 - Daha fazla ınalOmnt almok \C keşif 
\•n rak11sl> le şartnıımc) 1 görmek isli> enlerin 
belcdl)e fen nıüd lrlO~Une mUracaallan i • 
1 n olunur. (1207 - H6) 1 930 

Tamirat yaptırılacak 
Tokat Nafıa ?.rtldUrlUğUnden: 

ErbM kazası hUkUmet kona.ğmın 1300 
lir !ık bedeli kcoım tamiratına alt tahsi
satı muvazene! umumlyedcn \"erllmek U. 
zere 24.12.940 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle açık ekalltmeye konulmuştur. 

İhale 7.1.941 salı gUnU saat on dörtte 
vllA.yet nafıa dairesi binasında teşckkUI e
decek komisyon huzurlyle yapılacağından 
isteklilerin yüzde yedi buçuk nlsbetlnde 
muvakkat temlnatlarlyle birlikte kanunezı 
verilmesi icap eden vesalkle mezk1lr giln· 
de komisyona mUracaatlan lltı.n olunur. 

15973 

Hasta bakıcı alınacak 
Yoz at Memleket Hastanesi B~tablp

llğlndcn: 

Hastanemizde iki kadın bir erkt'k hasta 
bakıcılık açıktır. Aylık Ucret otuz liradır. 
Evsaf ve ısern.ltl haiz olanlar bonservla ve 
hUsnUhal k~tlarını ısttdalarına lllşUre • 
rek yazı ile baştabipliğe mUracaatıarı nan 
olunur. (12419/9017) 18987 
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Gümüş yüz kuruşlukların i:edavülden 

kaldırılması hakkında ilan 
Malıye Vekaretınden : 

Gümüş yüz kuruşlukların yerine gümüş bir liralıklar darp ve pi
yasaya kafı mikdarda çıkarılmış olduğundan gümüş yilz kuruşluk
ların 31 lkincik5nun 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldırılması 

karar taştı rılmıştı r. 
Gümüş yüz kuruşluklar 1 Şubat 1941 tarihinden itibaren artık te

davül etmiyecek ve ancak yalnız malsandıklarile Cümhuriyet Mer
kez Bankası şubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde gümüş yüz kuruşluk bulunanların bunları malsandıklarile 
Cümhuriyet Merkez Bankası şubelerine tebdil ettirmeleri ilan olu-

(7025) 17093 

.::!.1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

--

-----------

Bilumum kibrit perakendecilerine ilôn 

Türkiye Kibrit ve takmak İnhisarı ~irkefinden: 
1/1/1941 tarihinden itibaren beher kutu kibritin pera - -

kende satış fiyatı 2 kuruş olarak tesbit edildiğinden, fiyat = 
farkından dolayı bir zarara maruz kalmamaları için, elle - _ 
rindeki kibritleri 31/12/1940 salı günü acentalığa iade et • 
meleri ve 1/1/1941 tarihinden itibaren fazlaya satacak pe- -
rakendeciler aleyhinde kanuni takibatta bulunulacağı bü- = 
tün perakendecilere ilan olunur. = 

KiBRiT VE ÇAKMAK iNHiSARI ANKARA = 
ACENTALIGI 5204 -- -

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Sayın halka 
Türkiye Kibrit ve takmak İnhisarı Sirkelinden: 
1/1/1941 tarihinden itibaren, yeni bir işara kadar, beher 

kutu kibritin perakende satış fiyatı 2 kuruş olarak tesbit 
edildiğinden, fazla talep edecek bayilerin şirketin en yakın 
acentalığına veya doğrudan doğruya İstanbul' da Karaköy. 
palasta 5 inci kattaki adresine bildirilmesini sayrn halktan 
rica ederiz. 

K1BR1T VE ÇAKMAK _iNHiSARI ANKARA 
ACENT ASI 5203 

AR LO N 

Pırlanta ve elmaslı saatlerinin çeşitlisi vardır. Fiyatları elveriş
lidir. Satış yeri Ankara Yeni Sinema bitişiğinde No. 25 Lonjin 

iı 
mağazası. 5185 

mı~=========================-• 
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= YE~Jİ ZAMANA, YENİ SAAT 
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= NEKER saatleri ZAMANIMIZIN saatleridir~ 

= --
= 

FEVKALAI»~ DAKİK - GAYET ZARiF -
BLVEltİŞLİ FiYATLAR 

TUrklye'ntn bUtUn tanınmıı aaat aatıcılarında bulunur. 
--
= S N E K E R •a&Uerinln Türkiye umum! &eent&lığı : : = İetanbul. 8nltanhamam Katıroıoğlu han., 1 üncü kat No. 3-T 8071 : - -"llıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııJ" 

---~-- . -

' ı: " •-
30/12/1940 

... Odada ... 

