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TELEFON 
B8§Muharrtrllk 1871 
Yaz1 1§1er1 Mildllril 1061 
MUeasese MUdUrU nu 

BUGÜN lkinci Sayfada 

Y1pratma ve y1ld1rma 

harbi ! 

~KURU~ YIW 1vlerl 1062 
tdare 1064 

Yazan : Sadreddin ENVER _J ADIMIZ . AN OIMl'.ZCIR. 

Hull diyor ki: 

TÜRKiYE 
herhangi bir hücuma 

kar11 koyabilir 
VB.l}lngton, 28 a.a. - Royter muhabl

rlnln o~rendlJtlne gore, B. Hull, dUn ha
rlciye encümenlnde beynelmilel vaziyet. 
ten bahsedcrken, Tilrklye'nin mihver dev
letlerl taratmdan yo.p1lacak herhangl bir 
hUcuma kar§1 koyabllecegi kanaatlnde 

Ankara radyosunda 

Sup • H1rval 
diliyle ne1riyal 

Bu münasebetle radyoda 
güzel hitabeler yap1ld1 

ltalyanlarm garp çolüncle ingilizlere biraktiklari tanklarclan bazrlarr 
1 oldug,.mu s6ylemi§tlr. 

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

Ankara radyosunWl Sirp • H1rvat diliyle 
n01riyat servisinc ba~lad1g1m yazm1§t1k. 
Dost memlcketin dilryle yap1lmaga basla
nan nesriyat münasebetiyle ilk hitabeyi 
Matbuat Umum Müdürü B. Selim Sarper 
ile Yugoslav Büyük Elçisi Ekselâns B. 
~umcnkoviç yapm16lard1r. 

Afrika 
muharebelerinin 
inki§afi 

F alih Rilki AT AY 

t lngiliz kuvetleri Derne'yi 11k1t• 
h'l"rna.ga batlad1lar. Hareket, gali
t a, eskileri gibi olacakt1r: evelâ 
~~lanrnak ve sarmak, sonra hücum 

: 1P zaptetmekl Nil ordusu taarru· 
h~n.~n, italyanlari Bingazi'den büs· 
.utun &Okerek, Trablus çolleri ote· 
~•neh~hnc1ya kadar devam edecegi· 
1 e, ukmolunabilir. 0 zaman Afri· 
ll>a d s·· ' d b g I a. uveyf e ogru, u sene veya 
"e ecek sene, herhangi, münferit 
;.Ya. mütterek istilâ ihtimali onlen· 

'' ola.ca.ktir. 
d ln~ilizler, diger taraftan, Eritre'· 
i e llerlemektedirler. Habetistan 
:P~ra.toru kendi topraklarma gir· 
t i''hr. Bu hareketler de hesaba ka· 
~ a.cak olursa, ltalya'n1n Afrika'· 
h •n belki tamamen ta.sfiyesi ile ni· 
§-:be.~ bula.cak olan büyük bir te· 
.~ us kar1mnda oldugumuzu dii· 
zUnebiJiriz. 

rn Bu te1ebbüs muvaff ak1yetle ta· 

b
.a.kmland1g1 zaman lngiltere'nin 
1r aç t"" 1·· 

1• h ur u kazanc1 olacaktrr: eve• 
a k.k. • a l t dü,.man olarak yalnrz Al· 

BiNGAZi YOLUND~ 

BOMBA · 

SEHRi 

DÜSTÜ 

Îngilizler 
DERNE'YE 
DOGRU 

i lerl iyorlar 
Kah Ire, 28 a.a. - 1ngilizler tarafm, .. _ 

Derne'ye kar~1 ya1:nlan harekAt ltalyanlnr 
tarafmdan in&n edllmls olan bilyUk yol ü· 

zcrlnde ccreyan etmektedlr. 
Bir muhablre gBrc, bu asfalt yol üzc

rlndcn lnglllz .kamyon kollannm aecmesl 
g5rülccck blr mnnzarad1r. Bu kamyonlann 
eo~u dn dUsmandan .lttlnam edllen karn· 
yonlardlr. 

Cordeil Hull 

Îngiltere'ye 
yard1m 

Beyaz saray'da bir 
loplanh yaplld1 

VS§lngton, 28 a.a. - Âyan mccllsl ha
rlclye encUmenl dUn Amcrlkan ordusu 
ba.gkwnandan1 gencral Marshall'ln do
nanma b8§kumandan1 amiral Strake'nln 
ve hava kuvetlerl b~kumandantmn de
mokrasllere yard1m lçln haz1rlanan ka· 
nun projcsl heJùundaki izaho.t1n1 dlnle
ml11tlr. 

Cellle glzll cereyan etml§tir. Maama • 
flh Royter ajaninmn emln blr kaynaktan 
tstrendll!'lne gtlre, o..skerl oetlerin UçU de 
proje lchlnde beyanatta bulunmuolard1r. 

Beyaz •arayda levkalâde bir 
toplanti yapildi 

Türk - Yugoslav dostlugunun güzel te
zahürlerinc vesilc olan bu hitabclcri ayncn 
yaz1yoruz: 

Matbuat Umum Müdürü Selim Sarper'in 
radyodaki hitabesi 11udur: 

Muhterem dinleyicilcrim, 

Ankara radyosunun Sirp - Htrvat diliyle 
ne~riyat servisini bu ~am, Yugoslavya 
Büyùk Elçisi Eksclâns $umenkoviç'in 

huzuriylc açryorum. 

Bu ec;•h!i merasiminde, birkaç soz &OY• 

lemeyi lûtfen ikabul buyuran Muhtercm Bil
yük Elçiyc §likn1nlanm1 arzederim. 

$üphe yok ki, bu neljriyat iki 'memleket 
ve iki millet arasmdaki dostluk ve kar
d~lik münascbetlerini daha ziyade takvi· 
ye edecck, birçok evsaf itibariyle biribi
rinc çok benziycn iki millctin, yekdigcrini 
daha iyl anlamasma yard1m edecektir. 

Kahraman ve $ercfli yugoslav milletine 
hitap ederken, Balkanhlar topraklanmn bir 
ucundan uzatt1g1m1z dostluk elinin, bu kar
dcs milletler camiasmm ëbür ucunda bu
lunan Yugoslavya'dan, aym sa.mimi dost. 
lukla tutulup hararetle sduld1gm1 hisscder 
gibi olu)'orum. 

Muhterem yugoslav dinleyicilerimi hür
metle selâmlar, saym Büyük Elçi Ekselâna 
$umenkovic;'i mikrofona davet edcrim. 

Yugoslav Büyük Elçisi Ekselâns Su. 
menkovifin radyodaki hitahcsi !iUdur : 

Muhtercm yugoslav dinleyiciler, 

man ') :r Af .kYa 1 e kartr kar§1ya kalmak, 
ri a'da tam bir emniy~si et· 

h'lek, birçok aakerî kuvetler ta&ar• 
!'\if etmekl lspanya, veya ltalya 
Y~hut Fransa vasitasr ile lngiltere· 
han Afrika'da tazy1k edilmesi veya 
Akdeniz'den ç1kar1lmas1 gibi tasav· 
':!rlar, bu suretle katî bir akamete 
'U!fram1t olacakhr. Mu1rr'm magne· 
'Y~_Ya.h da.ha yerine gelecek, frans1z 
' 0 'hürgeleri vaziyetlerini daha iyi 
rnl u a.keme etmek f1rsahn1 bulacak· 

Tobruk'un 60 kllornetre garbmda bulu· 
nan Gazala tayyare meydaru tahrip edllen 
ltalyan taYYarelerliûn lskeletlerfylo dolu • 

ltalyanlarm son dela biraktiklari makineli tüleklerclen bir y1gt11 

Va~ington; 28. a.a. - Mebusan mccli • 
(Sonu 3 üncü sayf ada) 

Ankara radyo istasyonunun S1rp • H1nat 
(Sonu 3 üncü saylada) 

dur. fi 
Yolun solunda çl)I, ltalyanlann ne kndar 

acelc rlcat ettlklcrfnln lzlerlnl ta§1makta
d1r. Terkedllcn ltalyan kamyonlan, toplan, 
tayyare lskeletleri ôtede berlde durmakta
dlr. 

a.rd1r. 

\' ~lmanya için Polonya ve Nor
A.efç .te oldugu gibi, lngiltere için 
y ri.ka. muharebeleri pek ehemi· 
I eth b1r staj tetkil etti. Kara ordu
"arr, yrld1r1m harbinin bütün vas1ta 
te taktiklerine hâkim olmagr og-
endiler. 

J ~merika'ya varan Lord Halifaks, 
dngtltere'nin haziran ayrnda ne ka· 
k~rhza.!1.f oldugunu aoylemittir. Es· 

1 ar1c1ye naz1rma gore eger al· 
:a~lar o zaman adalar1 istilâ et• 
l ege te1ebbüa edecek halde olsa· 
Â:Ïdr, tehlike son derece büyÜktü. 
l ~la.rmda bu kadar zay1f bulunan 
• ng1ltere'nin, Afrika'da, hele fran· 
•lz .. t rnuzaharctinden mahrum olduk· 
dit~ sonra, da.ha iyi mevkide olma· 
rr:~• kolayca anlatilabilir. Eger yir
i ~ senedenberi imparatorluk fethi 
f Çan haz1rl,anan italyan ordular1, bu 

0~raa.ttan istifade edecek kudrette 
" •

1
ayddar, vaziyet ingilizler için 

.dl nn: .. k ·· 1 1 f Af • mut u o m1yacakh: rana1z 
" rSka. somü~geleri ile belki Filistin 
g~ unye m1hver hâkimiyeti alhna 
i 1~ecekti. Bu ülkeleri ele geçirmek 
hÇin tek çare ve tek yol da esasen 
d Undan ibaretti. Avrupa krtas1n· 
y al, hele §Îmdi, Afrika'ya dogru 

1 ° açdamaz; arkasr denizlerle bes· 
l enen Afrika cephelerinde ingiliz • 
er ~rhk y1k1lamaz. 

f Bize yeni harbin tarihi, her iki zâf 
iraatind d . "f d d' 

•in in hak~" a b1sh la .e. ! w almemke· r 1 l se ep er1m ogretece • 
l~r. Frans1z genelkurmayr, ne ada· 
la r, ~e de M111r istilâs1nm akim ka
rn ~agina, aakerî vaziyetin, haziran 
ink~areke~~nden ~!h ay sonra bu 
" fafi goaterecegme aala ihtimal 
t.~rrncmitti. Ôyle gorülüyor ki bü. 
bun kuvetlerin ilk heaaplar1nda mÜ· 

a.lega edilmittir. 
sa lngiliz mukavemet denizi, bilhaa· 
k son aylardanberi mütemadiyen 
. abar1yor ve kopürüyor. Bilhassa 
•t.ahlyan f a§Îzmi ideolosdar1n1n yen'1 
Cl a h•k• ' ' ' n a 1m1yeh nazariyelerini çok 
er.ken ve büyük aarahatla ilân et
rn,,_ olmalar1, ingiliz mücadelesine 
"~r~lmek istenen mânaya hiç kimse· 
Yi 1nand1rmaz olmuttur. Hayat aa· 
haar. fütuhatç1hgmm, zaferi elde 
etrn1§ olmak ne§esi ile Ïf§a olunan 
•rrlarr, mihverin maddi mütkülâh • 
ni magnevî zâflarla arthnni§hr. Bu. 
hunla beraber, bilhassa gelecek son 
A.a.ha.ra kadar geçirecegilT"iz aylar, 

vrupa k1tas1 ve bütün insaniyet 

lngilizler Bomba'ya gircliler 
Kahlrc, 28 a.a. - Trabl1111garp'ta Bomba 

denlz vc hava üssünün ltalyanlar tara!m· I 
dan terkedlldlkl olt'renllmlstlr . 

lngillz llcrl ku\·etlerl bu üsse glrmlsler
dlr. BurllSJ tahrlp cdllen tayyarelerln enka
n Ile doludur. Bunlar arasmda dort de de· 
nlz tayynrcsi cnkllZl vard1r. 

Dcmc'yl bombardunan cden inglllz top
lahmn ses! Bomba'do.n &&Yet iyi flldllnlek
tedlr. 

CENUBÎ AFRiKA'DA 

Milli müdaf aa 
· i~in 1 milyon 

sterling sari edilecek 
Kap; 28. a.a. - Cenubt Afrika Birliil 

maliye uaz1n B. Hofmeyer, dün parl&.men
tonun aç1h11mda, milll müdafaa için 14 mil
yon ingiliz lirahk munzam kredi aç11mas1· 

n1 talep etmietir. 
31 Martta nihayet bulacak bu malt aene

nin içinde millî müdafaaya verilen tahsi • 
sat, bu auretle, 70 nùlyon ingiliz lirasma 

balig olacakt1r. 

Belçika müllemleke nazin 
cenubî Alrika'cla 

Kap; 28. a.a. - Belçika müstemleke na
z1n B. Devleeschauver, Belçika Kongo • 
aunda klin Elisabethville'den dün buraya 
gelmittir. Ônümüzdeki per~embe cünU ye
niden eimale bareket edecek olan naz1r, 
buradaki k1sa ikameti esnumda. cenubî 
Afrika Birliii baivekili general Smuts ile 
goril~elcrde bulunacakt1r. Bu g0rü1me. 
Ier esans1nda, cenubt Afrika Birliii ile 
Belçika Kongosu'nun kar11hkh menfaat • 
lerini alâka.dar eden meseleler bahis mev
zuu edileeektir. Bu meseleler arasmda ez. 
ciimle, ticaret milnasebetleri vc Kongo yo-

(Sonu 4. üncü 8ay/ada) 

â.lemi için, en korkunç buhran dev· 
n olmak ehemiyetini muhafaza edi· 
yor: Omitli ve ümitaiz, büyÜk ve 
kah çarp11ma1ar olacak, yeni 1all· 
raplar çekilecektir

1 

Lord Halifax 

iNGiLTERE'NiN iLK 

HARP HEDEFi 

HARBi KAZANMAK ! 
Lord 

son 
Hal ifaks'1n 
beyanat1 

Sulh hedefi 
Dünyay1 diger milletlerle 

beraber yeni bir harbin 
ç1kmas1na mani olacak 

tarzda tekrar kurmakt1r 
Va;iington; ~s. 2.:1. - ln~ilt~re bUyill« 

els;isi Lord Halifax, dün gazct-:dler tOP· 
lant1smda, ln&ilterc'nin harpten s.:>nra toP· 
raklarm taksimini ~stihdaf eden h·çbir mu
ahedc akdetmemi1 oldugWlu sôylemi1tir. 

lngilte-e':iin b.rp hedcfüri ba.ùmdaki 
bir 6\lale de LÔrd Halifax, Ill cevabt ver· 

! Sona J üncil sa,_lada ) 

Japonya'n1n 

emelleri: 

Felemenk Hindislan1 
Frans1z Hindi~inisi 

Londra, 28 a.a. - M06kova radyosunun 
dün Manil'den verdiii bir habere gore, Ja
ponya, Fclemenk Hindiatarundan mühim 
fcdakirbklar talebinde bulunmustur. 

Japonya, ezcilmle, madenlerin ve dal
yanlarm japon amelesi ile ii1letilmesi.ni is
temi1tir. 

Moskova radyosu, japon taleplcrinin ka
bul edileceiH §Üphelidir dcmistir • Yunan sul aylart cephede harekâh tâkip ediyor 

Fransiz Hindiçini1i ve Japonya . ., Arnavutluk'ta 
V1111ington, 28 a.a. - Royter ajans1ru.n 

muhabirinin ôgrendigine gore, hariciye na
zm B. Cordeil Hull, dün ban mecli11i ha
riciyc enc.ümeninde demok:rasilere yardim 
hakkmdaki kanun proJesini müdafaa eder
ken Japonya'nm Frans1z Hindiçinisinl nü
fuzu alttna almak istedigini aêiylcmi~tlr. 

Romanyafda 

memlekelin her 
taraf1nda sükûn 

le sis edildi 
Bükre§, 28 a.a. - Rador: Dahiliye 

Nczareti tarafmdan teblig edilmi§tir: 
Sükûn ve asayi§ memlcketin ber tara
f1nda tecssüs etmi§tir. Halk tarafin • 
dan vc kendi aralanndan seçilcn yeni 
bclediye rcislcri memlekctin her ta • 
rafmda vazifelcrine ba§lam1§lard1r. 

Bra§ov' cla 1ükûn 

Londra, 28 a.a. - Romanya hâdise "' 
leri hakkmda sozüne inanihr bir mcn
b~dan ogrennildiginc g0rc, be§ saat 
suren bir çarpi§madan sonra General 
Antonesco taraftarlan Bra§ov'da sil -
kûnu yeniden tcsise muvaffak olmui
tur. Maamafih soylendigine gê>rc kar· 
ga§élhklar, hâlâ Kraiova, Turnu - Se • 
verin ve Tami§var'da devam etmekte : 

.tSonu 3 üncU ea>:fad&l 

Arnavirtluk'ta karli arazide 
bir Yunan topu 

~imal cephesinde 

~ok 1iddelli 
~arp11malar oldu 

Manastir; 28, aa. - (Royter) aiansmin 
Amnutluk hu.dudundaki muhabin bildi • 
riyor : 

" 9ima1 cephesinde !,ïiddetli muharcbeler 
olmaktadrr. Yunanhlar Malin ve Hond1!,ïtc 
koylerinin §Îmalinde kar!,ïthk taarruzu ya
parak fevkalâdc mühim tepcleri elc gcçir
mi~lerdir. Bu mmtakada 11iddetli topçu a
tc11leri duyulmu:itur. 
~kumbl vadisinin yukansmda yunanhlar 

tazyiklerini idamc ettinyorlar. Fakat ltal
yanlarrn siddetli topçu ate~lerinc maruz 
bulunuyorlar. 

~ Develi mmtakasmda !,ïiddetli süngü mu-

1
• 
1 1 

'd k 1 harebeleri oldugu bildinlmcktcdir. Du rada a ya a as ere m~him t_talyan kuvetlen üç gtindenberi 
mutemad1yen taarruz etmektcd.r. Son ah-

giden naz1rlar 
nan haberlere gore, Yunanhlar bùtün mev. 
zilerini bir kan11 toprak kayLetmedcn mu
hafaza ediyorlar. 

Ostrovitza ve Bohria dnglan arasmda 
Londra 28 a.a. - Royter • Roma'dan b"1l 1 · · · · , ' • · talyanlar harbin g1d1~m1 kcnd" 1 hl · 

d" ildgi gore "ta! -• 
1 

e enne 
U' 1 ne . ' 1 yan DA.li& nazin Gor- ~evirmek için fevkalâdc gayretlcr sarfet • 

la vc maanf naz1n Bottai barp sahas1na · 1 d h" b" ffak. .. . · . ' lm111 cr&c e 1p 1r muva IYet eldc edc-
conder1lm111lerd1r. tki naur harekit aaha- • l rd" Al h b ~ . mem1~ e 1r. man a erlcre bak1hrsa, 
anlda dag müfrezelerinin kumandanhg1n1 her tarafta oldugu gi.bi bu da d · 
deruhte edecckür ra a gcmt 

• (Sonu J ifocü sar.f ada) 
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Harp ekonomisi : Ankara Halkevinde 

Y1pratma ve verimli ~ah~malar 

j Türk - Elen 

Id h b
. 1 dostlugu ve ikhsadi 

y1 1rma ar 1. 
münasebelleri 

Sadreddin ENVER 
Felâket günleri biribirinl'I oldf'nl', eldt>ne daha mil klil blr lkltsadî zorluta 1ornill

harp on )'edinci ay1ru bitirifor; yddmm mektedir. Gârpte, Frani.a'da - dlterleri 
dnrbclerl yerlno y1pratma \'o )'Ùd1rmn dev- gibl - mcvcudunu tllkctmhl bulunmakta
rlno girdilt'lmiz lnkâr oluruunnz. Evct, ni- d1r. Esa en ikl rnllyon en a;eno vo en sat
rnan 1mrmay pl nlarmm dü ündiib-ii, tatbik lam l tlhsal kuvetl eslr olarak Almanya'da 
ctml'k htedl~ )'Jlchrun harbl oktan ifiâs 
etnti , du manlannm tlihlye u ulünil kabu· 
le meebur ohnu tur. 

B ·Inngiçtnki harbln hl7.1, manevra t;a
lfüd 1, tcreddiitlo kar.i•lannn, nazi 11ro11a
i;nmla1m11 tnk\"i)·o ctmi ti. Ahrn;m kabill~·e

ti ni ) Ük!icltmi ti. nu mafnC\ i l'l'l>hesl !-. 
l\laddetcn de birçok eylcr kazand1rnnlj1:1. 
l'ulonya'mn hi;ali besleru11eil;e muhtaç hlr 
)1il;m insan kiltlc i ile bcrabcr, movcut 111-
tidai maddelerin ) ettii;i kada.- i~lb ehil1•r1•k, 
büyül' bir sana) 1 zümresi do eldo edihli. 
llunlmarka'nm Jlhak1, Hollnnda'run istilâs1 
lœnclblno lillt.umlu olnn dcniz vo kac:llkç1hl< 
menfezinl a.,wamakla beraher Almnn~·a'nm 

o gilnkil ihtlyncm1 karsllamakta fayda 12 
olduitu iddla edllemez. Valua, bu yumurth
)'an ta\'Uihl kei.1nenln hesab1 ise do y:ild1r1m 
l1a.-bl dli Unc1•sl lie g1•ne bir 1eydl. Bclçika
da bü) ilk blr 1itok hul11nmnd1, ama bu dün
yamn en knlahahk iilkt>slmle hllh·n bir mil
F•m nlman beslcndiifüù Qj1uu1 habe.-lerlndt•n 
ügn·niyuru7.. 

Fransa'ya gclinrc: bu memleketln alman 
h ri> cltonomlsindl', har1> · na~imle oynad1-
ki roi hl~ biri ile klyas kabul etml"z. J<•rnn
sa'da 12 milyon hckta.r ariui ckili)'ortlu. 
:Frunsa Zirunt 1 'n:r.1nnm sliylodlgl nutltu gil
re zirai mnh ut , -eren arazlnin iiçtc ikisl hn
len i~ga.I nlhndn hulunmakt11d1r. llk zam1111-
larda I··rnn :i'<lan Almanya'ya "800.000" ton 
bultday 1mvlc vo Uordeaux'nin mr. t-ur iizilm 
mahsullcrlne bilâbe1lel vaz1yet edilmi~. 

Bundnn b~ka Fransa mühim mlktnrdn 
demlr, boksit ve potas müstahsilidir. Vakia 
Fransa'da petrol magdenl mcvcudiyrti lâ~ey 
kabilinden ise de Sein nehrl ,.-e ~lan~ ,..e 
i\kllcniz hlllcrlnc 5lral11nm15 "15" büyük 
w.fin1 fahrlknlnnnm senellk lstlh al kahi
liyetl 6 mllyon tondur. Bunlnnn de110lann
da bulunan - hllbassa ihtlyat• olarnl< -
h rlcten getlrttil'i barn 1>etrol yeJ,Qnu i tis
cnr edilmc:z: bir miktar oldultu mntlakbr. 

htc htitlin bunlar alman harp lmkûnlari
lll - ruacldeten ·ni mai;nen - en yüksek 
ha1ldlnc !)1k11rth. Yalmz, hnr11ten çok cvel 
ha hynn ve lka lie gada talulidah 1la

0 

dc\am 
ed1•gel1111~tr.dlr. Hâlû et, cklnck, eker, r1•
cel, te.-ey11g1, 11cynlr, halka pek • mahdut 
mlldarda dnl:'1hhyor, gün geçtfüçe nisbet
Jer do daha ziyade a.znltihyormu . JlattA, 
son zamanlnrda bir hnrp malzcmcsl gibl 
klymetll blr mc\·kli olan amdenin bile ck
meiindcn gilndll 250 grnmhk bir tonkisat 
)"l&pdd1ihm i lttlk. Çay ,..e knhvo glbl nisbe
ten lük y1lan g"ida mnddelcrinln ahm -
aatmu Ise, mcmlokct asayl inl lhlâl eden ln
filâk edid madde tieareti kadar, hlr cilrüm 
te kil ctmektcdlr, vo ')-asakbr. 

Arhk, güulcr \ "C ayln.r gcttlkço Alrnanya 

Türk Hava Kurumuna 

yap1lan yardrmlar 

tutubnakta oldultu goz onünde tutuluna ve 
bunn hnrp karitWJaht• ve abluka netaylci 
de ilàve ediline, bu betbaht memleketln ya-
acblh :feci anlar tecos iim edcr. 7.uten, bu 

elemli vaziyete daha yakmen agAh olan 
Almanya lu-ndl nafakasmdan ay1r111 pata
tes vermek mecburiyetlnde kal<l1tm1 saze
te havadisi olaral< okuduk. 

Cenu11ta. ltalya harhe girmckle, yalnu: 
kendinl deltil, bütiin blr mihn•r politlka!lmJ 
bir tikmaza soktu. ltnlya, ikh~di zli.f1ru 
a 11eri zaferler ile de ürt, bas edemedl. Bil
àkls, her veçhe~len mutlak blr hlmayeye 
muhtaç hale dü~tU. llallmki harp bD§lang1-
cmda ce11u11, Almanya'ya 1"11 emln npfe a
labileooiti S'lr mrnft>z Idi. 

~imdi, Alman~·a ne yapaeak ! Ilarbl na
d illamo edcblll"cek'! 

Jngiltcre harbln ai1irhim1 kolonilerine, 
dominyonlarma taksim etmekle tahfit ede
blllyor, hir de tistellk Amerlka'nm muazzam 
sanayiinl de emrino ahh. 

Buna kar 1 Almanya lsu 11i111dilik mevcu
dunu sa.-t ve sarfiyatuu cla daha fazla tah
tllt l·hncklo mukahl'le edehiliyor. Fakat 
harhin sen·indo mile. sir olablhuesl itln bir 
eyler ya11ma1;1 lâ:1.1m! ... Xe )'lllllU'ak? •• As

korl tahakkümü altmda olan nirirusiz Av
rupa'dan 511rlta nu, cenuhu arldyo mi do
nccek '! Büylo bir i;cr~liz~to atilmuk ai:rk 
olnn blr knlll:>"l k1r111ak i:-ibi naânnMz ~e tt-h· 
1.ikeli harf'IU'l olur. 

0 halde, y111ratma ,.e y1hhrma 
ml dcvam edccrl<! 

harhine 

Hava muharehderino lnhisar eden bu 
har<'kot tnrzmm hihlnço~u tla mihver lehine 
oh11ad1lh111 ingill:z: rc. .. 111i teblillerinden ül:'
rc.niyoru:i. 19-10 senesi zarfmda ah11anl11r 
"3.63l", italyanlar " ·UG" tayyare ka~·het

mj~ler, buna k&rii• iui:ilidcr de "1.32~" tay
yare za) iab olruu .. lngllizlerdo muntazum 
blr eldlde, belki de daha isahetli, alman sa
nnyi 1111ntakalar1ru, nakliyo nwrkl'zlerini 
ho111hardm1an ,..o alman endU~trhlnc hisse
dilir zarar ika etmi)lerdi.-. :\lul•abelc·ten al
manlar da Britanya adalumu, bilhas\18 ce
nu1> ve cenup-~arlu arazisini tahrl11 ettlkfo· 
ri mutlak! ..• Ylld1rmad1ktan 1>011ra hundnn 
ne ç1kar? •• lni:tlb; harp kudretinin dayu11-
d1~1 meubalar cok unzkta ... Yalmz, bu me
)"l&nda ehirlerin üstiinde senlt mlky&11ta 
)"'811&10 ve lnfilâk bombalar1 atilmakla bln
lerce, bJnll'rce ml um ln'llln ülürnüno de a
hit oluyoruz. 

El'et, hiz1 tükenmlyen, hll' 1 onmiyen 
hnr11lcrde de zaman, zaman "katli4ma" ul
.-ann:t ~ehlr halkla.-nu tarlh kay1l ve tak
hih elml~tlr. Bu boyl.-dir!- Yarin dUnUn 
en bilyük, en â.dil münaldudidir. }'akat ne 
yaztk, ki biz de bugün ya 1yoruz. 

Karacabey ovas1 
sular alllnda 

Bur a, 28 a.a. - Mustafa Kemalp~'da 

ve Karacabey'de yeniden seylâp ba5lam1~· 
tir. Karacabey ovas1m sular istill ctmi!j-

tir. Baz1 dercler geriye ve tersinc akmak

tad1r. Abulyont géilü seviyesinden kabar. 

Îzmir Belediye Reisinin 

bir makalesi 
izmir, 28 a.a. - TUrk-Elen tlcaret o

fisinin flklrlerlnl yayan "Tilrk-Elen., 
mecmuas1 son say1smda izmlr belediye 
rcisl Dr. Behçet Uz'un ikl memleket ara
smtl k l dostluk ve lkllsadt mUnasebetle
re ait blr yaz1sm1 n eiireylemektedlr. 

izmlr b )lediye relai bu yaz1smda iki 
memleket a.rasmdakl ananevl dostlug-uo 
blr tarlhçcslnl ynpmnkta, ikl milletln ta
rih boyunca olnn temaslari ve kütle ha· 
!inde ihtilâtlar1 neticesi olarak içtlma! 
àdetlerl, lisan ve musiklleriyle birlbirlne 
kayna§m•IJ bulunduklarim ve Türk-Elen 
dostlug"unun da.imn ve her 11cyln fevkinde 
zinde ve kuvetli kalm111 oimas1nin t>Oyle 
bir kuvetli guura ve bu kadar temlz his
lere dayanmasmdan Berl geldlg-inl kay
deylemektedlr. 

Dr. Behçet Uz, bundan sonta. izmir 
Enternasyonal Fuarm:i Elen hilk!lmetlnin 
devamh ve zengln b lr surette iftlrâkinln 
TUrk-Elen yuk1nhg-mm güzel tezahUrle -
rinden blrlnl te§kil eylctll jtlnl ve b(iylece 
funn zlyaret eden ytlz blnlercc turlstin, 
dost memleketin her se.hadakl teraltkiya
tma ait esash fikirler elde ed. bllmeslne 
lmklln buldulttmu yazmaktod1r. 

Elen hUklimetinln 1zmlr fue.rmn kar§1 
gosterdl{tl bu ynkm alâke.mn lkl memle
ket arasmdakl tlcarl ve ikt1sadl mllnase
betlerln inkii;afmda büyUJt hizmetler gor
mekte oldur:unu memnuniyetlc learet eden 
tzmlr beledlye reis! bu mllnnsebetle lki 
memleket ar smda tlcarl mUblclelcye 
mevzu te§kll ellen çe§ltli toprak UrUnleri 
Ile sanayi mamtllll.tl etrafmda rnkamlnra 
dayanan \zahat vermckto ve yaz1s1m 
maddt ve manevt c;;ok mUmtaz vas1f ve 
ka;blllyetlere mellk olnn dost mllletin re
!a.h ve saadetl hakkmda en sumimi te
mennllcrle bitlrmektedir. 

Tavsiye mektubu 
sa 1tekârhg1 

Ankara, 28 a.a. - Millî Müdafaa vekili 

Saffet Ankan bize a1jag1daki mektubu gon-

dermi$lir: 

Ankara Ha.lkevlnln 941 yih amator 
fotograf ve reslm heykel milsabakas1 ser
glsl 29.1. 941 çar1amba gUnUnden IUba
ren a.c;;1lm11ttr. Sergl hergUn saat 9 dan 
12 ye ve U ten 18 e kadar ac;;1kt1r. Herkes 
gezeblllr. 

Matematik dersleri 
Halkevl Bqkanhtmdan: 
Evlmlzde 2 eubat 1941 pazartesi ak§a

m1 saat 18,10 dan itlbarcn ~at1da goste
rilen gilnlerde matematik otretmenl Tur· 
gut tarafmdan verllmek Uzere blr rlya.zl· 
ye kursu ac;;1lm1gtlr. Bu kurslara dcvnm 
etmek için yaz1lanlarm yukarida bildlrl -
len tnrlhte derslere gelmelerl blldlrilir. 

Ders gUnlerl: pazartesl, çargamba. 

Halkevi sosyal yardim §Ubesinin 
balosu · 

Y1lda blr kere bUttin bir sene haz1rhk
larla mevslmin en lyi balosu olm1u11na 
çaho1lan Ankara Halkevl yard1m oubesl 
balosu bu sene de 15 §Ubat 1941 cumar -
tesi akljam1 Halkevl salonlannda verile -
ccktlr. O giin lçin ahnocak yeni tertlbat
la her hususta miikemmel ve nezlh olma
Bt temln edllmlg olan bu balo aym za. 
manda Halkevlnln hay1rh Jelerl lçin bir 
varldat menba1 olacakt1r. 

Halkevi 1ube foplar.hlan 
Ankara He.lkevl Rciallf: indcn: 
Yenl çall§ma y1h111n ba,,lama.s1 mlina

sebetlyle, Halkevlerl ldare ve te~kllA.t ta
llmatnameslnin 13 Uncil maddeslnc tevf!
knn ll§a.,:1da tesblt edllen tarihlerde §u
belerln umumt toplnnt1lar1 ynp1lacak, ka
mi telerin blr y1lhk çah11malar1 Uyelere 
anle.t1lacak ve yeni çah§malarm pro
gramlar1 haz1rlanacakt1r. Her halkevinln 
kay1th oldutu .;ubenin lçtlma gtinlindc 
haz1r bulunmns1 bllhassa rica olunur. 

Sosynl Yardun: 31. 1.1941 cuma gUnü 
saat 18 de, 

:MUze, Tarlh: 31. 1. 1941 cuma gUnU sa
at 18 de 

KUtüpane, Neoriya.t: 1. 2. 1941 
tes! saat 18 de, 

cumar -

Halk dersanelerl ve kurslar: 3. 2. 1941 
' pazartesi 11a.at 18 de, 

Dll ve Edeblyat: 4. 2. 1941 sah saat 
18 de, 

Ar: 5. 2. 1941 çareamba saat 18 de, 
Kêlyclilük: 5. 2. 941 çar§amba saat 18 de, 
Spor: 5. 2. 1941 c;;aroamba saat 18 de, 
Te1118il: 7. 2. 1941 

Geri kalan konf erans 
Baz1 $ah1slann Milli Müdafaa vekili un- Ankara'da mlsaflr bulunan de~erll in

varu ile namima ba9tinm3 olduklan sahte glllz rnUtefekklrlerlnden Oxford Univer-
11ltesi mezunlarindan ve Birmingham tl

kartvizitlerle htanbul Vak1flar idaresi baia nlvcrsltesi LekUSrlerinden Bay c. A. F • 

müdürlügüne ve Trarnvay 3\!:'ketlne uki Dumdaa'in bu.gün vercceg-1 konferans, 

yaz1 ile yaz1lm1~ tavsiyenameler verdikJe. Lektorûn â nl r aha ts1zh l!"1 dolay1sllc ba§ka 
bir gUne b1ralnlm1~tir. Bu k onferans ta

ri i$bU makamlarin bana müracaatlar1 ile 

anla$rlm11jt1r. ~imdiye ka-dar hiç kimseye 

hiç bir vesile ile tavsiye kart1 vermedim. 

Yanlu~hga mahal kalmamak üzerc keyfiyc. 

ti bildiririm. 

Feci bi r kaza 
lzmir; (Hususî) - Degirmendere nabi 

yesinin Yenikéiyünùe fecî bir kaza olmu~

tur. Ahmet oglu Musa Kabagin yanmda 

hizmetkârhk eden Aya~h ômer oglu 26 

rlhl a.ynca blldlrllecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunun 
te§ekkürü 

Çocuk Eslrgeme Kurumu Genel Mer
kezlnden blldlrllmlgtlr: 

Tlryeste'de TUrk tUtünlerl tlcaretlyle 
c;;alt§an "Herman Siplrere,. tutUn 1Jirketl 
Tlryeate konsoloslutumuz vas1taslyle Ku
rumumuza 10.000 Uret teberrU etmlgtlr. 
Çocuk Eslrgeme Kurumu Genel Merkezl 
bu ya.rd1ma kan;i1 alenen tei;ickkUrlerlni 
sunar. (a.a.) 

Türk Hava Kurumuna ynptlan yardunln
ra dalr blze verllen mnlOmata gore, Sivas j 
hnlk1 kurumn ycnlden yckOnu 7.350 llray1 
hulan tcbcrrulnrda bulunmustur. Bu arada 
tUccardan Hüscyln Avunduk 260, Halim vc 
Zlya ôzdcn 220, Rtza Yurdakul, Rahml Çel
tekll, Rahml Akça ikl yüz on lira, Riza Ça
vus vcrcsclcri ve !brnhlm Cltll lklscr yUz, 
Emin Ali, Mustafa Scvld Erlscn, Dcvrl Us
lu yüz altrrus beser, Ziya 150, Kttmll Kltap. 
Cl 137, Nurl Sczer 135, Riza Pcker 112, Na
dir Flsekcl, Derlcl Haçnr Hashl!.$, Snbnn 
Gündcs, Sabri Ccltikll, lhsan Karayaprok, 
Hilmi Hastagil, Ovnk Ca11utcu yUz onnr li
ra vermlslerdlr. 

mI!jhr. Vilâyet ve kaza kaymakamlan ma- ya!jlannda HaJil, odun kcsmek için e§ekle 

hallindc ber türlü tedbirlcri aldmnaktar daga gitmi§, dônerken fazla yagmurdan bir 

Bir adam on günlük 

kar1s1n1 ëldürdü 

Bolu'nun Catiinmba nahlycsl kôylcrl hal
Jo 565, Fcthlye koyleri 265, Carsambn kn
z.."ls1 kôylerl 257 vc Milàs'm Kaz1kb koyU 
halk1 da 186 lirn tcbcrrü cylcmlslerdir. 

Bundnn bu~kn Finlundiya'mn Tampere 
sehrlndc Ahscn vc Esi Safiyc cvlcnmc yil
zUklcrl J: crlnc kuruma 200 gram altm te
h<>rru y lcmlslerdir. 

Uludog' da kayak 

d1rlar. 

Bahkesir' de yagmurlardan 
1ehirdeki dereler laJh 

Balikesir; (Huwsî) - Birkar;; günden -

beri yagan yagmurlardan 1ehrimizdeki de. 

relerc fazla su ielml1 vc üzcrlerindeki 

koprüleri a$f111$t1r. 

Tepelerden inen aular, çar§1 vc mahalle· 

lerdeki caddeleri istilâ etmi§ ve nakliyat 

epiy müddet durmu1tur. 

vadiden akan sulara kendisini ve e§egini 

kapt1rarak bogulmu§tur. Zavalhnm ccsedi, 

dagda bulunmu$tur. 

Karahüyükte bir cinayet 
Konya; (Hususî) - Merke.,;e bagl! Ka.ra. 

hüyük'te cumartesi günü bir cinayct Î$len

miitir. Bayram isminde bir adam, güveyi 

hamammdan dônmektc olan bir kalabah.k 

arasmdaki iki ki~inin att1g1 kur~unlarla ya. 

:alanm1:1 ve ôlmü§tür. Suçlular yakalanmx~ 
ve a.dli tahkikat tamik edilmekte bulun -

mu~tur. 

Mugla; (Hususî) - Aslen, Ürgüplü olup 

Yatagan nahiycsinde oturan Abdurrahman 

oglu Necip admdaki oah1s, on gün evcl ev

lendigi kansm1 ieçi.msizlik yiizünden ol

dürmÜ§tÜr. 

Necip, bir yd once kans1 Esma'y1 kaç1r

m1~ ve on gün evel de evlenmi~lerdi. Esma 

19 ya§mda idi. Necip, kansx Esma'yx muh
telif yerlcrinden vurarak éildürmü1tür. Ka

til, vakayi müteakip kaçm11jt1r. Vak'a ma

halline Müddciumumî muavini B . Seyfi Ya

maç ve hükümet tabibi Dr. Ekrcm Uslu git 

mi&lcr ve tahkikata el koymu1lard1r. Katil 

§i.ddctle takip edilmektedir. 

29/l/t94f 
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Erkeklikgururu kobonnca 
gôzü donen bir delikon 1 

iki gün hapse ve yirmi liraya mahkûm oldu 
Erkekllk gururu deyip geçmeyinlz. ni dovdli~lin iddia olunuyor . Dog-ru mu T 

Hakikaten büyük 80zlerlmi2:den blrldlr. Sahitler ".sOg-dü ve dof:dû., dlyorlar· 
Yerl geldltl za.man kullan1ilrsa, erkek Suç sabittir. Ve ben merak ediyorum. A
kl§lnln en sag-Iam kalkan1d1r. Fakat olur caba !Bma.il ne diyecek '! 
olmaz orte.ya at1lan "erkekllk gururu,. Çatik kR1jlar1mn altmda s!nsl ainsi ye
da.vas1 de. insan1, durup dururken, yoktan re baka.n siyah gozleri var ismnil'ln-
yere silrUndUrmeg-e yeter. Onlar1 bAkimin yüzüne do~m kald1rdl· 

Adt 1A.z1m deg-U, 21 y~tlll daha doldur-1 Çok miihim sozler sôylemlye haz1rlarun1' 
me.mi§, orta boylu blr delikanh, dlln, bu inaanlarm hallyle: 
yUzden ka§la goz arasmda mahkQm olu- - Evet, ltln blr d<>tru taraf1 varrl~ 
verdi. Sebep: erkekllk gururu... dedl, !akat ... 

Bir rototrat atelyeS1nde çah11yor. Ay- - Evet, fakat ... 
m atclyede boy boy, renk renk bQfk& if- - Fakat ben buna mecbur oldum. 
çller de var. GtinUn birlnde, blr mU,teri - - Ne dlye mecbur oluyorsun '! 
ye ait blr cam aranm10 fakat bulunama- - Ben erkeg-im. B ir de erkek guruJC 
mt§tlr. Patron li;içllerlne sùu tenblhlnl denen bir §ey vard1r. tvte o yüzden meO-
yapar: bur oldum. 

- Bu cam1 lsterlm. 1small'in, kar§1smdnkl Bayan hAkln>" 
Ararlar, fakat bula.ma.zlar. lki ktz 1!1- erkeklik gururu denen nesneyl aa.nkl iyl• 

çl bu kay1ptan çok muazzep olur. ÇUnkU ce anlatmak istlyonnu§ gibl etrafh bit 
patron asabtdir. Bir cam ytizünden lkl konfera.ns vermege hazirlanan blr ha.li 
can ekme~inden olablllr. Bir alqjam I§ sa- vard1. Fakat mahkeme salonu gnrlptir, b\I 
atinden sonra atelyede kahr ve saatlerce tilrlU konferanslara ta.llammUIU yoktur. 
ararlnr. Yok, yok oglu yak... DAvac1 tekrar d lnlendl . !ddlasmda 1e-

O geceyi evlerinde s1kmti lçlnde ge- rar ediyordu. Hakaret gêlrm~ ve dtsg-ill.
çlrlrl er. Ertesl sabah, gene aramak nlye- mlli}tU. Hakkin1 ar1yordu. intlkam1m k&
tiyle r rkentlen vazifelerl bafma geiirler. nuna. ha.va.le etml§tl. (B~ka ne yapabt
K1 zlardan biri, arkad~1na bUylik mUjdP.yt llrdl dlyeceks iniz). Fakat gel gelellrn. 
verir: !small suçlulu~ semtine yaklqt1rma.ll 

- Gozümilz aydm Melàhat, arad1g-1m1i: nlyetinde de~ildl. 
cam bulundu. Bizlm ceza usulü ka.nunu "son slS• 

- Ncredeyml!!? suçlunundur., der. Hllklm, usulUn bu hUl<-
- Ayol en llstte duruyorm\13 da gBr- mUnU yerine getlrdi: 

memfi;iz. - Son soz senindlr ismall, dedl, soJI 
MeH\.hat bu hàdiseye büyilk ehemlyet blr diyeceg-in var rru? 

verml§tlr. Camm bulundug-u yerl tetklk !email defa erkekllglnl hat1rlad1. ~oy· 
edcr. Hay1r, diln a~am o buraya çrk le blr dotruldu, omuzlarim kald1rd1. J<:u

tlikkatle bakm11Jti. Yoktu. Aramlan ca.m, vetl!ce ve tok blr sesle: 
buraya gece, onlar glttlkten sonra konul- - Vard1r, dedl. 
mui;itur; ve atelyede bir h1rs1z vard1r. Bu pozlan gôrilnce yepycn l bir iddia. 

K1zlar atlatilan bu kazan1n heyecan1 mühlm blr delil, A.detA kendieln i o dakl -
lçinde bu li;ln klmln tarafmda.n yaplla.bl- kada affettirip üstellk d!\.vac1le.r1 ma.h· 
ieccg-lnl konu§urlarken bUtlin l§çiler gel- kfun ettirebllt!cek muclzevt b lr §eY bek
mi§ bulunur; ve aki;iamki patron papara- llyordum lsmall'den ... :M:eger deylp dlye
smdan en çok üzülen blr tanesl nlhayet cegl 1uymUJ}: 
etiphesinl lz:tîar eder; arkadQftna: - Ben de ayniyle, bunlardan da.vac1 • 

- Ben sana soyllyeylm ml Necl!I., der, yim efendim. 
Bunu tsmall yapt1. Biliyorsun ya. bundan "Arslan fare doi\'urdu., dedlklerl bu· 
evel de... dur 111te. Fakat barl bu lddlas1 usulc uy .. 

Filhaklka MelA.hat'ln de filphesl isma- gun olsa! Hâklm: 
il'ln üatlindeydl. O, daha evel geçen bir - Onu cürmU m('3hutta sôyle.mellydl.n. 
lkl hAdlsede de gorUldUfU Uzere, bu i§I dedl, eger dà.vac1 lsen dàvaru aynca ~a.
yapabillrdl. Patronun z1lgiti üzerlne ge
ce cam1 yerlne koymllf ve wçu da k1zla -
rm Uzerlne atarak yakayi 81y1rmak lite -
ml11tlr. MelAhat da l>Oyle dU.,ünUyor, ve 
arkadq1na h&k veriyor: 

- Dotrudur, o yaprn11tir. 
Fakat akslll~e bakm kl bu &Ozier! is

ma.ll de kellme bekellme duymal<tad1r. 
Cami sa.khyan o veya bnok.a.s1 olablllr. 
Fakat bllhassa. bu h1rs1z ~zU onu pek 
tahrlk etml§tlr. Ortaya ç1kar. Kendlsln· 
den !Jilphelendl~lnl llk ortaya atan luz
cag-1zm kari;i1sma dlkillr: 

- Bana rm dedin, diye ba.f1r1r, .tana 
m1 h1rs1z dedln, o cam1 ben ml sa1de.d1m T 

K1z, §11.§lrlr. Bu tUrlU mukabeleyi hiç 
de hesaba katmam11tt; ve daha mtlnaslp 
blr cev.ap vermete vaklt bulam.1dan ts
mall aaçlan dlmdik olmu11, g~zleri kan 
çe.naf1na donmU11 blr balde bUytik lddla.h 
sozlerlne bB.1Jlar. Neler s!Syler, neler an
latir? Bunlar1, mUsaade buyurun d11 011-
rac1kta tekrar etmlyeylm. Yalniz on, on 
lkl yll.§larmdaki ç1rak çocuk da §ahitllk 
yaparken bu sozlerl yüzU k1pk1rm1z1 ola
rak. tekrar ettl; hele k1zlar hlç at1zlarm9. 
alamad1lar. Yalmz blr kadina yap1lablle
cek ha.karetlerln her Çefldl, tsma!l tara
fmdan hatlbane jestlerle ve mebzulen 
sar!ohmmU!stur. 