Ağaç meraklılarının na.zan 
dikkatine 

Orman Fidanlık MUdUrlUğUnden: 
Bahçeli evler karşısındaki Ankara or

man fidanlığında yetiştirilen muhtelli ctna 
çam, mazı ve sair orman fidanları ehven 
fiyatla aatılığa çıkarılmıştır. 

Fidanların boy v .l evaatını ve parıelle· 
rt başına fiyat etiketlerini görerek almak 
llzere tateklllcrtn orman !ldanlıtına mil -
racaatıarı llAn olunur. (8595) 18577 

FAKÜLTELER 

Ayakkabı alınacak 
Hukuk Fakültesinden : 
Fakültenin leylt talebe ve mUstahdem

leri için 210 çift iskarpin açık eksiltmeye 
konu1muştur. 

Tahmint fiyatı 1596 lira, muvakkat te
minatı 119 lira 70 kuru,tur. 

İsteklilerin nümune ve ıartnamesini 
görmek üzere her g'Ün fakülteye ve müna -
kasası için 611/ 941 pazartesi günü saat lS 
de mektepler muhasebeciliğine müracaat-
ları ilin olunur. (8838) 18813 

BELSAMİTOL 
ftlrnr rollnrı iltHınbı, had ve müz -

min hflsoğııklıığu, idrar zorlukları, 

nıesıt nr- ve prostııt iltihabı ve böbrek 
hastalıklarının t('clavislnde tesiri ('nbuk 
ve katidir. l·~c:ı:ınflertll'n ısrarla BEL-
8:\ )tfTOI. arrıyınız. Uıııunıt Satış yeri: 
Anadnlu EC'zn neposu, İstA.nbul. 8071 

HEDİYELİK OLARAK 
ANTİMANYETİK BİR 

TİSSOT 
Saati takdim ediniz. 
Miknatizması yegane 

katiyen şaşmaz 
GENEL ACENTALIGI: 

İstanbul Kutlu Han No: 1/4 
Büyük mağazalarda satılır. 

Taşra için acenta aranıyor. 

.11111111 Her cins 11111111. 
:: 
= 
= = 

ALFİ akkUmUlAtörlerl ve pla.ka- : 
lan ve itfaiye bez hortumları gel- : 
mlştlr. lrfUracaat yeri Ankarıı Ban- : 
kaJar caddesi Çiçinyurd sokak Ana- :, 
dolu han No. 2 Ali Rıza Gebzetı Te- : 

: le!on. 1207. 5159 : 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı.. 

Yılbaşı ve Bayram için 

.•• Mo~Joda oparlımanım, 
l<o ım<la o!cmolı;/;m olttcalt ... 

... Rosllugum ser~! •t!l'eceJ.ı_,, 
dt!ne lıi, sasmo ın :. Çvİ1k,.' 

• 

ce1>•n<1< m11 a "'ak 
,.,..,,,, Pi'rAIVGO' Nt./N 

rfl•f t'lllJ4~1 6ileıi vol't/111 / 

Ankara satış yeri: Kazım Rüştü, Adliye Sarayı Caddesi Gençağa Apartmanı No: 6 8075 

VAKIFLAR UMUM Md. 

Satılık han hisse~i 
Vakıflar Lrnıum ~fUdürlü,ılünılrn ı 

~fuhamınen b<'dt'li : J0.000 lirA., ınuvak -
kBt teminatı: 750 lira, cinsi : Çukurhnntn 
dürtte bir hissesi, mnfuılleı;l : A nknra Su Tc
pcıl, mevkii ı Atp11.ıarı, ntUŞlf"rni!Alı: llnnın 

u~t katta (84) oda alt katla (17) mnj(11.za 
ve ön cephe'lincle (10) dükkAn ve arka cep-
he.'flnde bir ahırı mUştemil kArgir blnR. 

ı - Ankara'nın Su Tepesi mahnllesinln 
Atpnr.arı ınevkllndr-kl Çukurhanın vakfll ait 
~~ hhısf'sl, ihale bedelinin % 20 ~ı ilk tllkslt 
ol1tl'nk IA.hŞ l}&rtnameılnln (8) lnC'i ınadde"I 

mucibince muvakkat ternlna.tı kalt tfmlnnta 
ihlAğı tarihinden itibarf'D (40) ıtlln zarfında 

ve ikinci, O('üncU, diircltinC'U ve bc-~inci tnk ~ 

sitler fera~ ttı.rlhinln ertt"si ıen«lere tekıtbhl 

f'drn p;ünlfrlnde verilnlek, borc ödtnlnci~·p 

kndıır !~bu gnyri mt-nkııldt>ki vakıf lıl~sr: hi
rincl derece ve sırnda ipotek gii<ıteri1ııı€'k, 

ihale pulu, ferağ hl\rcı, delltıliye rf'sml V•! 