Fakat kendlsine yap1lan hakaret agir .• 
!ntikam1 da af1r olmah. Blrkaç kUfUrle 
iç sotwnaz kl... lsmall de btsyle dU,Un
müi;i ve iposUlfltten saranm11 avuçlanni, 
araya glrenlerla bll§lannm UAtündt;n a -
e1rara.k blr lki kere Melàhat'ln auratmda 
k1zartm1i;i. 

Bu blr ikl tokat Mela.hat'ln suratmda 
lz biral<masa blle, dl.va doeyu1na 11Syle 
blr kay1t d~Ulmeslne yeter: h&karet ve 
darp .•. 

Sulh hA.klrnl lsmall'e sordu: 
- Bu k1za hakaret ettlttn ve kendlal-

blllrsln. 
Ve "lca.b1 dil§UnUldU.., tsmall'ln suçU 

456 ve '83 c glrlyor. Blri dôvme~e. birl 
s6vme~e mUtealllktlr. llklnden 25 lira. 
lklnclslnden 3 glln._ Fe.kat kanun yll§tn& 
a.c1m~tlr. 25 lira. 20 lira 80 ku~a. 1 
gUn de ikl gilne lndl. Bu karar1 leterff 
blr hafta. içlnde temylz edebllecek .•. 

tsmall, erkekllk gururu athndakl blle
tine ç1kan bu ikramlyeyi gallba pek be .. 
genmedl, auratmdakl o mag-rur hatlal' 
blra.z çaprazlandt. Fa.kat erkekllk gurul"ll 
bu; aglayip s1zhyacak degll a. .. Omuzla
nn1 kaldird1, soldan gerl dôndU, glder a -
yak dàvac1ya ve fahitlere de §ôyle bll' 
gôz atti ve korldorda kayboldu.-Kezeg• 

Ege'de tütün sat1~lar1 
lzmir, 28 a.a. - Tütün sauelarx dün• 

kadar yirmi alti buçuk milyon kiloyu bul• 

mWitur. Fiyatlar ve sati~ aym seviyeyl 
muhafarza etmektedir. Müstahsiller bu va• 

ziyctten fevkalâde memnundur. 

Konya'da tohum 
temizleme isleri 

Bul'Sa, 28 a.a. - Ankara Gazi Tel"biye 

Enstltüsü talebelerinden 30 kis ilik bir grup 
ba§lannda muallimleri oldugu haldc Ulu· 

dag'da 15 günlük bir kayak kursu yapmak 

üzere &ehrimize gelmi§lcrdir. Valimizi ma

kammda ziyaret edcn gençlcr bugün bura
da kalacaklar ve yann Uludag'a ,1kacak· 
lard1r. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
günü bunu yazan muhbir tahlcilc e
dememi§tir, diyelim; f akat "olüm 
y1ldonümü,, terkibini de kullana • 
maz m1yd1? 

Konya; (Hususî) - Vilâyctimizin Ak • 
1e!tir, llgm, Kadmhan1, Çwnra, Karamaii. 
Ereili, Bey§ehir ve merkez kazalan to .. 

hum temizleme evlerindeki 16 selektéir ma
kinesi ile 1940 Birincikânun sonuna kadat' 
(3,5) ay içinde çiftcilere ait (3.711.000) 

kilo tohumluk bugday mi.haniki bir surett• 

nt1faya tâbi tutularak temizlettirilmit v• 

ekinlere fazla zarar yapan Kéirsürme has• 

tahgma kar!jI Serezan denilen bir cœa il• 

iliçlattmlm1§ttr. 
Bundan bqka selektor olmxyan Seydi .. 

tàtir, Karapmar, Cihanbeyli, Ermenek v• 

Konya merkez kazasmtn bazx mmta.lc:alarll\& 

2riraat dairesinden géindcrilen mcmur v• 

murakipler marifetiyle gozta111 ile 554.4!10 
kilo tohum ilâçlanm1!f ve bu 11uretle dort 
milyon kiloyu al}an bir faaliyetlc güzliik 

ve k111tk tohumu temizleme ve ilâçlam• 

devreai son bulmu, oluyor. 
..111111111111111111111111111111111111111 L. 
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KURUMU'nun : 

MÎLLÎ KOSTÜMLÜ BALOSU 
Saym Bayan 1NôNÜ'nün 

yüksek himayelerinde 

l / ~ubat / 1941 cumartesi 
ak§am1 

ANKARA PALAS 
SALONLARINDA 

----------------------- = : DA VET1YELER : MiJli Banka- _ 
: lar ki~eleri - Ankara Eczanesi - E 
: Rehber maga zas1 · Yeni§ehirde : 
- Ôzen Pasta salonu ve Çocuk E- = 

sirgeme Kurumu veznesinden : 

: tedank edilir. 186 : \ 
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Gazete ve edebiyat 

aras1ndaki s1n1r ! · 
Birkaç ay oluyor; bir amerikan 

mecmua.smda okudugum bir maka
le edebiyatla gazeteciligin münase
betlerini anlat1yor, fakat gene ede
biyatla gazeteciligin smulanm da 
çiziyordu. Bu makaleden edindigim 
intJbaâ gore gazeteci, bir !§iir ve ede
biyat amatorü de olsa, okurlarmm 
okumas1 için yaz1 yazarken üslûp
çulukta pek ileriye gitmemeli, ke -
lime ve soz hünerlerinde bir smir 
tammalzd1r. 

Süleyman Nazif'in bir nüktesi 
vard1r ve güzeldir. Merhum edibi -
miz bir gün: 

- Enver beyi Enver Pa!§a oldür
dü ! demi!jti. 

lstanbul'daki arkada!jlarim1zdan 
birisi de vaktiyle Enver ~a!ja'nm 
daha Enver Bey olarak Tra!zlus
garp'te Derne'de bulunurken bir ar
kada!jma yazd1g1 bir mektubu e/e 
geçirmi§: bunun k1li!jesini ve met
nini bas1yor. 

Bu yaz1, a!jag1 yukar1 !jOyle ba!j-

lamaktadir: "Trablusgarp'te müca -
dele eden Enver Beyle umumî 
harpteki Enver Pa§a biribirinden 
ayrI iki insand1r.'' 

Bu da gûya bir nüktedir. Fakat 
bu cümleyi okuyan bir genç, ger -
çekten, ortada iki Enver bulundugu 
kanaatine varirsa kendisini ay1p/J • 
yabilir miyiz? 

Bak1mz, amerikal1 muharrir, ga
zetecilikle edebiyat arasmda bir s1-
nrr bulundugunu iddi.a etmekle ne 
kadar ycrinde bir i!j yapm1!jt1r! 

Süleyman Nazif'in gazete d1§m
da yapt1g1 ve çogumuza begendir • 
digi bir nükte. gazetenin haber sü -
tunlarmda âdeta bir !ja§irtmaç olu • 
yor/ 

*** 
Bir mastar daha! 

'Gaze/" kelimesinin eski !jairler 
• tarafmdan çe!jit çe!jit mastarlarla 
kullanzlmJ!j olduguna dair yazd1g1m 

dünkü /Jkram1 okuyan bir dostum 
hatJrlatt1: 

- ~air Akif'ten bir misai almI!j 
olsaydm, bir mastar daha gostermi§ 
olurdun, dedi, misai §Udur: 

Düzer yA.ve-gtl blr herlf blr gazel, 
Müedda pe~an. eda milptezel. 

Kitapta ve !jiird~ yeri var, diye 
"gaze/ düzmelc" mastanm kullan • 
makta kim kendini hak/J gorebilir? 

*** 
Dogru türkçe ! 

Bir gazete yaz1yor : 
"Büyük §air Ali ~ir Nevarnin 

o/Üm yiJ1 münasebetiy/e 9 !jUbatta 
üniversitede büyük bir merasim ya· 
p1lacakt1r.,, 

Bu cümleyi okuyamn anl1yacag1 
!JU olabilir: Büyük !jair bu y1J için
de olmü!Jtür 1 

H aydi 1airin kaç y1J once o/dü • 

Bari §Îirden, §airden ve edebi • 
yattan bahsederken olsun, - güzel
den vazgeçtikl - dogru türkçe kuJ. 
lanal1m/ 

*** Virgül haklnnda I 

Muharrir Osman Cemal Kayg1l1, 
gazetelerdeki virgill bollugundan 
§ikâyet ediyor. 

Bazz yazzlar g ;z ~nilne getirilir
se bu nesnenin k1t11gindan fÎkiyet 
e~ek de dogru olur. 

Bu !jikâyet bir umanlar Fransa • 
da da ortaya at1lm11 ve - bilmem 
bilir misinizl - bir muharrir çi
kard1g1 bir kita.pta bu i1aretlerden 
hiç birini Jcullanmam11, eserinin 80• 

nuna yüzlerce noktal1, noktasiz 
virgDJ ve oteki noktalama Î!jaretle
rini ilâve ederek !JU tavsiyede bu • 
lunmu1tu : 

- Bun/an dilediginiz yer/ere ser
pi!jtiriniz 1 

T. t. 

Ônümüzdeki marttan itibaren Z iraat Ve

kileti'nin Yanna nahiyesine tahsia ettiii 
bir aelekt<ir makinesi de dahil oldugu hal· 

de 17 1elelctéir ile yazhk hububat temizle

mê ve iliçlama i,ine ba!}lamlacaktir. 

Ziraat bankcui, koyunculara 
ikrazatta bulunacak 

Memnuniyetle haber ald1g1m1za gore, Zl· 

raat Bankas1, sürü sahiplcrinin ihtiyaçlar1-

ru kar11lamak üzere koyunlar üzerinc d• 
ikrazatita bulunacakur. 

lkraz, difi ko}'Wl üzerine olacak ve be

her bat için elli kur\lli verHecektir. 1kras. 
diier ~kra.zat misilUl bel} k~iden 8!jag1 ol· 
mamak lizere müteselsil kefaletle ve ihti• 
yar heyetlnin garantisi ve say1m kaydmd• 

bulunmas1 prtiyle yap1lacaktxr. 

Koylüyil çok sevindirecek olan bu te • 

1ebbü1ü.n bilhaasa k11 za4Jlanmda çok faydl 
vereceii 1üpbesizdir, 
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Yunan adliye naz1nn1n 
ne~rettigi bir makale 

l'or~Una, 28 a.n. - Atina ajans1 blldlri -

Ad.liye '1es:i nazin B. Agiatambakopulos, 
~l 11.ger d'At.henes gazeteslnde blr ma
tau e n~rederek, Akdenizde hAkim olmak 
b~en ltaiyn'mn btiyUmek Uletlnden 
Cllt etmekte ve Akdeniz sahlllerinln an
tun Yirmtde blr!nin ltnlyaniara ait oldu-

1~cbarUz ettlrmektedir. 
le1teu Yn'nin hangt hakla diter on mcm
a1nd n mukadderotim ldnre etmek lddia· 
tan,: butundutunu sornn naz1r, Yunanls· 
ltlo.k 

1 
on b~ senedenberl sulhpervcr ve 

l?UU~ 81Ytl81 blr mesa! taklp ettlg"lnl ve 
nin h fazl!ct1n1 lnkl§at cttlrirkcn .italya'
fe<1a~kesten evet mUstcflt oldu#U nlce 
l'llaktact hklarda bulundug-unu hallrlat
naaeb ll'. B. Aglstambn.kopulos, bu mu. 

Ctle fnat 1 tll>llan • ...,. st talya'nin Yunanistan'o 
learet Pek çok va!Uerini çl~edigine 

etrnektedfr 

B. Willkie'nin 
Londra'da 

ziyaretleri 
Londra, 28 a.a. - B. Wendell Wlllkie, 

bugiln lnglltere bnnkasmn dderek gencl 
direktBr B. Montnli;u Norman ile gôrlis
mUstnr. B. Willkle, bnnkayn gldcrken, bir 
alarm lsnreU \ c rllmlstir. Alarm1 müteakiP 
B. Willkle'ye hnt1rn olnrak blr yangm bom· 
baSl pnrças1 verll~Ur. 

B. Wlllkle, bug{ln yenlden Clty'ye git -
mis ve lngUlz paytâhtmm bu tarlh! ktse
sindc nlmnn hava ku'lietlerlnln ynpt1g1 ho· 
san bir kere daha tetklk etml$tir. 

Willkie,nin Jiger ziyaretleri 
Londra, 28 a.n. - B. Vllkic, B. Mon

tngu Normnn Ile ynpt1g1 glSrU§meyl mU
teaklp inglltere banknsmdnn ç1knrken 
halk taraf'mdnn alk111lanm111t1r. 

B. Vllkle, buradan avarn kamnrnsma 
gldcrek bilyllk mlsaf1rlerc ma.hsus loca • 
dan komUnlst Dally Vorker go.zetesinln 
kapat1Jmas1 hakkmdaki mUzakere-yl din· 
lern11Ur. B. Vllkle, lS~le yemeginl, avam 
kamnras1nm husus! lokantasmdn B. Alt· 
lee, Grecnvood ve mndcnler naz1n Gren· 

iNGiLTERE'NiN iLK 
HARP HEDEFi 

HARBi KAZANMAK ! 
(Bs.~1 1 inci ss.ylada) 

m'~tir : 
" Bu hususta belki de yakmda âlencn bir 

1eyler soylemek f1raaum bulut\ltn. Maama
fih, 1unu hemcn soyllyeyim ki, itk harp he
dciimiz harbi kazanmakt1r ve ba~hca sulh 
hcdefi.miz de dünyay1 di~er milletlerle bir
likte yeni bir ha11bin ç1kmasma mani ola • 
cak bir tarzda tekrar kurmakt1r ... 

Lord Halifax, &Will katiyen beyan etmi$
tir Ici, lngilizler eger bu derece iyi barbe. 
diyorlarsa, dcmokrasinin m11kadderatt mev. 
zuuhahs oldugunu bildikleri içindir, 

Lord Halifax, 1937 de Hitler'le yapti&'1 
miilâkatt hat1rlatm11 ve demil!tir ki : 

" Hitler bana, lngiliz parlâment08U vc 
basm1, Almanya'y1 tenkit ettikleri müd -
dctçe, Alman • tngiliz mUnasebetlerini iyl
lc:ïtirmege çah:ïmarun faydas1z oldugunu 
soyledi. Hitler'e §U cevab1 ''erdim : Ôyle 
ise bO$Una geldim ve sizin de vaktinizi 
kaybettirdim . ., 

Îngiltere' de 
matbuat 
hüriyeti 

Bir gazelenin kapanmaSI 
.. . uzerme avam 

kamarasmdaki müzakereler 
Londra, 28 a.a. - Royter: i§çl partf

sinden Bevan ile be§ l11çl, libero.l ve ya -
hut mUstakll arkada.v1n1n komünlst Daily 
Volker gazeteslnln horp hnkkmdakl pro
pngandas1m takbih cden faknt hUkûme -
tin gazeteyl kapataca.~1 yerde bu gazete
ye kar11t tnldbnt açmad1gmdnn dolay1 te -
essUf eyllyen.. karv.r 8Uretlnl, avam ka -
maras1, allt reye karv• 323 reyle reddet
ml§tlr. 

Hlikilmet bu knrar suretlnln reddi 
hakkmda karar verllmeslnl talep etmi!I· 
u. 

. 
DAI R 

Eritre içinde 
ingiliz 
harekâtr 
Afrika cepheleri 

A frika'daki harp yeni ve çok 
mühim safhalara girmekte

,dir. ~imaldeki harekât, Derne'ye 
dogru inki1af ederken, cenupta 
da Eritre • Sudnn hududunda mü
him çnrp11malar olmakta ve in
gilizler, Eritre içinde yol almak· 
tad1r. Hâdiseleri fas1llara ay1ra· 
rak tetkik cdelim: 

~imalde, Tobruk • Dcme yolu 

• 

Ankara rodyosunda 

Sup - ~1rval 

diliy!e ne~ri ' 
Bu münasebetle radyoda 
güzel hitabeler yap1ld1 

( Ba$1 1. mc1 sayl ada) 

dilinde bir emisyon tesisine muteallik O

lan karar1m büyük bir memnuniyetle selâm
lanm. Bu karnr1n Yugoslavya'da millcti
mize knr$t güzel ve büyuk bir ce:nilekâr· 
hk olarak kaI'l!llanacagm1 soylerken sizin 
hislerinizin sadrk terclimam olduguma 
eminim. Nitekim, Belgrad radyosunuo 
Türkçe scsi de bu vakur ve asil memle • 
kette aym bislerle lmI'l!rlanrm$t1r. 

Bu cmisyonun nc;1h$ merasimine i$tirâk 
ctmem hususunda vaki olan teklif bana, va. 
tanda5lanmla bi.rkaç dakikalik bir temasa 
gclmek gibi fevkalâdc b.r f1rsatbahsct-
mi3tir. Bu hrsattan istifade cderek bu 

"'&fiat t · tnuhn.raz talya Arnavutluk'to. àsayl11i 
etrnek 

1 
a babaneslyle Yunanlstan'1 lstilà 

l'lllllettn~ln kitaat ta.h§lt etml11 ve ltalyan 
kotay 

1
' f&§fzrn!n ylldBnUmU veslleslyle 

hediye e de edecegini zanncttlg-l blr zater 
nan18~tlllek lsteml:itlr. 1talya'run Yu· 
toll'lun a kare1 dostluk lddlalar1 muma-
11140 a k tevdt tnrlhi olon 28 te11rlnlevel 
lfk ha adar devnm etml§tlr. Bu donek -
sarrat rekeu italyan tarihlnln en karanhk 
•ayra ;rindan blrlnl te11kil cdeoektir. Bu 
ki)'lneu taJYa taro.fmdan verllen sozUn 

tell ile blrllkte yeml~tlr. B. Vllkie, yemck 
ten sonra avo.m kamnras1 relslne tnkdlm 1ngiltere'ye yardun meselesi hak.kinda 
edllmi§tlr. Lord Halifax gazetecilere 1u sozleri sôy. 

Bevan karnr suretinin reddinl mUtea
kip, avam kamaras1, l§çl partislnden Lee 
Smitll'ln tekllf ettl~l muaddel di~er blr 
karar suretinl. 11 reye Ltat'§I 29i rcylc 
kabul elml§tlr. 

Üzcrinde Bomba kasabas1 dÜ§mÜ§, 
ve bu dütüf, hakikaten ltalya'da 
bir bomba tesiri yapmr§hr. Sanki 
dÜ§en lmsaba degildir de hakikî 
bir bombad1r. Bunun üzcrine üç 
italynn nnz1r1 ba§tn hnriciye na
z1r1 Kont Ciano oldugu halde as· 
kcre scvkedilmi,lcrdir. Fakat na
z1rlarla askerî harckâtm kurtula
cag1 ,üphelidir. Çünkü eger o na· 
z1rlar, bir it yapacak olEalard1, 
harp ilân1 s1ralarrnda ternkinli 
hareket edcrlerdi. Anla11lan ltal· 
ya'da efkâr o kadar sars1lm11 ve 
dedikodu o kadar büyümüttür ki, 
nihayet italyan hükümeti, cephe
lerdc k1rd1nlan askerlerin anala
rin1 naz1rlar vas1tasiyle teskin et
mek lüzumunu hissctmÎ§tir. Na
z1rlarm cepheye gonderilmesini 
ba1ka türlü izah etmek imkâns1z
d1r. 

sempatik nezaketten dolayr d.ost Türkiye 
hükümetine, Matbuat Umum müdürlügune 
ve Ankara radyosu müdürlügune en srcak 
$Ükranlar1m1 bcyan edcrim. 

Bu kararin Türkiye ve Yugoslavya'y1 ve 
Türk ve Yugoslav milletlerini biribirine 
baghyan samimi ve metin dostlugun yeni 
ve güzel bir tezahurü oldugunu bildir;im· 
den bu iitikran vazifesini ifa etmck benim 
için bilhassa mahzuziyeti muciptir. 

28 °1rnnct1g-fn1 g!Sstermektedlr. 
n·1n bt t~rlnievai Ultimatomu Yunanlsta
t.r. F' taratht-101n tcmlnlnden ba.hsetmi!I· 
?narni akat UIUmatomda Yunanlstan' m ta
tur ~eu hakkmda blr kellme bllc yok· 
da ·b 

1
f1rb den sonra 1talya Yunanlstan'· 

ldJt~ unan 15 000 Arnavudu kurtarmak 
111J 8.1101 lier! sUrmÜ§ vc tt.nlyan tahakkU
nutrn ll0<1a Y8§1yan 300.000 yunanhyi u · 

Arnavutluk'ta 

Sim~~ cephesinde 

1ok 1iddelli 
~arp1~malar oldu 

( Ba$I 1 nc1 say/ada ) 
mikyasta muharebeler olmaktad1r. 

lcmi$tir : Lee Smitll'in karar surctlnln metni 
" Nas1l harbettigimizi anlamak ve bize eudur: 

nasd yard1m edebilcccklcrini kararla1hr· Avam kamarnsi, Dally Vorkcr'ln harp 
mak Amcrikahlara aittir. 1nsiltere'nin bil. hakk1ndakl propngnndrun kaJ'§1smda nef
hassa tayyarcye, harp malzemesine ve ti- retinl blldlrlr. Çlinktl avam kamartun, 
caret vapurlanna ihtiyac1 vard1r. ,. demokrasl milesscsclerlnln ve mllletln 

glttikçe artan refa.h1mn, harbe, fll.§lzmin 

ingiltere'ye 
yard1m 

nihnt mag!Qbiyetine lmdar mcsut blr 1:1e· 
kllde devamlyle kalm bulundugu kanna • 
tlndedlr. 

Bu karar, aYm zamanda, dost Türk mil· 
letinin tcrakki sahasmda yaptig1 muvaffa
klyctli gayretlenn yem bir nu;ancs1 ve mil

letler arasmda daha büyuk bir tesanut hu· 
suie getirilmesine matuf asîl cmellerinin 
delilidir. 

Bu his ve Hkirlerle Ankara radyosu 
müdürlugune \'e mcnsuplarma, ycni emis
yonun tamamen muvaffak olmas1 hususun
daki en samimî temennilerimi sunarnn. 

~tur 

'iunan b •in ltarafh~nm ltalyan hl maye· 
ba11.k~htiync1 Yoktu. Çi.lnkU italyo.'mn to.· 
<levi rnu nlt111a almak lsted!g-1 Balkan 
lla.niCtlerlnin serbestçe lnkl11af1 içln Yu· 
•ltO.:tnn 15 senedenberi 11uurlu blr sulh 

Hava kuvetleri ber iki tarafca faaliyet 
gostcrmckte.dir. 16 veyn yirmi tayyarelik 
ltalyan tesckklilleri Yunan hatlarmm ge. 
rilerinl, cephedeki mevzileri ve münakale 
yollarm1 bombard1man etmektedir. Yunan 
ve lngiliz tayyareleri de Tepedelen ve Av
lonya arasmdaki miinakale yollanna, Elba· 

Beyaz saray' da bir 
toplanh yaplld1 

Ekalllyetlerln fikirlerlnin !fades! bah· 
slnde hUriyet prenslbinln mUmkUn oldu • 
g-u nlsbette ldo.meslni ve hattâ harp za
mo.nmda bile tekmll saltlhlyeUerine as· 
gar1 mahiY.cltc nmracantl vlddetle arzu 
etmekle beraber, dl~cr tnraftan mllll 
harp gayretlerlne cngel ohruya ve dti§· 
mana yard1m etmlye matuf maddelerln 
devamh blr surette nC§rlne kal'§1 husus! 
ve mUesslr tcdblrler ahnma.si icap ettlgi- 1 Derne yolu 
ni nazan dlkkatc alan avam kamaras1, 

Bir italyan bomba 

tayyaresi Zagrep'e indi hUkUmetln Dally Volker ve The Vect 

( B&$1 1 nci sayfada !) 

since tetkik edilmekte olan lngiltere'yc 

haklnndaki hareketlni taavlp eder. 
Bn mllnasebetle B. l\!olTlson blr nu· D ünkü ingiliz tebJigine gore 

Derne etrafmda ingiliz tah- Belgrad; 28. a.a. - Dùn ogleden sonra 
lSeu lrtkip etml11t1r. 

laty , kAnunuevcl 1940 ta B. Mu.solin! 1· 
btli ai°'n hnrp gayeslnin Yunanlstan'1n 
lllif ~ kirmak oldug-unu sarahaten bildlr· 
?Il r. 28 te11rlnlevel 1940 tak1 beyl\ODIV 
n ealnde Ise AruavuUuk'taki ltalyan ge -
ri:,an Arnavutlara B. Mu.solini'nln sôzle· 
ld tekrar etmtg ve Avrupa'da haltkn ve 
~ete lsUnat eden yeni blr hayat kur • 
biid lçln Yunantstan'1n bellnl klracaA'lm 

snn civanndaki askeri hedcflere ve cephe
deki mevzilere çok 5iddetli taarruzlar yap
m1;Jlard1r. Tayyareler atc;J hattmdaki as -
ker kJtalarmn da müzaheret etmcktcdir. ,, 

tuk llOyle.llli!I ve bu nutkunda hiikUmetln 
yard1m lâyibasmm tadili hakkmdaki tek - matbuat hUrlyetlne ne derece hUrmetkâr 
lifleri mùzakere etmek üzere dün ak~ oldugunu tcbarUz etUrml§, fakat maale
riyaseticlimhur saraymda fe~alâ.de bir top set hilkilmetln Dally Volker'i kapatmak 
Ianu yaprl:ml1ur. mecburlyetlnde kald1#1ru, çUnkU bu ga -

§Ïdah devam etmektedir. Fakat bir 1talyan bomba tayyaresi, Zagrep'de YC· 

acaba in~ilizlcr, Derne'ye dogru- rc inmi~tir. 1'ayyarcde bulunan alu ki§i 
dan dogruya bir hücu": mu. ya- Zagrep'in cniyi oteline gotlirlilmü,tür. o. 
pacaklar, yoksa, Derne de 1taJ- da kuf k lacakl d t 1 1ar 1 
yanlarin bir k1s1m kuvetlerini tu- ra mev a ar ir. ta yan yo -
tup dahn cenuptnn Bingazi'ye mi 1 larim kaybettiklerini soylemil!lerdir. 

1rtnifur. 

Yunan tebligi Rcisicümhur, bu toplant1ya hariciye na- zetenln inglllz ale~"htan ve demokrast a-

Atina; 28. a.a. - Yunan ~ kumandan. zm B. Hull ve maliyc n.um B. Morgen- le'Yhtarl propagandalnrda bulundukllnu 
hfmm dtin alqam ne~rcttigi 93 numarah thau de mcbusan meclisinin demokrat ve s<Syleml1 ve bu gazetenln ne§riyati blr 
tcbli~ 

1 
cü.nihuriyets;t erklnnu d.lvet etmiftlr. nevi lskandal mahtyetlni alm1§ll . demi§ -

Ur. 

kakbr. Çünkü Eritre'deki en mü
him italyan üsleri Asmara'da bu· 
lunmaktadrr. 

1 
Bereket versln Yunanlstan'm :t>eli aat· 

amd1r. 1ta1yanlara bundan aonra nwnl 
~ kablldir ki 1talyo. yenl blr ha· 

Mcvziî faaliyetlcr olmu,iur. Yunanldar 
bau dü~ mevzilerlni lsgal ctmi1tcr ve 
go esirle birkaç otomatik silâh alm1~lard1r. 
Yunan kwvctlcri dülillWUD tanklarla yapt1g1 
blr taarruzu piiSkürtmü1lerdir. Dort dür 

Amerikan tileplerinin. yabanct 
bayrak altrnda transatlantikte 

kullantlmall me1ele1i Romanya'da 

sarkacaklard1r? Çünkü cenup yolu 
daha kolayd1r. Burada oyle Tob· 
rük - Sollum yolunda oldugu gibi 
dar ve tehlikeli bogazlar yoktur. 
Fakat bu takdirde de ingiliz ku
vetleri donanmamn müzaharetin-
den mahrum katacaktardxr. ~im- Eritre müstemlekesi 

)'attan b kU !:Uk &Juiederken o hayalln lçlnde -
è devteuere belterl k.mk blr haye.t ho.k· 

1 
taaa.VVur edlliyor. 

ingiliz Prensesleri 
Anierikadan gelen bir 

bonibard1man tayyresi 

ile bir uçu~ yaptalar 
li tondra: 28, a.a. - Prcnses Elisabeth vc 

'tria 
11 ta Margaret, in&iliz hava kuvctleri-

•ll. &ah·1 b~, 1 rnuhnfaza 11crvlslerine ait bir bom 
bd dt1t1an tayyaresine binmi$ler ve harbin 
ha,,a>'ctindcnberi ilk defa olarak ingiliz 
llli 

1
1\ kuvctlerinin bir me!"kezini ziyaret et-

1 trd' btth ir. 14 ya1mda olan Prenscs Elisa 
Icard' ~0.lana oturmu1:1, on yalitndaki küçUk 
ha 'li isc yüzükoyun yatarak vizëirU mu-

l'l'el bir dü§?Ilana kar&I harcket ettir • 
llliltir. 

-.t~~Ctlaealcrin tayyareye bini1Ierinde laral 
"'lf'll' landal 1~c de haz1r bulunm~ ve Yeni Ze-

ltrllld 1 ~ilottan, Amerlka Bir1C1ik Devte 
Ittirk c in" cdilmi1 olan bu tayyarenin At· 
llat 1 

&cçi1l hakk1nda büy\ik atâka ile iza· 
•1tn11tard1r. 

Uzun menzilli 
loplartn ale~i 

man tartkl tahrip cdilrni~tir. 

*** Atina; 28. a.a. - Yunan ~iyet neza • 
reti, dùn akpm aliag1daki tcbligi ne1ret -
mil!tir : 

Memlckct içinde sükilnct vardtr : 

ltalyanlarin son günlerdeki 
zayiatc 

Atina, 28 a.a.-Dün radyoda bitclirldiginc 
gore, italyanlann son günter içinde verdi· 
gi zayiat harbin b~mdanberi dil$1IUU18 vcr
dirilcn zayiatm en agrndrr. Yunanhlar ital. 
yan mevzilerine glrdikleri zaman bu mev· 
rileri ccsetlerle dolu buluyorlar. 

ERiTRE'DE 
HARP! 

Îngilizler 
Agordat 

kap1lar1nda 
Kahire, 28 a.a. - Eritre'dc l!imdi ingl

lizler Ka~nla'd::.n 100 mit mesafede bulu· 
nân Agordat'in kap1tanndadir. 

Barentu'da ingilizlcr tarahndan ihata 

edilmek Uzercdir. 

Nevyork; 28. a.a. - Hllcn istimlt edil
mcmekte olan Amerikan 1ileplerinin ya • 
banc1 bayrak alun.da tra.nsatlantik ticare • 
tindc kullamlmas1 lmkânlan dü,'1 yeni l:Jlr 
aafhaya girmi&tir. 

Bundan birikaç 1Un evel bahriye koml1· 
yonn tarafmdan kendislne b~ vapur vcrll
mi1 olan (United States Line) tteyriscfain 
liÎrkcû bunlarm tamiri blttilctcn sonra ve 
milliyetinin defiJtirilmcsi formalitcsi nl
ha.yete eraikten sonra transatlantik servi
ae s;tkacagm1 teyit etm~tir. Bu vapurla • 
rm tamiri, altJ hafta kadar &ürccektir. 

Ayan mecli1i hariciye 
encümeninde 

Vqlngton, 28 a.a. - Havas: Albay 
ilndbergh'ln beyanatm1 mUteaklp son haf· 
ta lçlnde kongre koridorlarmda huaule 
gelen galeyan1 taklben meclla blnaamda 
yenlden sàkln blr hava el!lrnete bqlam11· 
tir. Yard1m làyihas1n1 kabul ettlrme~e 
memur demokrat liderleri kanun gelecek 
hatt& meclla taraf1ndan bUyllk blr ekse
;lyetle tasvip edilecegini blldlriyorl&r. 

Ayan meclls:i harlclye encUmenl dUn ha· 
fi blr œlse aktedcrck B. Cordeil Hull"Qn 
lzahnt1m dlnlemi:ïtlr. B. Hull son sencler 
zarfmda Amerlka tarafmdan takip edllen 
styasetln nym lstiknmette gayret aartedil· 
meslnl istllzam ettl~lnl ve Amerlka'nm elde 
bulunan bUtUn menbalan seferber etmesl 
lUzumunu hatlrlatmistir. 

BllZl auallere cevap veren B. Hull Ame
rlka tarafmdan Japonya nezdlnde yaptlan 
bartl gaynitlerinln halihaz•t vazlyetlnl do· 
gurdu{:unu ve Cln'e yard1m etmekle bera· 
ber \merlka'mn bUtUn Uznk-sark memle· 
ketlerlne ynrd1m etmek teahhüdüne glr

mek lstemedltlnl s<Sylemlstir. 

memlekelin her 
taral1nda sükûn 

tesis edildi 
(Ba~• 1. 1nc1 :say/ada) 

dir. 
Macaristan'da bilhassa Tami§var -

daki vaziyct hakkmda endi§eler izhar 
olunmaktad1r. 

Ôlenlerin cenaze mercuimi 

Bükrc§, 28 a.a. - Son it;yan hare -
keti csnasmda olen iki subayla 15 as -
kerin cenaze merasimi dün ogleden 
sonra yap1lm1§hr. 

Bütün kabine âzalan ve kordiplo -
matik merasimde haz1r bulunmuitur. 

General Antonesko'nun beyanatr 
Bükre1; 28. a.a. - (Royter) : 
Yeni hükümetin te1kili münasebctiyle 

ba;Jvokil gcneral Antones.ko, §U bcyanatta 
bulwunu:Jtur z 

" Tarafrmdan tcl!1<il edilen hükümetin ga
ycsi, asayi1i tomin vo idarènin normal sey· 
rini Ycniden tcsia etmelctir. Mcmlcket sü
ki\nete vc çah$maga muhta9t1r. ldare i1 • 
leri hiç vakit geçmekBizin tabiî cereya • 
ruru almah ve hcrkese devlet otoritesini 
ve itibanm tanrtmahd1r, Askeri esasa da
yanan bir hükümct bugün mcmlcketin ber 
tarahn.da hâdiselerin cmrcttigi birlik ve 
disiplinin bir ifadcsidir .. 

diki halde bu iki tarikten hangi-
1nnin ihtiyar edilecegine dair el
de katî bir emare yoktur. lngiliz
ler belki de her iki tarafta bir
den harekete geçecekler ve aah
ranrn kapag1 alhnda bulunan bu 
kmmda geni§ bir temizleme Î§Îne 
koyulacnklard1r. Mütehass1slarm 
kanaati budur. Ve italyanlarm da 
bu kadar mühim zayiat verdik
ten sonra arhk Bingazi bolgesin
de tutunam1yacaklar1 fikri hâ
kimdir. 

Y 1ld1r1m ricali 

F akat &Ill harekât §imdi Su· 
dan - Eritre hududunda ol

maktad1r. lngilizler burada da 
italyan topraklarina ginni~lerdir. 
Dün gelen haberlerden ogrendi
gimize gore, ingiliz kuvetleri 1im
di Ka11sala'nrn 175 kilometre §ar
kinda bulunan Agordat tehri ci
vanndad1rlar. Kaa&ala'nin 130 
kilometre §&rk-cenubunda bulu
nan Barentu 1ehri ingiliz kuvel· 
leri taraf1ndan sanlmaktad1r. Ôy· 
le gorülüyor ki, ingilizler burada 
italyanlarin vaktiyle yapm11 ol
duklar1 büyük §Oselerden vâsi 
mikya11ta istifade etmege ba1la
m11lard1r. Kassala • Agordat yolu 
Üzerinde ve Kassala'mn 50 kilo
metre §ark1nda bulunan Sobde
rat k.asabas1n1n daha birkaç gün 
evel l§gal edildigi nazar1 dikkate 
alimrsa, italyanlarm bir y1ld1r1m 
taarruzu yerine bir y1ld1nm ricati 
yaphklan kcndiliginden meyda· 
na ç1kar. Çünkü ingilizlerin Sob· 
derat'tan sonra Agordat'a yak· 
la1malar1 pek uzun sürmemittir. 

~ndra, 28 a.a. - Uzun menzilli al
•onr t?lan, on günlük bir sükûttan 
\to a: :1 sabah pfakla berabcr iki sal-

Habq topraklarindaki 
çarpi§malar 

Harturn, 28 a.a. - !talyanlarla habe1 va. 

B. Hull'a gllre Amerlkan siyasetl, bilhas· 
sa In~ltere'nln Avrupa'da muazffer olma· 
style ve Uznk-eark vazlyetinm imkàn dahl· 
linde oldujtu glbl muhafnza edllmeslyle a· 
ll'lkadnrd1r. 

" Harici siyasete gelincc, hariciye neza
retini de üzerime ald1g1m hükümet. mihve- • 
rfn, büylik Führer'le, Duçe'nin yamndadir. lngiliz harekâ11 
Bu tcahhütlere sadakat siyasî bir hatt1 ha. ---------n ~1 açml§lardir. 

biia trinci salvo esnasmda alti tane o
lta r:ttlm~§t1r. Obüsler, bir kaç daki • 
a1l?l aila ile ahlm1§t1r. Bir saat sonra 
rra,~~n toplan ikinci salvolar1m yap -
da ard1r. Fakat ber iki bombard1man 
rriu ne hasan ne de telefatl mucip ol • 

§tur. 

Kont Çaki'nin olümü 
münasebetiyle 

llud tj apc$te; 28, a.a. - Macar (Tcl&raf) 
•nai bildiriyor : 

~ lcont Çalu'nin olümü münasebetiyle ara
t1nda T" . lltb' urkiye eI,isi bulundugu halde, ec· 

c· 1 dcvletlerin 11iyast mümcssilteri hari • 
'l'e neza .. "elci retm1 vekllcten idare cden ba11 • 

ltli 
1
1 Kont Tcleki'ye teessürlcrini bildir· 

1 erdlr. 

tanpervcrlerl arasmda son günlerde habe1 
topraklannda Tana golünün 125 kilometre 
cenubunda vukubulan bil' müsademe esna
smda italyanlar harp meydanmda 77 olü 
ve 80 yarah lnrakm11lard1r. Habe11ilerin 
zayiat1 azdrr. 
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Fransa için 
Amerika'dan 
g1da maddesi 

Nevyork, 28 a.a. - Tus: Associated 
Prcss'e gore, Fra.nsa'nm Amerika Birl~ik 
devletleri nezdindeki büyü.k elçisi B. 
Henry Haye, bugün hariciye mliste~an B. 
Summcr Welles Ile yaptrg1 bir gorlilimeden 
11onra gautecilere beyanatta bulunarak 
Fran.sa için Amedka Birlqilr: devletlcrin
dcn mUmklin olduiu kadar fazla gtdd mad
de yardunr clde etmefe s;ahwt1inu, s;ünkü 
gayri meuul Fransa'da rida maddesi azlt· 
imm 1eni1 bir mahiyet almak üzcre oldu
tunu .Oylem!Jtir. 

rekct degil as.la ondan aynlm1yacag1m1z 
&UUrlu blr kanaatt1r. Romanya ile mihver 
devletlcri arasmda fikri bir birlik telikil 
cd!lmelidir. Bu fikir birliii en geni1 bir 
nisbette olmahd1r. Bunun taha.kkuku bu • 
günkii prensiplerimdcn ve kaygilanmdan 
biridir, ., 

Sovyetler Birligine 

Amerikan ihracat1 
V qlngton, 28 a.a. - Royter: Amerlka 

BlrlC31k devletleri harlclye nazm B. Cor
dell Hull, Sovyetler BirUgine yap1lmakta 
olan Amerikan ihracabn1n Almanya le· 
hinde mtlhlm bir askerl k1yrnet tc§kll et
mesl lçin klfl mlktarda olmadlim1, bugUn 
;yapt1ti beyanatta blldinni1tir. 

K aas la' da ba1hyan ingiliz ha
rekntmm Eritre içinde bir 

makas teklindc açdd1gin1 goru
yoruz. lngilizler, bu büyük taar
ruzlarin1 yapmak için, italyanla· 
rin timalde yenilmelerini bekle
mif, bu suretle Eritre, Î§Ï daha 
olgun bir hale gelmittir. ~imdi 
harekâhn Eritre içinde belki de 
bir taraftan Keren §ehriyle Mu· 
savva limam istikametinde ve di
ger :taraftan Habe§Îstan'da Adu
va'ya dogru inki§af edecegi tah
min edilebilir. Agordat, Kassala 
ile Muaavva arasmdaki yolun tam 
ortas1nda bulunduguna gore, in
gilizlerin bu mmtakada çabuk ne· 
ticeler alabilecekleri de sëiylene
bilir. Bu takdirde Asmara'nm bu· 
günlerde çok §iddetli bombard1-
manlara tâbi tutulacag1 muhak-

Eritre'nin vaziyetini anlamall 
için onun :tarihine lusaca 

bir bakalrm: 1862 de, Rubbatino 
kumpanya.s1 habe§ sahillerinde 
Aaab mintakasina yerle§mÎf, ve 
sonra bu civarda genivlemek isti· 
dad1n1 gostenni§ti. 1882 senesin· 
de Depretis hükümeti zamanm• 
da, italyanlar burasmm s0mürge 
haline konmaga çok müsait ol
dugunu tahmin ederek bu mmta
kay1 216.000 franga bu kumpan
yadan satin alm1§lar ve ayni se
ne zarfmda Musavva'ya yerle§
mi§lerdir. ltalyanlar bundan son• 
ra, hudutlarin1 daha genitletmek 
için askerî harekâta ba§lam11lar
d1r. 1889 da, general San Marza
no'nun kumandasindaki 20.000 
kitilik bir kuvet Habe§Îstan'in i· 
çine dogru ilerlemcge ba.§lamit
trr. Bunun üzerine habe§ impara
toru Menelik telâ§a dütmüt ve 
ltalya hükümeti ile Ucciali mua
hedesi namiyle amlan bir anla§· 
ma yapm1§hr. ltte bu muahede 
ahkâm1 mucibince, italyan Erit
resi tees11Üs etmif, ve italyanlar 
Keren, Asmara, Musavva, Agot• 
dat ve Adua'y1 bu müstemleke
nin içine ithal etmitlerdir. 

Nelice 

B ugün bahia mevzuu olan A
gordat da bundan sonra is

yanla ba~lanu1, ve italyan gene• 
rali Arimondi 1892 de bu mevki· 
de ynphg1 harekâtla temayüz et
mÎ§tir. Fakat bugün ltalya, o ge
neral Arimondi'yi nerede bula
caktir? ~imdi italyan gencralle
ri birer birer ya istif a etmekte 
yahut Kahire'de §Îtaiye hayat1 
ya§amaktad1r. Soru·a o zaman 
Mcnelik'e kar§1 italyan tezini tu
tan lngiltere, §Îmdi Menelik'in 
ahfadiyle beraber italyanlara 
kart1d1r. Ôyle gorülüyor ki, bura· 
da da italyanlar arbk tutunamnz 
hale gelmitlcrdir. Habe§Îstan'da
ki italyan bünyesi, tamamiyle 
aars1lm1§hr. Sud.ln cephesinden 
ufak bir soguk algmhgr onu ya
taga sermi§ vaziyettedir. Digcr 
taraftan Habe§Îstan'in içinde de 
Negüs §Îmdi ben geldim diye da
vullar çalmakta ve Yuda arslam 
yelelerini yayarak §ahlanmakta· 
d1r! Habe§Îstan için için kaym
yor ve italyan somürge impara
torlugu yalnrz Roma'dan yapdan 
magnevî enjeksiyonlarla, ve ya
hut aâde nefesle muayyen bir 
müddet dahn ya§amaga çabah
yor. 

Mümtaz Faik FENIK 
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RADYO J 
TÜRK1Y 

(Radyo Difllzyon Postn1nr1) iV 
TÜRK!Y E A :-H- J. 

RadYosll Radyosu 
Dalga. UZULIU~U 

1648 m. 182 Kcs.1120 Kw ? 
Bu da lâtince bir soz. Onu kul- venlerle ve dekolte olm1yan elbise

lanmi§ olan eski zaman büyük a- lerle ortmek çok defa mümkündür. 
èamlarma gore, mànas1 az çok Zaten ortülse bile, esmer bir cilt ü
farkhd1r. Hekimlikte bir cilt hasta- zerinde, ayn1 zamanda, sari korde
hgma terim olarak kullan1lan mâ- lâya mahsus olan beyaz rengin de 
nasr, i:tinci as1rda methur filolog bulunmas1, ber esmere nasip olm1-
Aulu - Gelle'nin verdigi mânada, yan bir imtiyaz say1lmalrd1r. Bu vi
Ieke ve hafif kusur demektir. Bu tiligoya abra~ denilir. lngiliz arma

Blrknç yrldnnberl cog-rafyac1 gençler Herkesin agzmda dola§<in bir §ey 
glizel yurdumuzun yakmdan ara§llrilma- var: d11. .bug.iniçrde ner top1antida, 
s1, taranmas1 vazlfesinl Uzerlerine alml§ her sohbet arasmda bahs1 gcçcn bu 

. 31.7 
dar) kaymnaktan ba§ka bu ay1plan 19.47 
yoktur. Fakat oyle iken niçin günün 1 
birinde dile gelirler acaba? Neden iyi 1 8 

m. 9465 Kcs./20 KW. T. Ji.. 'o. 
m. 1519~ Kcs./ 20 Kw T. }. 