sair harç ve ma~rafları nıilşteriye ait olnıal.. 

ve mUşterl tarafından ücreti Yt:rilerı.:k vakıf 

namına slı:ı:orta ettirilınek knydlyl~ ~C~l~-9 &.O 

gününden 13-1-9,Ll gUnUne knclıı .. Ç:artnnnıe-

.t;( muC'lblnce on brş giln nıUdtletle knpnlı 

zarf usullyle arttıruıaya konulıııu~tur. 

;!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfı.. -= -----Zengin olmak için ne yapmalı t 
Bunu düşünmiye hacet yok. Hafi Araç'ın küçücük giıeslne gidip : -: otomatik kıristal kürelerin düğmesine basmalı, dil§ecek biletle Yıl- : -: başı gecesini beklemeli. Bankalar Caddesi Tan terzlevl yanındL : 

No: 28 Tan Piyango Gişesi Hafi Araç. 518C5 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

reisli~lne vernıf'lerl lllıımdır. 

4 - Tf'kllf rıır-ktubu ilr teıninntını vAk -

ELECTİON 
92 ıenedenberi bUtün dUnyaca 

tanınmıı 

ELECTİON 
Kronometrolarr 

Metin, hassas ve garantilidir. Ye
ni zarif modelleri: Ankara'da A
nafartalar caddesinde 25 No. 
Abdülhalim Güngenci mağaza· 
sında satılır. Fiyatlar maktudur. 

Tüccarların nazarı dikkatine 
2 - KA.tl lhnlc ı ı-1-9-11 ı.'lh günü sıınt 

Güzel tüy çiçek, kolye, bllezlk, : (llJ) de AnkarA.'da lkinrl vakıf tıJH\rhuı.ınrll'l tinde vcrıııenıiş olnnlar arttırmaya kahnl e-
br Yaka. garnltür Ve bedlyeıık dl : ,ı;ı,..,.,ıer. Ankara Tı"caret ve Sanayı· O. oıııı, - - 'rakıfla.r Umum .!\füdllrlüf(il eınlı\k t"r tı.rnıl 

: ğer eşyalarla partUmörl çeıitlerimtz : müdUrlUğüncle ihale koınlsyonunC'a Yıtkıflnr 5 - l\likdnrı kadnstro ('npındn gii,leril - d R 
geldi. = .umum mUdilrJUğünUn tasdikına. talikan ya- nıiştlr. ası İyasetinden 

= LEYLAK 
Yeniıehir, Meırutiyet C. -

= 
= 

pılacaktır, 

8 - Taliplerin 2190 nun1nr11Iı kanuna gü-

6 - Arttırııınya iştir&k edrnler şrırtna -

menin bütün muhteviyatını kabul etınif tta· 
yılırlar. : re ha1ırlıyacaklıırı teklif mektubunu ve te

rııinnt makbuz vey& nıektuplnrını iklnC'I rnnd
dede ya%ıh saatten bir aant evelln(' kadnr \'a-., 1111111111 111 11 111 il 1 111 il 111 111 il 111 , ,. 1 - Sııtışn alt şıırtnnme Atıkarn d:ı ,.n -
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Odada mukayyet tacirlerin tecdidi 
kayıt muamelesine 1. 1. 1941 tarihin
de başlanmış olduğundan a!akadar. 
!arın kanun! müddet zarfında odaya 
müracaatla kayıt mu:ımclesini ifa et-
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BugUn bu gece 

A~KIN ZAFERİ 
Uyoıyanlar. 

MIREILLE BALİN 

RAYMOND ROULEAU 

Seanllar ı 

ı•.ao • 18,30 • 18.80 Occ• il de 

BugUn bu gece 

Çöl Bekçileri 
Oynıyanlar: 

JACK HOLT • MAECLARK 

Seanslar: 

l-i.,30 - 16,30 - 18.80 Gece 21 de 

Saat 1~,11 de ucu• matine 

OUN llATARKBN 

BugUn bu gece 

YILDIZ SULTAN 
Oynuyanlar 

ABDÜLGANİ ESSEYİD • 

NECAT ALİ 

Be analar: 

U • 15 • 18. Oece 10,80 da 

Buıiln bu ıece 

TUrk('e fihnler serisinden 

kahknha tufanı 

lorel Hardi Ciffe Avcılar 
SeA.nslar r 

1U5 - U.80 • 15.SO - 18.80 

gece 91 de 