ÇAR~AMBA : 29. I. 1941 

bulunuyorlar. ag1z misafirinin ad1111 en insam olan .OO 

ünlerini, rabat günlerini teperler? lyi 8.33 Ajans Haberleri, 

.rarfi 
Program vc mcmlckct saat 11, 

Vatammiz1n orograflk durumunu, bir mclekcye vermi;-j olmas1 hakh 
plânolanm, sm11·lnrm1, ormanlarm1, sa- §Ohrctin iyi bir ornegidir. niyetleri olup olmad1gma kimse bak- s.18 Müzik : Hafif Prograru (Pl), cil t hastnlrg1, ona tu tulanlarm cam- unm Üzerinde: 

nr s1karsa da, terimin ayni zamanda Honny soit qui mal y pense ... 
hafif kusur mânasrna da gelmesi diye yaz1h oldugu gibi, zevk sahibi 
teselli verecek bir §eydir... olmad1klarrndan dolayr, alenen a-

Bu, lâtince terimi burada yazma- yrplanmahdrr... Vitiligo'nun en zi
ma sebep, Ulus'un Ankara'da oku- yade Bayanlarda bulunmasr kadm
yuculanndan bir Bayamn gêinderdi- hgrn bathca guddeleri olan yumut
gi mektup sebep oldu. Henüz pek tahklarla tiroit guddesinin bozul
genç oldugu halde haylice bilgisi masrndan geldigi içindir. Bundan 
bulundugu mektubundan anla§dan dolay1 kendilerinde vitiligo bulunan 
aaym Bayan, bu cilt hastalrgmrn Bayanlarda hemen daima yumurta
kadm yumurtahg1 hormonu ile, ya- hkla tiroit guddesinde düzgün ol
hut ba§ka hormonlarla münasebeti m1yan bir hal bulunur, bunun tesi
bulunup bulunmad1gm1 soruyor. riyle, sempatik sinirlerinin iti de 

hillerlnl. gollerln!, irmaklanm, nebat Ne dcdim? bir §ê>hret mi? 0 bir 
formasyonlanm, topraklarm1 !,leWr ve §Ohret dcgil bir sihirbaz; hay1r, o da 
kasabalann1 tetklk ederek gorll§lerlnt degil, bir ilâh ! !nsan oglu soyda§ma 
tesbit etme~e bW',1lam1çlnrd1r. seslenmek için ilk olarak dih çfü.:ül-

Bu l§ oldukça yenldlr. Yurdun arll.!Jtl· dügü zaman kendini bildi. Yeryüzüne 
nlacak, taranacak, tablattan okunacak, yayilmt§ olan insan tak1mlan111n ber 
gorU!ecek pek çok yerlerl var. 1 biri, dili kenù.ini~ ay~1 bir ~~bud~ 

maz bile, çünkü kird1klan bir daha ta- 8.45/ 9.00 Ev kadm1 - Y emck hstesi, fli 

mir edilmez. S1ras1 gelmi§ken size kü- 12.30 Program ve mcmlcket saat n>'3 
çük bir fikra anlatay1m: 12.35 Müzik : ~arJu ve türkülcr, 

Vaktiyle bir oçban, ilk defa olarak 12.50 Ajans Haberleri, 

Okuyucular1m1z arasrnda vitiligo bozulmu§ olur. 
hastahg1m gormemi§, ogrenmemi§ Ife boyle êinemli iki gudde ile, bir 
olanlar bulunmas1 pek tabii oldu- de, sempatik sinirleri kari~mca on
gundan ilkin bu cilt hastahgm1 bi- larrn Î§lerini yolunda gormernele
raz tan1tm1ya çah§ncag1m. rinden ileri gelen lekelere de hor-

Zamanla bu ekslklerln de tamamlana- sand1. Oysa bmb1r §Ck1l<le goruneb1-
ca{l'ma ftiphe etmlyoruz. Geçenlerde Dfl, len en cski Tann!.:. insamn o?'u? 
Tarlh-Cot;'rafya I<'akU!tesln! te!lrif buyu. büyüklügùnü sezmesme §UUr deml<l1. 
ran .Mill! ~cflmlz 1nonli Co[trafya Enstl- Descartc,; hakim der ki: "Akil insan
tùsünrie bu mevzun yakmdan temas bu- Jar arasmda b:ikça taksirn edilrm:jtir.,, 
yurarak mlllt cog"rafya Uzerinde geni~ Yani dünyada fakir, zengin, genç, ib
direktl!ler lQtfetmck euretiyle bu çalt::i- tiyar hcrkes dil ortag1ùir. Vak1a 
mnlara h1z verml1Jlcrdlr. Descartcs'm aktl dedigi dil degil ise 

dagdan §ebre iner. Kucagmda bir ku- 13.05 Müzik : ~arkr ve türküler, ~ 
zu, elinde bir deynekle zengin agas1- 1 3·2o/I4.oo Müzik : Radyo Salon O~ a!' 

ras1 (Violonist Necip Alikm i.d 
nm konagmda §a~km §a§km bakmir-

sindc) : 
ken, bir de ne g0rsün, bir çoban, ku- 1_ Arnold : Vals . Melodi, 
cagmda bir kuzu ile ·kar§1smda duru· 2_ Tharlcr : Kukuk (Polka). 
yor. Onun ba§ka bir sürünün çobam 33 - Grossman : Çarda;i, 
oldugunu zanneder ve rakibinden 4- Bcla : Ren nchri ktyilarilld$f 
evel kuzusunu agaya gotürmek, tè>re- 5- Friml ·- Artek : Canzornettlh 
sini almak için heyecanmdan telâ§la 6- Adam : Rcligioso · Noe!, 
yürürken rakibi onüne geçmek ister. r8.oo Program ve memlckct saat a>'3t1t 
0, yumrugunu gostererek "çekil 18.03 Müzik : Oda musikisi (Pl), rlJ 

Bu h1zla mlllt cogrnfya doll.'acnk ve nedir? 
bu bUyUk escr vatnn co~rafyas101 blze Dil kâh olgun bir insan, kâh bir ço-

En ziyade genç Bayanlara, hem monlarla, .. rah~t vitami~l.erle .. çare 
daha ôzlil bir §ekllde tamtncRkt1r. cuk, kâb bir erkek yahut bir kachn ag

zma gircr. Fakat o aym zamanda hem 
kutuplann, hem istuva battmm Uze · 
rinde ya§ar. Teneffüsü rüzgdrlarùan 
geni~, ba.K1§l ayla güne§ten parlak, uy
kusu topraktan sag1r, hareketi bulut · 
lann huùudu kadardlr. Gerini§Î, es -
neyÎ§Î, tükürü§ii bile (evet, bazan tÜ· 
küriir de!) dev boyuncadir. 

h . 18 30 Konu~ma: (Dr§ politika hâd1sele 
onümden !" diye bagmr. Rakibi IÇ . 

de hemen daima esmer güzellerine bulmak guçle§1r. Onun içm v1hlogo- Giinün blrlnde arll§t1rmaltu"m verdi~i 
musallat olan bu - sayrn okuyucu- nun §Îmdilik Kesin bir devasr yok- cesaretlc haz1rlanun ctlldler blr araya 
muzun da dedigi gibi _ "menhus,, tur. getlrillrkcn §lmdlye kadar gcrck Tiirkçe 

l 
1;.· d ve gerekse yabanc1 dlllerle yaz1ln111l 

hastalrk, vücudun bir tarafrnda, cilt "11m iki halde, mütehass1s hekim- T" kl j 1 jl 1 ,. f . 51 eserle 1_ 
·· • d b 1 k '1 b 1 B ) 1 k "b' B ur ye eo o s ve co6 ra yn r 
uzerl •kn be elyaz de e kl. e a§ ar. . e: er, ~essam r kyfapkar g1 .. :, d ayan1n 1 nin gozden geçlrllmesl onlarm gorU§le-
yaz 1 az1 arm a 1reç reng1n1 reng1ne uyaca n at vucu una za· ri 

1 1 
,. 11 1 1 

. d lnceye 
d d k d f " 'b' b · k b' b k' 1 Y e yen gur r, "r n 1nce en mu-

an 1r1rsh {1~?. ·~·a bsut g1 J) e- ~ar ~erm1yelce b ir fyka )ter .. 'P ~- kavrsesi lâzm1 g'lecektir. Fnk~t : bOyle 
~az, yal ~t 1 If~. r. 1b eyaz i° ur. ere bn~n ~ •. ~y~z ~l t e.r u~~.r!- TÙrkçe ve yah1nr1 dillerle yaz1lm1!;1 eser

Jeya'l. e e ~~d.t~r u .. e~ad 0 ~rsa ne 
1
- a ay:f'~J erin ~~.t erm~··. og- 1 lerl blr arada nas1l bulup okum<ih, bu B s onu 1c~ 1~.rn .. t.zerhn l~ ~?r~!' me er I yap:r r k a~i ~ 1. 1 - ogde tarzda blr blbllyografyay1 nereden teda· 

ayu.1 mut a a uzu ur, a u 1 sut yapar ar. nca , u i§m ac1srna a- rik etmell? 
gibi beyaz, filditi gibi beyaz olun· yanmak için de haylice babayigit 
ca, bunlar daima makbul renkler olmak laz1md1r. Îgte yillardanbcrl bu bilytik eksikligl 
o ldugundan, aksine, sevinmek lâ- Batka bir usul de, beyaz leltele· dil§linlirkcn Cografya Enstltilmhzün genç 
z1md1r. Bence, can s1kacak olan yal- rin üzerine güzel kokulu bergamot il mi yardimcisi ~elçuk Tro.k'i kar§lmtz • 
n rz, kireç rengini and1ran, cansrz esansr sürdükten sonar, ba~ka ta- da mlltevazi çaliomas!yle gorUyoruz. Bu 
b eyazlrktrr... raflar1 iyice orterek, lekeleri güne- genç cog-rafyac1 nrkad~ bu dU~üncelerl-

Beyaz leke yuvarlak veya yumur· 
ta §eklinde olur, yahut muntazam 
hiç bir 'ekle benzemiyebilir, büyük
lerde herkeste, bir kitide bile ha§• 
ka ba§ka. Saym da belli olmaz: bir 
kaç, birçok, vücut Üzerinde musal
lat oldugu yerler de oyle: fakat en 
ziyade ellerin üzerinde, bileklerde, 
kollarda, boyunda yahut vücudun 
kapah yerlerinde. Yüzde olmas1 
p ek nâdir gorülür. 

Onun için vitiligo lekelerini, eldi-

Ac1 bir olüm 
!ktrsat vekâleti sab1k mürakip komiseri 

ve arlïiv mütehass1s1 ve.. Ankara e§rafmdan 

Lütfi Atasoy'un refikasr, Ticarct vekâleti 

müfettÎ!ii Re§it A.kif Atasoy, !ktr:sat vekll-

mizi blr haklknt ynp1yor. Ve blze 1000 
fe kar§r yahut ültra-viyole 1~1klar1- tophyarnk 
na kart• tutmakhr. Sempatik sinir· den fazla eser ve mecmuay1 

"TUrkiye hakkmda jeolojl ve co#rafya 
lerinin bozulmasrna kar11 da 11rk su eserleri genel bibllyografyrun.. adh llk 
ile, sonra soguk su ile banyo fayda bl 1 k tevazula uzati-verir.. eserinln r ncl 1sm101 

yor. 
Bunlarla beraber, vitilogo içm 

yakrnda hormon)a tedavi yolu bu- Cografyac1 Sclçuk Tral< bu çok çetln 
Iunacagrndan umudu kesmemeleri- ve oz!U b!iytik orijinal çahiimasmm mA
dir. Ona tutulan genç olunca ve hor nevi sevlnci lçinde en bUyUk eksltlmlz! 
mon Ï§leri bu kadar h1zla yÜrüdük- tamamlamr§ bulunuyor. 
çe bunu da bekliyebilir. Genç ve mUtevaz1 lllm yolcusu Selçuk 

Amerika 

G. A. Trnk'1 candan tebrlk ederken mlll1 co~
ra.f'ya mevzuu Uzerlnde kendlslnden daha 
bUyük eserler beklediîtmlzl s<Sylemekten 

devletleri 
kendimlzl alam1yoruz. - Rubi Turfan 

ve Avrupa ficarefi 
Japonya 

(in' e kar11 uysal 
Ncvyork, 28 a.a. - Truis: Nevyork Tl-

leti daire müditr vekili Hikmet Atasoy, Ri- mes gazeteslne gtlre, fstltade edllemfyen 

davranmak A\TUpa piyasalar1nm bo1.1Iug-unu doldur
yascticümhur Muhahz subaylarrndan üsttcg mllk çarelerlnl tetklk etmek ve cenubl 
men Nusret Atasoy, T. C. Gemileri filo· Amcrlka memlekctlcrl arn.smda tlcarl 
tilli Komodorlarr cmir subay1 tegmen 1rfan mUnasebetlerln ink1~1 meselelerln! glS

rt41mek Uzere Montev!deo'da bir iktisadl arzusunda Atasoy ve Trakya kitalarmda piyade teg

meni 1hsan Atasoy'un validclcri ve Bursa 

lpek Bëcckçilik istasyonu direktorü Aziz 

Duru'nun hcm!jiresi Bayan Sabiha Atasoy 
tedavi edilmckte bulundugu ~l31i'dcki 
Franstz hastanesmde mUptela bulundugu 
hastahktan maatteessüf kurtulamtyarak 
22. 1. 941 çar~amba gunù vefat ctmi!i vc 
24. 1. 941 cuma günü yapdan ccnaze torc
ninde birçok ileri gclcn zevat, akraba ve 
dostlariyle merasimde ayrica kara ve de
niz ihtiram krtalari da hazir bulunmus-
tur. 

Kederli Atasoy ailcsine ba& s11ghg1 dile-

riz. 

Va~ington' da ça Iman mahrem 
vesikalar 

V~lngton 28 a.a. - Devlet tecrilbe 
ve nra§l11'ma bi.il'osundnn mnhl'em vcsaik 
çalinm111t1r. Yabancr d vlcllere mcnsup 
tk1 njan tevktf edllml§tlr. 

konferans toplanm11t1r. 
Konferansa, Arjantin, Brczllya, Bo

llvya, Parn.guny, Uruguay, $111, Peru 
mUmesslllerlyle Amerlkan mlliiahltler i§
tlrâk etmektedlr. 

Tokyo; 28. a.a. - (D. N. B.) : 
Ayan meclisinde bcyanatta bulunan Ja· 

pon hariciyc naz1rr B. Matsuoka, Çin ihti
lâfr hakkmda dcmilitir ki : 

Nevyork'ta kar " Yeni alman tcdbirlerden bahscdcmiyc· 
Nevyork, 28 a.à. _ Nevyork'ta ve Y'l· cegim. Yalniz §unu sëy!iycyim ki, Çinli -

ni tngiltere eyaletlerlnde kar yagmiya lere ait olup 1imdi Japon idaresinde bulu
ba1Ian11§t1r. Yollar1 açmllk lçln blnlerce nan bütün müessesat, fabrikalar ve saire 
amele kullamlmaktad1r. sahiplerinc iade olunacakttr. Esas ~udur : 

Tanmm1~ bir Hint politikac1s1 
kayboldu 

Kalküta: 28. a a. - Dün mahkeme huzu
runa çrkmas1 lâz1mgelen Hind politikac1 . 
larmdan Suhbas ,Bose, evclki gün.denberi 
kay1pt1r. ~imdiyc kadar ncrcde bulundu -
guna dair hiçbir maHimat ahnmam1~trr. 

Bosc, hasta idi. Ve bes kânunueveldc 
tcvkifhanedcn ç1karild1gmdanberi cvindc 
bulunuyordu. Mahkeme, Bose hakkmda 
tcvkif müzekkcrcsl isdar ctmistir. 

Askerî olmryan he~eyi, eslci sahiplerine ia· 
de etmek. ,, 

Japon harbiye naziri 
japonya uysal bir vaziyet 

almaga hazirdir, diyor 
Tokyo; 28. a.a. - Harbiye naz1n general 

Tojo, ban meclisinde dcmistir ki : 
" Japon ordusu, Çin'de bir tenkil hare· 

kcti yapmaktadrr. Eger Çin iyi niyetlerini 
gës••·e~C'k olursa, Japonya uysal bir vazi· 
yct almag1 haz1rd1r. ,, 

Von Pennwitz ilâve etti : 

- Ba§ kumandan sizi tebrik ediyor 
Hennings, tekrar selâm verdi, fakat hem tevazu, 

iem de ihkakihak kabilinden, bu Î§În muvaffak olma· 
~mda 17 No. lu ajana dii§en büyük bisseyi de hatirlat
mak lüzumunu duydu. Olup bitenleri anlatt1ktan sonra 

Tefrika No: 7 

Yar'.'.1: Uaurice DEKOBRA 

- Gé>rüyorsunuz ya miralay1m, dedi. 1§in en güç ta· 
raf1m ba§aran o • • • Ben yalmz kendimi oraya kadar 
gotürtüp kâg1tlan verdim .•. Bir taraftan da, benim 
yerimde bulunacak olan bir hainin neler bissedecegini 
tahayyül ettim. Harhalde frans1z ajam beni bir bain, 
hem de bakikî bir bain sanrnt§tlr ...• 

Çeviren: Samih TIRYAKIOCLlJ 

Muntazam bir çizgi, beyaz ve biraz k1virc1k saçlanm 
yanlara aymyordu. B1y1klan ipek gibi idi ve uçlan 
itina ile kaldinlmi§tt. Tabiî §1khg1na ragmen mirala} 
von Pennwitz'de manken k1hkh erkeklerin hali yoktu 
Çehrenin çizgileri kuvetliydi; monoklun cam1 arka 
smdan bakan géizleri, onun nadir gèirülür bir zekây. 
ve hayret verici bir mü§ahede hassasma malik oldugu 

nu anlattyordu. ~uras1 a~ikârd1 ki, rakiplerinin v< 
kendisini k1skananlann "Prater (1) Kazanova's1., de 
dikleri von Pennwitz, bir çapk1n olmakla beraber, he 
§eyden once. yüksek dcgerde bir §efti. 

Von Pennwitz, nihayet séize ba§ladi : 

- Yüzba§t. hakkm1zcla gizli bir baber ald1g1mm si
ze bildirmekle memnunum : Verdiginiz kâg1tlar fran
s1z umumî karargâhma gitmek üzere yolda ••• 

Rudolf egildi : 

Pennwitz, soguk bir edâ ile cevap verdi : 

- 1yi ama, yüzba§1; siz bir hainsiniz 1 Ve esefle 
hat1rlatay1m ki, ber hangi bir ihanetin bedeli on iki 
ane tüfek kur§unudur. Binaenaleyh, yüzba§1m, harp 
livanina sevkedileceksiniz ve kur§u~a dizilmege mah· 
;Ûm olacaks1 n1z. Bütün bunlar da sekiz gün içinde 
'up bitecek ! 
Rudolf Hennings irkildi. 
Miralay ayni sogukkanhhkla devam eti 
- Sakm sozlerimi ~aka zannetmeyin. Bir kere, hâ

liseleri tamamen bitaraf olarak gozünüzün onüne ge· 
irin : Ordu erkâmharbiyesinden bir tak1m kâg1tlar 
çahnm1~tlr. Bu kâg1tlann millî müdafaam1z bak1mm-

(1 ) Prater : Viyana'da bir umumî bahse. 

dan çok büyük degerleri olmak lâz1mdir. Binaenalayh 
çok büyük degerleri de vardir ( bu son kelimenin üze · 
rinde israr etti ). 0 halde ben, bize ihanet eden sefilin 
kim oldugunu ara§t1rm1yacak m1y1m ? Ve onun kim 
oldu~unu biliyorsam, kendisini daragacma gondcrmi-

18.45 Çocuk Saati, 
sesini ç1karmadan ona yumrugiyle ça- 19.15 Çocuklar için musikl, 
t1k ka§lanm gosterir. Kant ba~ma s1ç- 19.30 Mcmlekct saat ayan, ve Ajans Jtr 
nyan çoban, rakibini y1ld1rmak için bcrlcri, 
deynegini kaldmr, fakat gozü pek 19.45 Müzi:k : Fasil Heyeti, 
olan rakihinin de elinde deynekle üze- 20.15 Radyo Gazetcsi, 
rine geldigini gorür. 0 zaman otekin- 20.45 Müzik : Mu:htelH iµirkJ!ar, 

Konu~ma, O bir sihirbazd1r, binbir kihkta go· 
rünür: nebinin agzmda âyet, ba§bu · 
gun agzmda emir, hâkimïr: agzm~a 
karar, hatîbin agzmda telkm, §ainn 
a '7zmda siir âs1km a«zmda rica, sev -

den evel indirmek için olanca h1ziyle 2r.ro 
deyne~i savurunca, boydan boya diva- 2r.25 
n kaphyan camm venedik aynas1 pa - ::11.45 

ramparça olur. 

Müzik : Saz eserlcri, 
Müzik : Riyaseticümhur Banda" 
(~cf : lhsan Künçer ) : 

0 • , .. 

gilinin agzmcla §Ïveùir. 
Girmedigi hiç bir yer yoktur: kal

bimize, fikrimize. riivalanm1za, hattâ 
yaz1 §ekline girer. Her zaman yam · 
mizdachr. 

1nsan yad1rgad1g1 yerde elbet k1 -

rar, doker. 1 

1- F. Popy : Marche de Nuit, 
2- Jean Sibelius : Valse Trist• 

Dil oyle bir aynad1r ki agzm1 ya-
na§t1rm1ya gelmez, bugulamr. Hele 
onun kar§isma geçip dilini uzatanlar 
bir az dikkat etseler ag1z dolusu ce -

3- Veber : Oberon UvertürU, 
4- Vagncr : Lohengrin operas' 

O, hcpimize, çocugun be§igi ba§m· 
da anneye, Olünün dfü~cgi ba~mcla yas
hya imdat cùer. Heyecandan dili tu -
tulan genç a§1klara s1rda§tlr. Yorgun 
argm bütün fazilctler dile destan o -
Iur; ürkek ,0rtük bütün reziletler di le 
dü§er. O herkesi hilm ile, müsamaha 
ile kar§ilar. 1nsan, damag1 hattâ dili 
kuruyunc1ya kadar onun sadakatine 
emin olabilir. Hele anadilimiz olduk-

dan fantczi, 
22.30 Memlcket saat ayar1, Ajans }-la:,,e" 

leri; Ziraat, Esham-Tahvilât, J{p# 

vaplanm ahrlar. 
Sevgili okuyuculanm, yoksa siz de 

benim için dilebesi mi diyeceksiniz? 

biyo - Nukut Borsasr (Fiyat), 
22.45 Müzik : Dans müzigï. (Pl), 
23.25/23.30 Yarmki Proj'iram vc Kapall1'° 

Fransa adliye naz1rhgi 
CENUBÎ AFRiKA'DA dO' Vichy, 28 a.a. - S1h1 sebeplerden ~ 

lay1 lstlfa eden adllyo nnz1ri B . .Allbert 
in yerlnc Paris hukuk fllkUltesl profc911~ 
l!'rinden ve enstftU ft.zas1ndan B. Joser 

tan sonra ... 
Demek onu ne kadar sevsck az, ona 

ne derece hürmet ctsek yeti§mez. Fa
kat bilmem bizim bu kadar dil dôk· 
memiz neye yarar? 

MilU müdalaa 
i~in 1 milyon 

sterling sarfedilecek 
(Ba11 1. incl saylada) 

Oyleleri var ki dilini dudaklariyle 
üfler gibi düdük düdük kulag1m1Z1 sa
g1r eder, dilin kadrini alçaltir. Boyle
ce dili bir ag1z kalabahg1 haline ge • 
tirmek insana yaki§maz. Onu bir lok
ma diye unutup yutanlar da vard1r. lu ile 1imale k1taat nakll hakkmda kolay-
Boylesine "agz1 var, dili yok" derler. 
Bunlann cezas1 kendi kabahatleridir. 
Fakat bazilan da var ki "dile hürmet 
ediyorum" diye gordükleri yerde tar
takhyarak üzerine at1hr, çocukta, ye
ti§kinde, okumu§ta, okumamt§ta ga -
rip bir duygu, nas1l soyliyeyim, bir 
tutukluk hasli ederler. Ôyle §eyler 
yaparlar ki herkesin dili agzmda ka -
lir. Sanki herkese §Îrin gostermek için 
dile türlü türlü k1hk verirler. Kimi es

ltklar da vardir. 
Belc;ika müstemlcke naz1rr B. Devlccsc

haver, dün burada gazetccilerle yaptlgr 1i:i
ril!;mede, Belçika hükümetinin zafere ka
dar Çlltl"Pl;imak hususu.n.daki katî azmini bil
dirmi§ ve bu harbin neticesi hakkm.da çok 
büyük nikbinligini lmar cylcdiktcn sonra 
dcmÏ!itÎr ki : 

" Almanya'mn, Afrika kttasma donmesi, 
bütün Afrika devletlerinin istiklbaline ve 

ki sandiklan açar, ninelerimizin giy • emniyctine nihayoi vcriLmcsi mânasm1 ta· 
digi sevayi, kutnu, bindalh ne kadar zammun cdccektir. ,, 

Belçikalr subaylarla yerli krtalar 
Sµdan'da l ngilizlerin yanrnda 

harbedecekler 
Kap: 28. a.a. - Belçika müstemleke na-

eski yadigârlar varsa, zügürt bir mi -
rasyedi gibi, katlanm, hatlralanm 
çigniyerek birer birer doker, saçar; ki
mi gümrük gümrük, târife târife ge
zer dola§ir, konu kom§udan, elden 
igreti elbiseler ahp getirir. File ku
lak diye bediye etmek ne kadar gü- zm B. Devlcschauer, bir mülâkat csnasm. 
lünç ise giyimi dudaklanm1zdaki ha - da dcmi~tir ki : 
yat olan dile boyle §eyler takt§hrmak " Bclçika Kongo'sundaki Belc;ikalt su -
ta gülünçtür. Boyleleri günün birin- baylarla ycrli krtalar Sudan'da Ingilizlcrm 
de "di/in k11rus11n!" gibi bir beddua- yanmda harbedeccktir. llk k1tay1 diger kr
ya ugramadan dillerini tutsa iyi ol- talar takip cdccektir. Bu askerlcr mlittc 
maz m1? fiklcrin dâvas1 ugrunda c;arpr~mak ic;in Su. 

Ôyleleri de var ki i§lerinde güçle • dan'a, !ïimalî Afrika'ya vc Habe§istan'a gi
rinde olsalar, ozlerini (o da berkes ka- 1 dcccklcrdir. " 

Hennings sordu : 

..11• 
Barthelemy'nln ndllye nezaretine ge.tli-
dlA'l reamen blldlrilml§tlr. 

' Son gün 

U LUS Sinemas1nda 
2 Eilenceli Film BirJen 

1- Broklin kahramof11 
Güzel sesli bir adsmm artistlige 

alm1rken geçirdigi buhranlatl 
gosteren büyük zevk ve ne~e 

fi/mi 

Ba§ Rolde: Altm Sesll 
DICK POWEL 
ve güzeller güzeli 

PERSIL Y A LANE 

2 • Muhabere mektebi 
Ba!jtan ba§a dans ve güzeJJik 

fil mi 

Aynca : 
Yeni harp hâvadisleri jurnali 

Seanslar : 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

•••••• Telefon : 6294 

yecek miyim ? Ha yüzba§t ? Buna siz de imkân gé>r
müyorsunuz degil mi ? Eger boyle hareket etmezsem, 
Ï§gal ettigim mevkie lâyik olmam. Onun için, yüzba.§1, 
tekrar ediyorum : Kur§una dizileceksiniz ... 

- Affedersiniz miralay1m, bu hikâyeyi etrafa yay· 
mak niyetinde misiniz ? 

Miralay, bir müçldet durdu. Sonra samimi bir edâ ile 
devam etti : 

- §unu da hemen ilâve edcyim : Sadece zevahiri 
kurtarmak için, kuru s1k1 doldurulmu§ on iki mermi 
ile kur§una dizileceksiniz. Yapacag1mz bü~ün i§, za
mam gelince Olmü§ gibi yere y1ktlmaktan ibaret ola
cak ..• 

Miralaym sevimli tavn Hennings'e de biraz §aka 
yapmak arzusunu verdi : 

- Biraz ta,lim yapanm, miralay1m ... Malûm ya, 
1yi aktorler rollerini uzun bir zaman prova ederler. 

- Yalmz buna vaktiniz olm1yacak ! l§te, sizi vata
na ihanetle ittiham eden dosya burada duruyor. Ne 
ise, beni anlad1gm1z1 gé>rmekle memnun oluyorum. 

- §üphesiz, miralay1m; eger verdigim malûmat 
dogru jse, cinayetim çok büyüktür . . . Onun içln, bu 
cinayeti hakikî gosterebilmek üzere, ona uygun bir 
ceza ile cezaland1nlmam lâz1m ! 

- Ha 1 Onun için beni mazur gëirün : ~imdi sizi 
hapsaneye gonderecegim. Orada, so.zde ihanetinizin 
cezas1m çekmek üzere bekliyeceksiniz. Zaten, bu bek
leyi§in uzam1yacag1 hakkmda bana itimat edebilirsi -
niz. Bütün zevahire riâyet etmek mecburiyetindeyiz. 
Bütün Avusturya gazeteleri sizin idam edildiginizi 
yazd1ktan sonra, çektiklerinizin ac1s1ru ç1kanrs1111z 

artik. 

- 'Î'abiî 1 1hanctinizi herkes bilmeli. Çünkü bu da 

tertip ettigimiz oyunun bir parças1dir. Zaten ~imdi 

size bu hareketimizin sebebini izah edecegim: ~efleri· 

niz tarafmdan ibanetinizin hemen farkma vnrild1g1 

için, bundan dü§manlanm1zm mantikî olarak ç1kara· 

caklan mâna nedir ? §üphesiz, her§eyden once, taar

ruz plâmm1z1 ogrendikleri için, bizim bu plâm hemert 

degÎ§tirecegimizi dii§imecekler. Tasavvurlanm1z, ca .. 

suslan tarafmdan ogreni!digine gèire, yine ayni nokta· 

dan hücum edecek kadar aplal oldugumuzu ak1llanna 
bile getirmiyecekler. ~u halde, hududun ba§ka bit 

mmtakasmda taarruz bekliyecckler. Zaten biz de bu 
tahmini kuvetlendirmek için, kütle halinde bir hücurtl 
yap1yormu3 gibi hareket edecegiz. 

- Halbuki benim onlara verdigim sahte vesikalarda 
yaz1h plân, yann bakikî plân olacak. 

- Tamaaam 1 Yani bütün mesele, onlarm haber
alma servislerinden daha kurnaz davranmakta ... 

- Pi§mÎ§ a§a soguk su katmak kabilindcn biq~ey •• 
- Harekât §Ubcmiz tarafmdan haz1rlanan plâm çok 

iyi anlad1gm1z1 gëirüyorum. !§te onun için kendinizi 
feda edeceksiniz ve hiç olmazsa bir müddct için her
kes sizi hain sanacak. 

Henniks'in birden yüzü bozuldu: 

( So12u var) 
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1 RESMÎ TEBLiGLER 1 
............ i ........................................... : 
Dü1ürülen Alman layyareleri 
Londra, 28 n.n. - Amlralhk dalrcslnln 

tebliAI: 

1 
26 kfinunusnnl ill;lcdcn sonrn, tayynrclcr, 

ngilterc'nin gnrp snhili nç1klnrmdn tlcnrct 
l:ernuerlnc hUcum clmti;lerdir. 

t\ tlcc blldirlldiël vcçhllc, 25 ktmunusa· 
n de Cnl\'anl sllàhh bnhk!:l gcmlSlnln dil
§tirdu~u blr Yunkcrs 88 tannrcslnden bas· 
kn, Vallncc hnrp gemlsi Ile FischerboY vc 
ne ds bnhkç1 gcmllerl tarafmdan da, blr 
Messerschmitt - 110 vc bir Yunkcrs - 88 
ta> Ynres1 dnha düsürülmillflfir. Tayynrcler
den birlntn.enknzmdan bir ccsct lie ynrah 
:Ir tawnrcci ç1knr1lnust1r. Alcvlcr lçlndc 

enlzc dU!ïen dit;cr t.ayynrcden klmse kur
lulrnnrn1st1r. 

lng11lz gcmilcrlnc hlç bir hnsar olmnm1s
tir. ÔIU vc Ynrah yoktur. 'ficnret gc-mlleri
nln hava dufl bntnl")nlan da d~man tny
l-arelcl'lnc kn1~ ntes nç~lard1r. Hnngi 
llt>ten oldugu ogrenllcmlyen blr düsman 
lafYnrcs1 de bu surctlc dUsUrlllmüstUr. 

Bir geml, tnm Isabel lçln, rnmnk knlan 
b!r bomba lie baz1 hnsnra ugramIS, :fnknt 
tinnl)•ct fçlndc limana vnsll olmu5tur. 

Bir tayyarenin hücumu 

u c us 

italyan tebligi Ankara §ehir dahilinde 200-800 DEVLET ORMAN l~LETMESl 
ton etya naklettirilecek 

Roma, 28 a.a. - 235 numnrah tebllJ?: 
Yunan cepheslnde ccrcyan eden mevzll 
mahlyctte ha.rekAt csnasrnda di41mnna a· 
tir zaylat verdtrllmf§tlr. Eslr nlmm1§ ve 
otoma.tlk &llàhlar l~tlnam edilml§tlr. 
Tayyarclerlmlz dll§mnn otomobil kolla -
rme. vc aeltcr tecemmUlerlne §iddetll ta
arruzle.rde. bulunmU§lnrd1r. 

Askerl Fab. Sa. Al. Ko. dan 1 Agaç satii1 
Ber sefcrde " tond1m fazl" yükletilme - Devlet Orman 1§letmes1 Çoruh Revir 

mck varti) le behcr scfcrinc 676 kuru§ tnh - A" 
mlrll~inden : 

min cdllen yuknrdn ynz1h n:ikliyat Askcrl 1 _ Devlct orman l§letmesl Çoruh re-
Fnbriknlnr umum mUdUrlU#U rnerkcz sntm vlrl'Borçkn bl>lgcst Bah.kil orman !kaUya
nlma komlsyonunrll ll-2-!lU sait günll sant tmdan Hope. so.hlllne (19) kllometre me-
14.110 rlii nc;1k ckslltme Ile lhale e()ilcceklir. 

satede 11ose kennrtnda istlfll (165) metre 
~nrtnamc 11arns1zd1r. l\luvakkat teminat dlll mlkàp (450) desimetre mlkO.p mua 
( 106) lira (46) kuru~tur. (,l39) JO,l7:.! 

1 Blngazl mmtakastnd!I., Derne'nln r;mr • 
kmdn muharebe dcve.m etmektedlr. Ku
vetlcrlmlz blr dli§mllll kolunu pUskUrte -
relt zaylata utratm1§tlr. Bir miktar eslr 
altnm1§llr. Tayye.rclcrlmlz dil§man z1rhh 
vns1tale.n vc pfyadc kuvetlcrlnl bombnr
dlman elmll! ve mltralyèSz ntc§lne tutmU§-

V1LAYETLER 

Kapah zarf usuliyle §OSe in~alI 
Konya Vallll~nden: 

tur. l - Konya • Ka~nnhan • Çumra yolunun 
Bir hava muharebesi esnasmda, avc1- uchirdcn 1Ubarcn s + 500 kllometrcllk kis

lanm1z Hurricane Uplndc lkl tayyare nu vahldl flyat esasi Uzerinden kapah 
dil§Urmi.1.§tUr. znrt usullyle ve blr ay mUddeUe ekslltmc-

§arkt ltalyan Afrlkasmda, Kenya cep- yc konulmu11tur. 
hcslnde, ycrll k1talar1m1z blr dilllman ka- 2 _ i§bu lll§aatm ke§lt bedell (81833) 
rakolunu bMkma utratnrnk dil§mana lira (39) kurugtur. Muvakkat temlnat 
mnlzemece ve lnsnnoo. hlssedillr zayiat (50!l2) lirad1r 
vcrdlrmi§tlr. Îlalynn tayyare tc11ekkUlle· 3 - Eksiltme (31.1.9411 cuma gtinU sa
ri dil§mnn kr.unyon ve z1rhh otomobllleri- nt Hi te vllriyet daimt enciimenl odru11nda 
n1 muvaffaklycUe bombard1man etmiiiler- yap1lncakllr 
dlr. Avc1lar1m1z Golster tlpinde blr tay- 4 - Ekslltme dosyns1 evrak1 (5) lira 
ynre di41Urm!l§tUr. Dl~er bir dii-'iman tay- mukablllnde Konya na.fia mUdürlü@nden 
y.arcsi de keoif tayyarclerimiz tarafmdan nhnablllr. 
tahrlp cdllmloUr. 5 - fsteklller tekllf evrak1 meyan1nda 

27/28 lklnclktmun gccesl, dil§man tay- ln§naun fennl cihetlcrinl deruhte eyledl~
yarelerl Cnt.ape'ye hUcum ederek blrkaç n dn!r b!r mUhendlsln taahhiltnnmeslnl 
bomba atml§ltltd1r. Ne hasar, ne de ln- bulunduracnklnrd1r 
sancn zayiat yoktur. 6 _ Tallplertn kay1th bulunduklan tl-

(460) adet kabuklu k1z1 agaç tomrugu o.-
ç1k artumn lie eatilacakt1r. 

2 - Art1rma 12. 2. 941 ça~amba gtinü 
saat 14 de Borçka i11letme bO!gesinde ya
p1lacakt1r. 

3 _ Beher metre mikO.bm rnuhn.mmen 
bcdell (11) lira (66) kuru11tur. 

4 _ :Muvakknt temlnat {144) Ure. 69 
kuru§tur. 

5 - ~artnamc Orman umum mUdllrlU· 
@nde, ietnnbul ve Trabzon çcvil'gc mU
dllrlll'klcrlyle Çoruh revlr flmlrllJ?lnde go-
rUlcblllr. 

6 - islcklllcrin muayyen gûn vc snatte 
Borçkn'dn bulunmalan llân olunur. 

( 4 2/450) 10495 

P .. T. ve Telefon Umum Md. 

T elsiz cihaz1 ahnacak 
P. T. T. Umum Müdürlügünden : 
1- ldare iht1yac1 1çrn 3 adet kisa dal -

ga/1 telsiz al1c1s1 kapa/1 zarfla eksiltmeye 

ç1ka11Im1st11. 

- 5 -
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: Beynelmile!I tohreti haiz, Paria Oniveraitcsi Profeaorlerindcn GASTON JEZ'in E - -; idare hukukunun umumÎ prensipleri E ---------------
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-------------------

adh ve 2546 sayfa tutan be§ ciltlik eseri 
Sayaaal Bilgiler Okulu Profeaorlerinden 1BRAHIM ÂLI ERBERK ta.rafmdan 

dlllmlze çevrilml§ ve Kurumumuza hediye edilml§tlr. Kurumumuzce. 
gcne be§ cilt olarak ne&rredilmek Uzere cserln tab1na b6§lanm1§t11·. Bu cllt
lerin dort bin sayfa kadnr tutacag-1 to.hmln edilmektcdlr. B~ cllt, 11lmdiden 
abone kaydolunanlare. on Uç llre.ya. verllecck ve her cildi n~rfnde abone
Jere posta paras1 Kuruma ait olmak Uzcre tedlyell olarnk g!Snderllecektir. 
Clltlerln perakende fiyatlar1 formas1na gllre dctl§ecek ve blzzarur abone 
bedellnden yUksek olacakt1r. A-bone olacaklnnn ~e.{tldaki kuponu doldura
rnk §ubat 1941 eonune. kadar gllndermelerf lâzlmd1r. 

KUPON: (Matbua) 

Hukuk lJmini Yayma Kurumu Ba§kanligma 
Posta kutusu : 44 Ankara 

ldare Hukukunun Umumî Prensipleri eserinin tamamma ilân edi
Jen §artlar dahilinde abone kaydedilmekligimi rica ederim. 

lmza 
Ad ve soyadze· .. , .. , ... .............. , ....... .. .... .. .. , "'" 

Meslek ve vazife : "'''' '' ''"' ' ''''''"'"'' '"' ' 11
'''"" ' ' '' '' ' ' .. ''''

1 
, , ,, .... 

------------------------------------------------------- Adres : .............. , ................... .......................................... ,,.. : - -':i111 11 11111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 111 11 1111111 1111s-

DEVLET DEMIRYOLLARJ 
Tcsllm olunacak malzeme nlman men§C-

11 oldugu takdlrdc bcdcli türk - nlman anla~ 
mas1 plafonunun 3 'ilncil grupunn ayrilBD 
mcblAf;dan tesvl) c edllccektlr. Doiemelik deri almacak 

Oevlet ne mir) ollar1 Sa. Al. Ko. dan 1 

Londra, 2 8 a.a. - 1ngiliz hava ve dn-

Napoll'yc ve eehrin clvannn da hilcum caret odnst vcslkas1ylc 1haleden en az Uç 
cdllmiollr. Çok ha.flf hasar lkn edilml§, gUn evel otmdlyc kadar yapmt§ olduklan 
fakat lnsanca zaylat kaydedllmeml§tlr. lolert vc bunlarm b dellcrinl gti!ltertr ev -

raklarlylc Konya vl!Ctyet makmma mUra-

:1- Muhammcn bedel ( 35.000), muvak· 
kat teminat (z6z5) !rra olup eks1ltmesi. 
u/ ~ubstl 1941 sali günü saac ( 16) da An· 
kara'da Evkal Ap. dak1 P.T.T. Umum Mu· 
dürlülc sstmalma kom1syonunda yap1lacak· 

lir 
M uhanunen bedeli 89000 ctuz dokuz bln 

a 0!1111 nlt1 ) uz bln desimtcre murubba1 dô
mdik ke<,;i derlsl 7.2.9U cuma i;unU snat 
30 da kapnh r.:irf usulû ile Anknra'da ida
blniismcln satin ahnacakllr. 

Bu l~e i;lrmek lstiyenlerin (29Z:S) lira • 
hk muvnkkat tcmlnat lie kanunun tayin ct
tlf;l veslknlan ve tckliflerlnl aym gün aaat 
14-.80 a kadnr komi~yon rcfsllglnc vcrmclcrt 
l0.z1md1r. hill -· 1 · · b1· ·· B 

§1' 
~•uu1yct nczarct cnmn te 1g1: u sa· 

ba1t d . . . 1 ·1 •. 1 :s Sartnamcler (1911) kuru~n Ankara ve Ha,. 
darpn§a vcznclerindc 1nt1lmaktad1r. (898) 

10,67 

U&manm bir tayyares1, ng1 tere nlll 
'ar1t1ndaki kontluklarda blr noktaya bir
liok bomba at1m§t1r. Hasar nzdir, olü ve 
:tarait yoktur. 

caat etmck surctlylc v.Jncnklan ehllyet vc rc 

izm· 'de 
slkas1m havi olmak Uzere 2490 say1h ka· 
nunun tarif ett1gi ~ekllc!e haz1rhyacaklun tir 
tekllf mcktuplnnni vaktlnde vilâyet dat _ 3- lstekliler, muvakkst teminat mak • 
mi er.cllmeni rlynsettne mnkbuz mukabi· buz veya banka teminat mektubilP kanuni 
llnde tevc!I etmcleri veya tanhhiltlll olarak vesaiki ve tt>klrf1 muhtcv1 kapali zarl/anm 
gi.indermelerl làz1md1r. 10071 o gün ssat ( 15) e kadar mezkûr kom1syona 

Ill 

Bu i~e girml'k l~Uycnleri n(292:S) lirnhk 
uukk 1t tcmlnnt il<? knnunun tayln ettlgl 
slknlnr1 VI' l<"klifll"rlni aym gUn saat 
81) n knd ir k11misyon rci~liginc vcrmelcri 

ve Akümülâtfü plâkalarx ahnacak 

ih ilâs dâvas1 
Tamirat ve saire Î§leri vereceklerdir. 

1ZM1R; (Hususi) _ Buca tnhsildan bu- tstnnhul Deftcrclarhgmrlnn : 

Ôglc<lcn sonra. bir miktar dü$lllan tny
l'arcsj ccnup sahillcrini gcçmi5 vc lng1l· 
tcrc'nin ccnubu &arki mmta.kas1 üzcrindc 
Uçrnuitur. Bu tayyarclcr, bulutlar arasm

~ bombalanru atm1slard1r. Fakat mühim 
•ç bir hasar blldirilmemcktedir. Pck az 

llliktarda olü vc yarah vardrr. 

'd n l - Eksiltmcyc konuliin I~: 35000 lira kc-
lundu~. 111rada, sarraf Refacl Bençuya a k 

.,.. ~if bcdclll Ylid1z'dnkl ccm kli~künùn ) 1 ·11-
tahsil cttigi 158 lira 58 kuru~u ihtilâs &U· mnsa cnka~•n•n in~ant mahnlline to§1nrnns1 lie 
retiylc zinunetine gcçirmekle maznun ve Çagliyan knsrmm tnkviycsl, çnttsmm tnmlri 
mevkuf Mustafa Güq~cn hakkmdaki dâva. dcre ve horularmm ynp1lm11s1. 

4- ~artnameler, Ankarada P. T. T. Le· 
vazim, lstanbul'da Yeni Valide hamnda 
P.T.T. ayniyat $Ubes1 müdürliiklerinden 
(175) kuTU$ mukabilinde verilecektir. 

(8944) L8945 

1 ngiltere üzerinde ya Agm:cza mahkemesinde balilanm1stir. Il - l~kslltme 8-~uhat-!IH paznrtesi gil-
M. M. V. Hava Müste~arlrgi 

Londra; 28. a.a. - lngiliz hava ve dahili 
CIJ!niyet ncurctlcrinin dün akpmki teb • 
lifj : 

l{aydedilecck hiçbir 3cy yoktpr. 

Afrika harbi 
l<ah1re, 28 n.n. - lnglllz umuml knrar

llàh1nin bugünkü tcbll~l: 

Llbya'da, k1tnlanmwn Derne rruntakn· 
'1n!fn tah~sUdU devnm ctmektedlr. 

Erltrc'de, hnrckât Barentu-Agordnt rnm
lakasmdn $nynn1 memnuniyet blr surette 
lerukkl cdcrkcn, sc-yynr kollar1m1zm, Hn-

r'dan rient ctmcktc olnn ltalyan kuvct
leri. Uzerlndckl tnzy1kl da dnlmn dcvam cy
leniektcdlr. Yenldcn yüz kadar eslr nlm
Jn1a ve bu surette &imdlye kndar nlman c
llrlerln miktnr1 1.200 ü gci:nùstir. 

Habe$lstan'dn, Mctcmma'run &nrkmdn 
VllZJycttc dcf;1$1kllk yoktur. 

ltalyan Somnllsindc kcslt kollarmuz, yc
lllden fnaJl:,·cttc bulunmuslnrdll". 

Hava ak1nlar1 
Kahire, 28 a.a. _ tngiliz hava kuvctlc

r inin tcbligi: lngiliz hava kuvcUerine 
lllcnsup bombardunan tayyarcleri dün, ital. 

l'an urki Afrlkasmda, Amavutluk'ta ve 
Lib a'da düi;mnn dcpolarma, tayyarc mey· 

dan arma ve münakllle hatlarma hlicum· 
lari a dcvam etmi§lcrdir. 

I: basan'da bir bombard1man tayyaresi 
te ,ckkülU, liehirdc in5aat ve askcri dcpo• 
lara bir hücum yapm15 ve birçok tam isa· 
bc~1cr kaydctmi§tir. Mua:z.zam hasar yaprl. 
tni5 ve tayyarclerimiz hcdcfi, dumanla mu
hat olarak brrakm15lard1r. 

~arkt itnlyan Afrikasmda, tayyarcleri· 
llliz, Cibuti'nin uo kilometrc cenubu gar. 
bisinde Ay5a ve Kcren demiryolu istasyon· 
lar1na vc Adarte'nin ~tinnda bir dcmir
l'oJu koprilsüne ve bir yola hücumlar yap. 
rn11Iardrr. Yola tam isabetler kaydcdilmi5 
"c bom.balar kopril clvanna du~Ü§tür. 
Assab'da depolar ve Gura'da yerde scrpili 
"aziycttc duran dü~an tayyarcleri bom· 
baJanm15t1r. 

Avc1 ta.yyarclerimiz, taarruzi ke§lf uçu~ 
lar1 Yaptm&tir. Hiç bir d~man tayyaresinc 
rast1;iinmam1ljt1r. 

Appolonia tayyarc ycrc inme mcydanma 
:1
5 kâ.nunusanide ve ycniden dün hücumlar 

l'ap1lm15t1r. 

8Ut1in bu harckâttan tnyyarclerimizin 
hcPsl salimcn donmü11tür. 

Bomba üssü ne halde ? 
l<ahirc, 28 a.a. lngiliz hava kuvetle

tinin hususi bir tebliéi.nde 5oylc dcnilmek· 
tcdir: 

Birkaç italyan pilotunun mczan, yanm11' 
l'tdi deniz tayyaresinin enkllZI, tahrip C· 

dilrniis iki atolycnin yamn Y\Ullru potrcl. 
lcri. Buvün Bomba italyan deniz tayyaresi 
lissündcn gcri kalnn yegane ni~nc bun. 
lard1r. 

Bomba, Bingazl &ahillerinde mühim bir 
dcniz tnyyarcleri üssü idi. Ve ingiliz sey. 
riscfalnine karljl daimî bir tehdit te11kil e
dlyordu. 1ngiliz hava kuvctlcrinc mcnsup 
bornbard1man tayyarelcrinin bu tchdidi or. 
ladnn kald1rmakta tatbik cttikleri kati bat. 
ti harckct, tayyarc harcket yollan Uzcrin· 
dek1 bomba kratcrlerindcn belll olmakta· 
dlT, 

nil mllli cmlllk milclürlûglinde milie,ekkil ck-
Mahkcmc salonu dâvay1 takip etmege 

slltme komisyonunda karnh zarf usulu ile 
geln Bucahlarla dolmu3tu. Reisin: snnt 011 hc~te ynp1lnrakbr. Kapnh r.nrflarm 

_ Anlat bakalim, bu i5 nas1l oldu 1 snut on clôrdc knrlar kornisyonn trvcli edil • 
KupmtI sh~I 

M. M. Vcktûeti Hava Satm Alma Ko
sualine, maznun dcmi§tir ki : 

- Hâdisedcn evel nilevi vaziyetimiz çok 
fcna idi. Sefil dü11tük. lddia cdildigi gibi 
makbuz üzerlnde degiDiklik yaparak 155 li
rayi zimmetime gcçirdim. Bu i5i yaparkcn 

. i içim srzhyordu. Bir gün i.darenuze araz 

rncsi \ e Bnnt on hc~tc znrflnr aç1hrkcn ko -
mlsyoncl11 hnz1r hulunulrnast 1Az1111d1r. l'osta
dn vuku bulncnk lr.t'hhurut nnznri dikkatc a
hnmnz. 

111 - Mu,·nkknt tt-minnt 2625 lirnchr. 
IV - Hn l~c nit pldn krokilcriyle husus1 

vartname, hn) mc!1rhk l~lcri gcnel ~artnamcsl, 
ynp1 lflcri umumt fcnnt §artnamesi, eksllt -
me §nrlnnmcsl vc rnuknvclc projcsi milli 
emlAk mUdUrlilgUndcn l 71l kuru~ mukabllin
dc nhnahlllr. 

V - Eksiltmcye gireceklcrin yilksck mü

mleyonundun: 

-
-

hcndls \'cyo yüksck mimnr olmalar1 \'C ya • 
1g:z lirBYI ç1k.anp verdi. Paray1 ahr almaz hut da L>lr yllksck ruühendis vcya yük&ck ml
cvim ve çocuklnnm gozümün onüne gcldi. maria te~rikl mt!llni edcrck muka•·ele ve ev -
Makbuzun dip koçanma 19:z lira yazma.klI· raki !Az1mcslnc blrllkte imza etmclerl mcf -
g1m icap ederken, lâalettayin Ahmet na • rullur. 
nunda birisinden 3 lira tahsil edilmi~ gibi YI - lstcklilerin t'n nz b!r tenhhntte 

vcrgislnden borcu olan earraf Rcfael Ben
cuya'ya cittim. Kendisine borcunun veril
mesini, aksi takdirdc hakkmda dcrhal tev

kif müzckkcrcsi kesccegimi s0yledim. Bu

nun üzcrinc borcunun mecmu tutan olan 

t - Anknra HV. Dlklmevlnde mcvcut 
3580 kilo 11nmuklu vc 1158 kilo da yUn!U 
k1rpmt1 snltlacaktir. Muhammen bodelt 
428 lira 10 kurUt1tur. Kati temlnnt mlk • 
te.ri 65 llrad1r. Pazarhg-1 3. 1. 941 pa.zarte
el gUnU saat 10 dl!. hava satm alma ko
mlsyonunda yap1lacakbr. K1rpmt1lar ber 
gUn hava mmtaka depo lunlrll~l dlkimc
v!nde g!SrUlebllir. 1eteklllerin muayyen 
glln ve saatte kaU tcmfnat ve kanunt bel 
geleriyle birliktc komlsyonda bulunmala 
r1. (516) 1054 5 

DEVLET ~ORASI 

25.000 ylrlni be~ bin lirahk bu i~c bcnzer i~ 
gosterdim. Rcfacl'c vcrdigim makbuz isc 

ynptigma dnlr iclarelerlnclr.n alm1~ oldugu 

Teblig 
i Devlet ~ûrasr Davâ Dairclcri Umum 

193 Jirahk idi. Bu paramn 158 lirasiylc bil· vcsikalnro fstina<lcn cksiltmc tnrihlndcn Ee -

tùn ihtiyaçlarim1 ta.rnamladun. Fakat • • • ,, kiz gün cvel vllflyct mnkammdnn alacaklar1 
Hcycti Riyasctinden : 

-Yüksok.. Mühendis 1brahirn Ayat tara 

fmdan Eregli Havzasmm Kozlu mcvkiin 

de kâin 383 numarah K1hnç komür ocagy 
run :a/3 hissesini.n mctrûk addine dair 1kt 
sat Yekâletince müttchaz ikararm ipta 
ha:kktnda 1kttsat vckâlcti aleyhinc aç1la 
idarî davâ dolayasiyle ilk arzuhalda goo 
terdigi Ankara Anafartalar caddcsi Eme 
apartmnnr I numarah ikametgâhmda bulu 

Mütcakibcn 3nhit 11fatiylc dinlcncn Mu- ehliyct ve 19,n y1hna alt llcarct odas1 vcsl - . 
hascbei hususiyc tetkik mcmurlarmdan B. knl:m Ile gelmclcri. (ll0·12i) 10168 -
Snlâheddin, hfidiseyi izah ve hâdiscden son
ra Refael Bencuya daireyc müracaat ede. 
rck elindcki makbuzla vergisini tamamen 
yatirm11 oldugu halde kendisinden ikinci 
bir dcfa para istcndigini s0ylemi5 ve : 

- Bunun üzcrine tctkikat yaptmùk. N~. 
tlccdc dip koçanmda 3 lira, Refacl Ben -
cuya'nm elindcki makbuzda ise 158 lira 
yazili oldufunu gordük. Tabiî kcyfiycti 
müdüriyetc bildircrek hald<mda tutulan za. 
bat varakasllU imza cttik. Ba5ka malfima -
t un yo!Dtur. ,, 

Kapalr zarf usuliyle 

~ose tâmirat1 ilân1 

Tekirdag1 Valiliginden: 

I• 

li 
n 
. 
k 
. 
n l _ Tcklrdng • Iurntli yolunun 9+160 namryan ve ycni ikametgâh1 da bilinmiye 

- 18+110 kllomctTeler arnsmda ve muhte- davâc1 Ibrahim Ayat'a duruljTtla gününü 
lif kls1mlnrrln olmnk üzcre ceman 2220 met· ilanen tebligine Davi Dairclcri Umum 
rc tu!Undeki parçalarm lamiri knpah znrf Hcyctince karar vcrilmilj oldugundan mu 
usuliyle eksiltmryc konulrnu~tur. mailcyhin muhakcme 1rünü olan II. 3. 94 

n 
t 

-
1 

SI 

a deml§tir. Heyeti hâkime, evrakm mil 

2- Î§bu tnmirnhn kc§lf bcc!eli (10117) sah günü saat on dorttc Devlet $ûra 
lira 43 kuru§ muvakkat tcminnt1 (7118) lira Davâ Dairclcri Umumî heyeti salonund 

• 80 kuru~tur. icra edilecek muhakermedc haz1r bulunm 
talâa için Müddeiumurniligc vcrilmesine 3 _ nu l~e ait evrak: ke§if hulba, taf • a-

k uh k St lii2umu tcbligat makamma kaim olmak karar vcrerc m a cmcyi bafka bir günc sll&t, vnsatî mcsafe, cetvcllerlyle kroki, ck • 
talik etmi§tir. sUtmc ~artnamcsl, mukavele projclcri, bayin· üzerc ilfut olunur. (483) 20533 

d1rhk l~leri gcnel ~artnamesl, husust §artnn· 
me, ve tcsvlyci türablyc, ~ose, kArgir lngnah· 
na nit fenn1 §nrtnnmcden ibnret olup lstlycn-

PorfSmOUf h bombard1man1nda Ier bu rvrak1 'l'ckirclng nnf111 mildürlùgündcn 
ZlRAAT VEKALETI 

Bir memur almacak 
harap olan belediyenin ~elik 

z1rhh kapllan a(1ld1 
Londra; 28. a.a. - (Roytcr) : 

Dün Portsmouth belcdiye dairesinin kiy. 
metli evrak ve cuya salonunun çclik z1rhh 
kap1lar1n1n açdmasma muvaffakiyct hasil 
olm~ ve bizzat bclediyc daircsinin de 
yangmla ciddi &urctte hasara ugrad1gr son 
almnn yangm hücumunda tarihi ar§ivlere 
ve belc.diycnin gümü§ talnmlarrna biruey 
olmad1g1 gôrillmÎl§tür. Hiçblr §eY olmanuv 
bir halde bulunan euya arasmda 400 scne 
evel yapil~ gümüs kupalar ve tabak ta
k1mlar1 ile daha cski zamanlardan kalma 
belcdiyeye ait fcrmanlar vard1r. 

ASKERI FABR1KALAR 

Müteahhit nam ve hesabma 
2031 kilo zeytin yag1 

almacak 
A.skcrt I<'n.brlkalar Satin Al. Ko. dn.n: 

Tah.min edllen bedell 3351 Ure. 15 ku
ru~ ohw mUteahhl t nam ve hesa.b1na 2031 
kilo zeytlnyaltt nakert !nbrikalar merkez 
salln alma komleyonuncs. 13. 2. 941 pcr -
1embe günU an.at l?f te açtk ekailtme lie 
fhnle edllecektir. §art.na.me parasizdir. 
Muvakkat temlnnt 251 lira 34 ~tur. 

,(006), 10537 

alabillrltr. 
4o - Ekslltmc mUddctl Z0-1-9 U tnrlhln • Zlraat Yekdlctlndcn ' 

m den itibnrcn li! gündilr. Zirunt Vcklllctl Vcteriocr l§leri umu 
li - 1hnle •.J.!lU tarlhlne milsadlf sali müdUrltigilndc oç1k bulunan 20 lira maa 

gUnil aant Ill de vilAyct dalmt encûmcnlnde hlr kAUpllgc 86116 aaylh kanunla memur 
yap1lncnkhr. kanununun hilkilmlerl dairesinde mcmurlu 

~h 

in 
k 

6 - lsteklilerin ihale larlhindcn he§ gün vnsfm1 hn!z olanlar arasmda irntihanla b 
cvcl nuftn mUtlürliigUnc milracnaUa bu i~i kAtip ahnncaktir. 

ir 

ynpnbilecckleriae dalr vesika almalnr1 ltlznn- 'rallp!c:rin 3.z.9n pa7.artesi snnt I ll de 
a-d1r. veteriner l§lcri umum müdilrlilgünde atil 

'T - Tallplcrln, kny1th bulunduklan ti - cak olnn milsabnka fmtihanmn girebihnclc 
cuet oc'las1 vesnlki ve §hndiye kndar yapmt~ l~in 1-2·9"1 oglcye kadar cvrnk1 mllsbltcle 
olc'l11kl11r1 l§lcrc ve bcdellcrine dal r evrakln· 'ile birlikte milracaaUnr1 ilAn olunur. (178 

ri 
ri 

rlylc ùlrllkte ihalcden 3 giln cvel vllrlyet dai· 10508 
) 

mt cncümenlne milrncant etmclcrl vc 2190 
sny1h kanunla yn11:1h ~ckilde haz1rbyocakl11r1 
tckllf mcktuplanm lhaledcn 3 saat evcl rnnk· 
buz muknbllindc vermcleri vcyo bu saattc a
hnncak §ckllde tcnhhüUU olarak gondcrrne • 
lerl. (346-314.) 10339 

Bir memur almacak 
Malatya Delcdiyesindcn 1 

MUnhal bulunan bclcdiycmls fcn memur· 
luguna teknik okulu ve yahut kadnstro fen 
k1sm1 mczunlnrmclan bir mcmur ahnncakt1r. 

llütçcdl·ki lnhsisnh 120 lirnd1r. Bu mikta· 
ri gcçmcrnek tlzcrc 3656 numarah tendUI ka
nunu muclblncc mUstnhak oldugu ücret verl

1KTISAT VEKÀLETI 

Ambalâj i'i 
lktisat Vekâlctindcn : 

de I- V ekâlctimizce 1z.mir vc ÔdemiG' 
yap11makta olan (2250) adet cl dokuma te 
râh1mn ambalâj i§i açik eksiltmiye kon 

Z• 

ul-

m~tur. 

2- (2250) adct cl dokwna tezgâhm 
tahmin edilen ambalâj bedeli (4500) lira 

lup muvakkat teminatt (337,5) lirad1r. 

m 

O• 

aat lcccktlr. 3 - 1hale I<?/2/1941 pazartesi günU s 
Tolip olonlarm evrak1 milsbltelcriylc Ili 15 de Ankara' da V ckâlet binasmda top 

~ubnt 9U tnrlhlne kndar bclcdlyemlze mU • 
ta. 

rncanUan ilAn olunur. (866) 10379 

.- " Kara oglan ,, -
Halk türküsünün plagr ç1kh. Sau1 

yeri Anafartalar Cad. Utku sokagt 

ba31 No. I Tel: 3512. S37 

rio nacak komieyonda yap1lacakt1r. Taliple 
mezkilr gün vc saate kadar teminatlar tnl 

yatirmalan lâz1md1r • 
rC• 4- Bu hususa mütcallik sartname vc 

sim Vckâlct Levaum Müdürlügü ile 1s 
tanbul vc !zsnir Mmta.ka ! ktisat Müdü 
lüklcrindcn parasrz olarak ahnabilir. 

-
r • 

.(sgg). .io441 

H 
lo'l z11nilir. D. D. Yollan Satin Alma Ko.: 

Il 

Snrtn1t111<?lcr (19.~) kuru~a Ankara VI' 

a) clurp 1~a \eznelrrlnclc snt1lmaktnchr. 
(822) 10409 

Maskelik bez almacak 

Muhammen bcdel' 1700 (bln yedl ytm 
elll) llrn olan 1250 1er a.det Büaslng NAG 
ke.myon akkUmUlâU>rlerl fçln müsbet ve 
menti plâklar 12. 2. 941 ç~amba gilnU 
saat 15 te n1:;1k ckslltme usullyle Ankara.· 
da fdare blnasmda satin ahnacaktir. 

llr 

[)c•\·let Dcmir) ollart Sn. Al. Ko. dnn: 
l\luhnrnmen bcdeli 41100 (d!lrt bln be~ ytlz) 

8 olan JOOOO (on l!ln) rnctre stynh \•eyo 
avl rcnk rnnskrhk bez ':'-2-941 cun1a gilnü 
at Ill de aç1k rkslltmc ile l\nknra'dn idarc 
niuandn snhn ahnnc-akt1r. 

Bu f1e glnnek istlyenlerin 181,25 (y{ls 

otuz blr lira yirml be§ ku~luk) rnuvak
kat tcmfnat Ile kanunun tayin ettiti ve
slkalan hnmllen ayn1 glln ekslltme saati· 
ne kadar komlisyonda fsbntl vücut etmclc· 
ri làz1md1r. 

m 
sa 
bi 

ot 

!lu l~e glrmck lstlymlerln 837,110 (Uç > llz 
uz y<'cll lira elli kuru§) lirnhk muvakkat 
mlnnt 111• kanunun tnyin dtlj;i veslkalar1 
milen nyn1 giln ckslltmc snatinc kndnr ko· 

lsyondn hnz1r li11!11nmnlnr1 lo'lt.1md1r. 

~nrtnamc Ankara'de. malzeme dalresln
dc, Haydarp~a'da tesellUm ve sevk oetll
#lndc, izmlr'de ldarc matnzasmda gllrü-

te 
hn 
m lcblllr. (392) 10501 

si 

~nrtnameler 1\nknra"c!a malzemc dalrc • 
nde ve l lnydarra§n'da tesellüm ve srvk 

§e fliginde gllnl!ebilir. (823) 10410 
ICRA VE IFLÀS 

t 

Muhtelif alât ve edevat 
alrnacak Ankara tcra Dairesi tflfi.s MemurlugU11-

dan: 
D. D. Yollar1 Sa. Al. Ko. dan 
Muhammcn hcdeli 89000 lira olnn muh -

clif alflt '\'c edevat 12.3.941 çar~amba günü 
aat lll.80 da knpah t.a.rf usulU ile Anknra • 
a ldare blnnsmdn satin nhnncaktir. 

5 

Ankara'da Kurt maha11csi Mevsim sokù 
Mehmet Topçu Ap. da Sonya Altundag'm 
Ticarct mahkemesinec iflâsma karar veril· 

d difi ilân olunur. 338 

Nazar1 dikkate 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasmdan : 

Bankam1z hisse senetlerinin dordüncü hesap devrcsine ait 5 
numarah kupon temcttü bedeli 29. 4. 1941 ak§aim nda müruru za- j 
mana ugnyacagmdan mczkür müd~~tin ink1.~asmdan mukaddem 
hissedarlanmizm temettü bcdelle nm almak uzere gerek bankamtz 
ve gcrek Türkiye Cümhuriyeti Ziraat Bankas1 gi§elerinc müra-
caat etmelcri lüzumu ilân olunur. 336 

Travers ahnacak 
Devlet Demiryollarz Satin A lma Komisyonundan : 
Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarlariyle cinslcri ve eksiltme 

gün vc saatleri a§ag1da ait oldugu listesi hizasmda yazth ah§ap traversler 
hcr liste muhtcviyat1 ayn ayn ihale cdilmck üzere ve kapah zarf usuliyle 
Ankara'da idare binasmda satm ahnacktir, 

Bu i§e girmek istiyenlcrin listesi hizasmda yaz1lt muvakkat tcminat ile 
kanunun tayin ettigi vesika ve tckliflerini aym gün cksiltme saatmdan bir 
saat evcline kadar komisyon rcisliginc vermelcri lâz1md1r. 

~artnamclcr paras1z olarak Haydarpa§a'da teselHim ve sevk §efliginde, 
Ankara'da malzeme daircsindc, Eski§ehir vc lzmir'de idarc magazalarmda 
dag1tilmaktad1r. (391) 10466 

Muvakkat Eksiltme 
Liste 
No. 

1 

Miktan 

adct Cinsi 
46000 Cari bat kaym t ravers 
60400 Cari hat kaytn travers 

(15000 Kaym koprü traversi 
(Bu traversier mc~c tcklif edil· 

(digi t akdirde 

Bcher adcdi 
Muhammen bcdcli 

Lira K. 
3,15 
3-40 
6,oo) 

teminat 
Lira K. 
8495,-) 

gùn vc 
uati 

:a 

(X) 3 
(x) 

4 

5 
6 

7 

8 
g 

IO 

II 

12 

13 

8600 Cari hat kay1n travcrsi 
2270 Mc~c kéiprü t ravcrsi 
4060 Cari hat kaym travcni 
6496 Cari bat kayrn traversi 

1561 
56ooo 
40537 

ln748 

Cari bat kaym t ravcrsi 

39151 
(30000 

( 

" ,, 
.. 
" 

" 
" ,, 

" .. 
( :a3oo Çam makas 

" .. 
" 

,, 

" " 
Çam .. .. .. 

.. 

7,00) 
) 

3.00 

7,00 

2,90 
2,go 

2,go 

3,15 
3.35 
3,50 
4,25 

4,40) 
) 

5,50) 

u518,-) 

5750,-) 

6500,-) 

) 

rg35,-) 

n95,75) 
883,05) 

1412,88). 

339,52) 
20070,-) 

8039,95) 
19394,72) 

g56g,59) 

) 
) 

8482,50) 

u/2/1941 
Saat 
15.30 

12f2/.g4I 

Saat 
15.30 
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~ SATILIK FOTOGRAFHANE § ---E Nigde'nin en modern ve konforlu, gayet ixk ve Ï§lek, her E 
: türlü teçhizab haiz ( FOTO ALTIOK ) müessesesi bütün --: mü§temilâtiyle satxlacaktxr. Bu müessese Nigde'nin yegâne _ 
E fotograf evidir. Fotografç1lxkla i§tigal etmek istiyenlerin E 
§ bu f1rsab kaçxrmadan Nigde gazeteler bayiligine müraca- E 
: atlar1 lüzumu ilân olunur. 343 : -..,11111111111111111111111111111&1111111111111111111111111111111111111111111111111119 
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A. LEV AZIM AMlRLlCl 
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-- Ampül ahnacak ------ODEON -Ankara Lv. Âmlrl!g-l Se.. Al. K o. dan: Ankara Elektrik T, A, ~ir-: 
1 - Bcher kllosuna dl>rt buçuk k uru§ § 'ketinden : § 

Saman almacak 

Yeni ç1kan plôklar 
Küçük Melâhat 

tahmtn edllen 3000 ton balya samam pa- : O sram veya T ungsram mark a- : 
zarhkla satin ahnacaktir. 1 V 

2 - Samanlar oartnameslne gl>re 100 er : 1 lOOO adet 220 • 
200 

W. A m p ul : 
: satin ahnacakhr. : 

K eman, U t, Kan un, Klârnet tondan ~ag-1 olmamak Uzere ve Ankara --- Bu ampulleri satmak istiyen • 
lstasyonunda vagonlara tesllm oartlyle l 
ayn ayri tallplerden satin almablllr. : crin teslim m üddetini bildi rm ek : 

270407 No. ~~~~::~A:~R:1~~~~AYA 3 - 3000 tonun temln ati 16000 lira 100 : ~artiyle teklif mektuplanm, 12. : 
tonun temlnati 67~ llradir. : 2. 941 tarihine ka dar ~irket Mü- : 

KEMAL GORSES 
Keman, Kanun, Cümbü~. Klârnet 

4 - Pazarhg-1 6. 1 . 941 den ltlbaren ber § dürlügüne vermeleri ilân o!~~ur. : 

gUn saat 14 te Ankara Lv. A. Se.. Al. Ko. - -
da gorülUr. (9081) 19056 ~ 1Ill11111111111111111111111111111111 li~ 

270408 No. Nas1l oldu bilmem - N eva ras t g azel 

Y 1llarca demek - Neva h i caz gaze! 

AZiZE TÔZEN 

270409 No. 
Cura ile 
Aglama annem - S afranbolu varyant1 

Burcak tarlas1 - Safranbolu varyant1 

SA Di Y A VER AT AMAN 
Cura ve Zil 

Arpa ahnacak 
Ankar a Lv. Amirligi Sa. Al. Ko. dan 1 

l - Deher kilosuna tahmin edilen fiyatt 
6 kuru~ 26 santim olan 8000 ton arpa. pazar
hkla satm ahnacaktir. 

2 - A rpnlar ~artnnmeslne gllre 100 1:er 
tonclan a'ag1 olmamak Uzere ayn ayr1 ta • 
liplere de ihale edilir. 

Arpalar dükUm halinde Ankara ve civar 
lstasyonlnrcln teslim altn1r. 

3 - 3000 ton için kat! temlnnt1 21250 li
ra 100 ton !çin 938 lira olup ev~af ve 'art • 
namesi 960 kuru~ mukabillnde sntm ahmr. 

Taliplerin her p;iln Ankara Lv. A. Sa. AL 
Ko. na mUracaatl11r1. (173) 10200 

270410 No. KA~IK OYUNU HAV A SI 

SAFRANBOLU ZEYBEK H A V ASI 
Kohne fotin satilacak 

Ankara Levaz1m Amlrlig-i Satm Al. 

Ankara Lv. Amirligi Sa. Al. 
Ko. na gonderilen hariç askeri 

KITAAT ILANLARI 

Bugday k1rmas1 
Domova Sa. Al. Ko. Hs. den : 
1 - Tahmlnen beher kilosu 2 kuru§tnn 

1245 ton bugday kmnnsma kapah iarfln tn
li p bulunmnd1guulun pnzarhk surctiyle sntm 
ahnacakbr. 

2 - Umum tahmin tutnr1 24900 lira olup 
Uk teminall 1827 lira 50 kuru~tur. 

8 - Paznrhg1 1-2-0 H eumurtesi gUnU sa
at 11 de Bornova'da Ko. da yap1lacnkt1r. 

Ko. dan: 
400 çift kl>hne fotln aa.bla.ca.ktir. Sa.b§ 

6. 2. 941 per§embe gUnU sa.a.t 14 te Ankara 
de edllmek §artlyle pa.za.rhkla satm alma-• Lv. A . Sa. Al. Ko. da yap1lacaktir. Fotln-
caktir. 1er kimya taburunda. gl>rültir. (514) 

2 - Tahmln edllen bedell 36000 lira 10543 
kaU tcmlnall 5400 llrachr. 

3 - thalesi 4. 2. 941 eah günU eaa.t 
10,30 da Çanakkale Sa.Al. Ko. da yap1la- ' TÜRK HAVA KURUMU 
cnkt1r. 

4 - Kepcklcr 25 tondan ~ag-1 olmamak 
Uzere ayr1· ayr1 mliteahhitlere de ihale e- Muhtelif malzeme almacak 
dilebllir. Tilrk Hava Kurumu 1Iavac1hk Dairesi 

5 - Îstekliler mezkQr giln ve tarlhte Gene! Direktorlügündcn 1 

Ko. na milraca.atlar1. (511) 10540 1 _ H avncihk birliklcri lhtiynci için satm 

S1g1r eti ahnacak ahnacak 474 kalcm malzcmc, knpah zarf u-
Poyrah Sa. Al. Ko. Rs. den: suliyle cksiltmeyc konulmu§tur. Muhnmmen 

MlLLI MODAF AA VEKALETl 

Muhtelif yaglar ahnacak 
M. M. Vekâleti Sa tmalma Ko. dan : 
730 kilo gazyaï1, 730 kilo zeytinyag1, 

5110 kilo iç yag1 pazarhkla satin almacak
t1r. Hepsine t ahmin olunan fiyat 4000 lira 
olup teminatr 600 liradrr. 

lhalesi 5/ 2/ 941 çarsamba günü saat II de 
yaprlacakhr. Taliplerin komisyona müra • 

caatlarr. (397) 10446 

Araba tamir ettirilecek 
M. M. V ekâletl Satin Alma Komlsyo

nundan: 
Hepsine tahmln edilen flyati: 1350 lira 

olan 20 araba pazarhkla tamir ettlrlle
cekt!r. Pazarh!5;1: 31. 1. 941 cuma günU ea· 
at 14 tedir. KaU temlnati: 202,5 lira olup 
§artname ve listes! komlsyonda gBrUIUr. 
Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. Sa. 
Al. Ko. da bulunmalan. (501) 10529 

T elefon sand1g1 almacak 
M. M. V ekàleti Satm Al. Ko. dan: 
Komlsyonda mevcut nilmunes!ne gl>rc 

850 adct telefon sand1g-1 paza.rhkla satm 
ahnacakt1r. Hepslne ta.hmin olunan fiyat 
10600 lira olup teminat1 1590 lirad1r. 1-
halcsi 6. 2. 941 per~embe gUnU saat 15 te 
yap1lacaktir. Tallplerin komlsyona mUra-
cao.tlan. (500) 10535 

Kürek ve kazma sap1 almacak 

' - Sartname Ko. da gllrülür. isteklllc
rin me.r;kQr gün vc snat 10 na kndnr tcklif 
D1ektuplar1m Ko. nn vermi~ bulunronlnr1 

1 - 60, 65, 85 ton s1~1r etl ayr1 ayr1 o- bedeli 16.000 muvakkat temlnab 1200 lira
larnk 3. 1. 941 paza.rtesi gUnU eaat 13 te d1r. 
Po).Tah Se.. Al. Ko. da eatin ahnacakt1r. ihalcsl 31. 1. 9U cuma günU snat 16 da pi 

M. M. Vekàletl Satm Al. Ko. dan: 
60.000 kUrek sap1 ve 30.000 kazma sa
mUteahhit na.m ve hesa.bma. aç1k ek

(117) 10179 

Un almacak 
Ertlncnn Sa. AL Ko. Rs. den: 
1 - 'fuh111inen beher kllosu Hl k11m~t1111 

400 ton un çuvallari ile birlikte knpah r:arf-
1 sntm ahnacnktlr. 

2 - )luhnmmen bedell 03100 lira ve Uk 
t eminab !!DOIS lirnd1r. 

8 - Sartnamesi komlsyondadtr. 
' - Ekslltmesi 30-1-9.U per~embe gilnU 

1aat I IS de Erzincan Sa. Al. Ko. da yap1ln -
cakbr. 

tl - 1steklilerin mezktir g!ln ve &nnt Ho de 
t cklif tnektuplarm1 Ko. na vcrmelcrl. (164.) 

1019~ 

Binek eger taiirmr alrnacak 
.Merzl!on Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Ordu tipi ve mevcut nUmuneslne 
g fire 148 er blnck eyer takuru knpah za.rf
la almacnktir. 

2 - :Muhammen bedell 12876 lira ilk te
m lnat1 965 lira 70 kuru§tur. 

3 - NUmune ve ~artnamesl Ko. da g!S · 
rUleblllr. (269) 10290 

Kuru ot ahnacak 
Balikesir Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - 2000 ton kuru ot paza.rhkla. satm a
hnaca.ktir . Beher kilosunun muhammen 
bedeli a lti kuru§ 50 santlm olup kntl te · 
mlnat1 15500 llrad1r. 

200 tondan a§ag-1 olmamak aartiyle ay
n ayn tal!plere de lhale edileblllr. 

Tallplerln mezkQ.r gllllde Ko. na milra· 
caatlan. (270) 10201 

Koyuneti almacak 
t zmlt Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Askerl ihtiyaç !çln kopal1 znrf ck -

alltmesl lie 433.!S kilo koyun ctl satm alma
cakllr. 

2 - Ïlk knpah zarf ck iltmcsi 7-2-941 
günû sant 16 de Izmit Sa. AL Ko. da yo111 -
lacaktlr. 

2 - 60 ton lçin temlnat 3150 lira.dlr. Hava Kurumu Gene! mcrkcz bina~mda lla-
Tutar1 21000 liro.dlr. vac1hk dalresl levaz1m ~ubesincle yapilacnk-

65 ton fçin temlnat 3412 liradlr. Tutar1 tir. !llnlzernenin miktar vc evsaf li.>telrri pa-
22750 llrad1r. ras1z verilir. 

85 ton lçln temlnat 4462 llradlr. Tuta- isteklilerin, kanunda yaz1li · vesika ve te-
r1 29750 lirad1r. mlnntl11rm1 havi knpnh ve mUhürlü zarfla-

3 - Evsaf ve §artnamesl her gUn ko- rm1 lhale gUnU saat 115 e kadar levaz1m §cf-
mlsyonda gërlilebilir. (512) 10541 lii(ine vermeleri. 188 

slltme Ile satm ahnacaktir. Kürek sapla
rimn beherine 13 kuru§ ve kazma. sapla
nnm behcrlne de 20 kuru~ fiyat tahmln 
edilmil}tlr. 1'~kslltmesi: 17. 2. 941 p!lzarte
si gilnU saat 14 tedlr. !lk temlnat1: 1035 
lira oluP, !JO.rtnamesi komisyonda gèirU
lUr. Talipler!n muayyen vak!tte M. M . V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmalari. (502) 10536 

... 111111111111111111111111111111111111111.. Kuru fasulya almacak 
Adana Sa. Al. Ko.· Rs. den: 

1 - Tahminen beher kllosu 24 kuru!J -
tan 250 ton kuru fasulye çuvallarlyle bir
llkte pa.zarhkla. eo.tm ahnacaktir. 

ANKARA DEFTERDARLIGI - : 
~ Pik doküm iii yaphnlacak ~ 

Muho.mmcn bcdcU 60000 muvakkat t e
mlnall 4500 llro.d1r. 

2 - Pazarb~ 7. 2. 9 !l1 cumo. gUn U sn.at 
10 da §artnamesl Ankara, tstan'bul l eva.
z1m ârnlrllklerlyle komlsyonumuzda her 
gün gor!ilebilir. 

istekl!lerin belll gün ve saatte teml
natlartyle birlikte Adana Se.. Al. Ko. na 
mij.ro.caatlari. (513) 10542 

S1g1r eti almacak 
Çatalca Sa.. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Tahm!nen behcr kilosu 39 kuru§
tan 55/60 ton s1g'lr et! pazarhk usul!yle 
satm almacaktir. Muhammen bedell 23400 
lin muvakkat temlnati 3510 llra.d1r. Sart
nameyt gèirmek istlyenler Ko. da gl>rebi
llrler. 

Ekslltmeye 7. 2. 941 cuma günU saa.t 
11 de Çato.lca Ko. da yap1lacaktir. !stek
lller muayyen gUn ve saatten bir saat e -
vcllne kadar teminat mektuplarm1 Ko. 
na vermelerl. (515) 10544 

HARTA G. DlREKTORLOCO 

S1g1r eti almacak 
Harta Umum Müdürlùgunden : 

Bo~ teneke sab§I 
Ankara Defterdarhgmdan : 
Clnsl : Bo~ rnnzot t enekesl, aclett 2000, 

muhamrnen Lcdcll IJOO lira , muvakkat t cml

nat: 67 lira 150 kuru~. 

l - Yukarda evsaf1 ve muhnmmen bccle
li yaz1h ve sitma milcadele relsliginde bulu-
nan bo' mn7.ot tenekesi 2490 •saytl1 knnunun 
41 inci mn<ldesine tevfiknn aç1k arthrrnayn 
konulmu~tur. 

2 - ihaJe 4-2-9U tarihlne mUsadif snh 
gilnü saat lll de Ankara Defterdarhgmda 
yaptlncakt1r. (296) . 

3 - 1steklilerin ad1 geçen gU~de hizasm
da yaz1h muvnkkat teminat makbuzu ile ko
misyona gelmclerl ve daha fazla izahat ls -
tlyenlerln defterdnrhk milll emlllk miitlür -
Jiigüne mürncantlan. 10317 

T apu tescili 
Ankara Tapu Sicll Muhaf1zhg-mdan: 
Mamak'ta AU R1zanm fuzlen !~gal ve 

ev yapt1g1 hazineye ait hAll arazlnln ha
zine namma. tescill defterdarhk tarafm
dan lstenilmektedlr. 

Bu gayrl menkul ha.kkmda 31. 1. 941 
gUnU mahallinde tahk!kat yap1lacag1n
dan bu yerin mlllk!yet! lçln hak ldd!a e -
den va.rsa. ellerindekl mUsbet vesikalariy
le o gUJJ yerlnde bulunacak memurumuza 
veya. o güne kadar muho.f1zl1#1m1za mU
racaatlan lUzwnu UAn olunur. (509) 

10538 

-: Ankara Elektrik ~irketin· : 
: den: : 
: 20 adet boru dir ek (Kandila- : 
: ber) a it k 1sm1 ile 40 adct kofre : 
: yaptmlacak. Nümuneleri §Ïrketi- -
: mizin mübayaa servisinde gërü - : 
: lebilir. -
_ Bu Î§Î yapmak ve ~irket an- _ 
: banna teslim etmek istiyenlerin : 
: teklif mektuplarm1 17.2.1941 ta- : 
: rihine kadar ~irket Müdürlügü- -
: ne vermeleri ilân olunur. 339 = 
"'111111111111111111111111111111111111111~ 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Tkaret Mahkemesi Reis
liginden : 

Lahye'de T.N. N ederlendi~e Patronen 
1slâhoçisi En Metal Varn Fabrik Fiitek 
Fabrikasma : 

29/ 1/ 1941 

SU AKARKEN KÜPÜNÜ DOLDUR 

Neden bu kadar ucuz ? 
Sorgulanna cevab1m1z : 

Otomatlkman bir surette ha.z1rlanan ÇAPA MARKA çorbahk komprimelerlnlll 
temin etti!';i kolayhg-1, ka.zand1rd1g-i vaktl, aym za.manda. nefasetl ve kalorl 

kudretinl muhterem vatanda!Jl&.ra tamtmak maksadiyle kàrs1z sat1ld1Al lçlndlr. 
Bliyük bakkaliye mag-azalo.rmda bulunur. 6019 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Ankara. Jandanna Satin Alma Komlsyonundan : 

Cinsl 
:Un 

Mlktan kilo 
120.000 

Ekmek 180.000-184.000 

Bulgur 
Sadeyag 
Kuru fasulye 
Plrlnç 
Sabun 
Tuz 
Toz oeker 
Çay 
Kuru eofan 
Kuru Uz\l.m 
Patates 
Nohut 
Siyah merclmek 
Zeytinyag-1 

40.000 
lCI0.000 

20.000 
2.500 

10.000 
7.000 
2.500 
5.000 
2.~00 

30 
1.500 
2.500 
2.000 
3.000 
2.500 

500 

Temlna.t B. lira. 
21.600 

24.840 
13.200 

a.116 

4.000 
4 .125 

2.500 
2.940 
1.250 

350 
950 
180 
120 
750 
160 
450 
000 
350 

1lk temlnati 
Lira. Kr. 
1620 OO 
1863 OO 

990 OO 
253 13 

300 OO 
309 38 
187 50 
220 50 
93 75 
26 25 
71 25 
13 50 
9 OO 

66 25 
12 OO 
33 75 
37 50 
26 25 

18.625 1396 88 

Ekslltme gUn ve sa.ad 
10. 2. 941 pazarteel ...C 
10. 2. 941 pa.za.rtesi ~ 
11 kapah za.rf 
15 kap&J1 za.rf 
11. 2. 941 sali aaa.t 11 r 
çlk elcalltmt 

Kapah zarf 
11. 2. 941 sali 
Saa.t : 16 

1 - Polathdakl jandarma o'kuluna. ve lkl part.ide tesllm ed!lmek 11arUyle yukatl" 
da cinsi, miktan, tahmin bedell, llk teminati yaz1h on seklz ka.lem mUtenevvi ers .. 
Anka.ra'da Jandarma Genel K. binas1ndakl J. sa.tin alma. komisyonunca. hlza.lar1~ 
gl>sterilen gün ve saatlerde dort kapah zarf ve blr aç1k eksiltme Ile al1na.ca.ktir. 

2 - Bu erza.kt11n yalruz ekmek ve undan blrisl lhale olunacakt1r. 
3 - Ekmek günde en çok aekiz yilz kilo ve et Ise lhtlya.ca teks.bill edecek nst1'• 

tarda gUnlük ola.rak teslim olunacakt1r. 
4 - On dèirt ka.lem erzakm hepslnln birden blr lstekllye lhalesl calz oldul\l gttll 

ayn ayn veya blrkaç kalemlnln blr arada mlllhtellf lsteklilere lhalesl caizdlr. 
6 - :;ïartname ve evsaf !stanbul ve Ankara Jandarma satin alma komlsyonlarlY11 

Polath Jandarma okulu komutanh#indan paras1z ahnablllr. 
6 - 2490 say1h kanun §artla.rm1 haiz l&teklller!n kapah za.r! tekllflerlnl ekslltnl1 

za.marundan blr saat evel!ne ka.dar komisyonumuza vermelerl ve a.ç1k eka!ltmeye JI• 
recek olanlarm ilk temina.t ve veaikalariyle blrlikte ekslltme vaktl komisyo~ 
gelmelerl. (365) 10443 

8 - 43328 kilo koyun elinin tutnri olan 
21664. lira oiup muvakkat tcmlnnt1 1625 li -
rad1r. 

Harta umum t.r.üdürlügü k1tas1 erlerlnin 

$Ubat 941 iptidasmdan temmuz 941 nnhaye
tine kadar 6 ayhk s1g1reti ihtiyac1 alti bin 

kilo sartnamesine gêire aç1k eksiltmeye 

konulmui;tur. Beher kilosunun muhammen 
fiyat1 otuz be~ kuru~ muvakkat teminat1 
yüz elli yedi lira elli kuru~tur. Eksiltme 

gününde •müracaat eden olmad1gmdan 10 

gün uzatdm1$hr. 

Millî Müdafaa vekâleti avukati Recai 
Tiizmen tarafmdan aleyhinize ikame olu

nan (827120) lira alaca.k davâsrndan dolayr 
davâ arzuhah tarafm1z.a teblig edilmek ü. 

zere mütercem surat leriyle birlikte 27. 4. 

939 tarihinde gêinderildigi halde müessese· 
nizin hali tasfiyede bulundugundan likda
t0rün arzuhal suretini tebellugdan imtina 

etmi& oldugundan bahisle bilâ tcblig iade 

edilmil! ve 24. l. 941 tarihinde zikri geçen 
davâ arzuhah suretinin mahallî kanun hü. 

k~l~~e ~re li~~êire ~hlii edilmesi ---------------------------------~ 
s.okak 21 No. da kar11U1Z Hayriye Çelenk ta-

4 - 1stekliler her glin ~nrtnnmcsinl An
kara 1stanbul Tophane ve 1zwit Sa. Al. Ko. 
da gllrcbilirler. 

6 - l steklller bclll i;lln vc nntinden bir 
sant evel lhtiva eden knpnh zarflnrm1 fzmit 
Sa. AL Ko. na vermeleri. (3'9) 10366 

Sadeyag1 almacak 
Çanakkale Se.. Al. Ko. Rs. den: 

l - Tahminen beher kllosuna 160 ku· 
ruetan 20000 kilo sadeyag1 pazarhkla sa · 
tin ahnncakt1r. l;iartnamesi Ko. dan verll
mektedir. 

2 - :Muhammen bedell 32000 lira kat! 
teminat1 4800 llrad1r. 

3 - lhalest 3.2.1941 pazartcsl gllnU sa
at 10,30 da \;a.nakkale Sa. Al. Ko. d:i. ynp1-
l acnktir. 

~ - isteklllerin mezkftr giln ve sas.te 
kadar Ko. na mUracaa.tlar1. (354) 10370 

Nohut almacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - 86 ton nohudun behcr kilosuna tek· 
llf edilen 19 kuru!I makamca pahah gBrUl
dUgUnden tekrar pazarhklo. ihalcsl 24. 2. 
941 paza.rtesl günU saat 16 d:i. Edirnc'dc 
cski mll§irlyet binas1ndakl S&. Al. Ko. da 
yap1lo.~t.Ir. 

Çuvallar bllâhare mUtco.hhlde la.de e
dllecektlr. Tahmin edilen tutan 16340 li

ra. llk temln11ti 1225 lira 50 kuru11tur. Ev
an! ve oartnamesi her gUn Ko. da gl>rUle
billr. 1steklilerin s0zü geçen gUn ve saa.-
tlndc Ko. da bulunmalar1. (510) 10539 

Kepek almacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - Tahmlnen beher kilosu 4 kuru~tan 
100000 kilo keP.ek suve.11ar1 ~alcl1lt~a ia-

Vermiye istekliler 10. 2. g4t pazartesi· 
günü saat 15 te Cebecide Harta Sa. Al. 

Ko. gelmeleri. (498) 10534 

,:!111111111111 D O KTOR 111111111111~ 

~NERiMAN ÜNALAN§ = -- Çocuk hnstaltklari müteha~sm : 

_ Samanpnzar1 Alim bey aparbmnnm - -
- dnkl rnunyenehanesinde 18 den 19 a : 
: kndnr hastalanm kabul eder. : 1 
"'I 111 I Telefon : 3323 328 li li~ 

U LUS - 22. lnci yil. - No. 6997 

fmtiyaz S ahibi 

lskender Artun 
Umumî N e§riyatt tdare e d e n 

Yaz1 1§1eri Müdürü 
Mümtaz Faik FENlK 

Müessese Müdürü Na§Ît Ulug 
ULUS Baannevi ANKARA 

Arp a ve yulaf ahnacak 

için tekrar gêinderilmi~ ise de bu ~fa da 

Hollanda'mn almanlar tarafmdan isgal e
dilmesi üzerine bu arzuhal suretinin teb. 
Iigine imkân olmad1g1 Hollanda hariciyesi
nin yaz1s1na atfen Berlin büyük elçiligin
den bildirilmekle bu bapta.ki davi arzuha

hrun Ulus ve Cümhuriyet gazeteleriyle ilâ

nen t ebligine ve cevap müddetinin ilâmn 

n~ri tarihinden itLbaren bir ay olmasr ten
sip k1lmm1ll oldugundan bu müddet için
de davi arzuhahna cevap vermeniz lüzu-
mu ilânen teblig olunur. 342 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Hâkimli
ginden : 

Ilgaz kazasmm A!iairdere kèiyünden Çe. 
lenk obllannda.n 26 No.lu hanede mukim 
tsmail Çelenk'e: 

Ankara'nm Cebeci Dcmirlibahçc Utügen 

rafrndan aleyhinize açdan bo!;ian.ma davâ11 ANKARA V ALILICJ 
--------------------------;;._---~-a rz uh ah ve davetiyesi i.kametgâhmrzm 

meçhul bulunmas1 hasebiyle muhakemeniz Elbise yapbnlacak 
için tayin olunan 13. 2. 941 pcr&ernbe saat Ankara Valiliginden 1 

9 da Ankara Asliye Birinci Hukuk mah-
d 

Naf1a Müdürlilgil tamirah mütema~ 
kcimesinde bulu.nmaruz ve yahut musa dak 

·1 d posta Çavu~lar1 ve ameleleri için yaphril• -
bir vek1 gêindermeniz için Ankara' a çr-
kan Ulus gazotesiyle ilânen davetiyc da- cak elbise 10-2-9 n pnznrtesi gUnU .iaat "lt' 

vâcr karrs1 Hayriye'yi aç biraJunak, haka. de vilâyet dalmt encUmeninde ihalesl yapil

ret ve 11iddetli geçimsizligi muhtevi davi mak üzere aç1k eksiltmeye konulmu§tur. 

arzuhahnm keza ilânen tebliginc lcarar vc. Muhammen bedeli "1996" lira ve muvalr' 

rildiginden bermucibi karar mczkilr gün ve kat temlnati "149" lira "70" kuru§tur. 
muayyen saatte Ankara Birinci Asliye Hu. fsteklilerin teminat makbuz veya mektlt" 
kuk mahkemesindc bulunmanJS vc Yahut bu ve ticnret oclas1 vesikalariyle blrlikte tJ' 
musaddak bir vekil gëndennecUZ lii.zumu zü geçen gUn ve saatte daimt encilmen rci' 

ligine gelmeleri. 
H. U. M. K . 183 ve 3g8 inci 1J1addelerine 
tevfi.kan davetiyc yerin.e kaim olmak üze- Buna ait kuma~ nilmunelerl lie fartn• • 

mesini her gUn ~af1a Müclürlilgünde 111111 • 
r e ilânen teblii olunur. 300 blleceklerL (4'6) 104711 

1 - Askerl lhtlyaç için 8.§af1da clnelerl, tutar!ar1 ve llk temlnatlar1 yaz1h arpr -=============--------------------;-------~~---~~-~ 
ve yUlaf pa.zarhkla. satin a.hnacaktir. .i'r'-:~-~~~---··~~~··••••••••••••••lllÎ•••;;;;;;;;;;;;;;~. 

1zmit Sa. Al. Ko. Rs. den: 

2 - Pazarhg-1 3. 2. 941 gUnü saat 15 te tzmit Se.. Al. Ko. da yap1lacal<tir . 1 1 
da !; ~;; ~:i::b~~1:.yr1 ayn a.rpa ve yulaflar1 ihale edllebildi~ glbl tçmlnatiari y ENi Sinemada HAL Sinemas1nda 1 sus Sinemas1nda SüMER Sinemas1nd1 

..._ - tfltc!<Jllc.- belli gUn ve saatlnde 1znut Sa. AJ. K o. na gelmeleri. (361f 
~insl Miktan ~utar1 l'emlnati 

A.rpa 
Arpa 
Arp a 
Arpa 
Arpa 
Yulat 
Yulaf 
Yulaf 
Yulaf 
:Yulo.f 

kilo Lira Lira 
1010400 80832 6055 

351352 28100 2707 
439200 35136 
434880 34770 
217440 17395 
605200 
175627 
219600 
217440 
10872Q 

40416 
14051 
17395 
17395 

B69.Z 

2635 
2609 
1305 
3032 
1054 
1293 
1293 

§5a 

BugU11 bu gece 

Sinema dUnyasmm en parlak 

ikl y1ldm: Clnudette Colbert -

James Stewart 

Hayat güzeldir 
Seanslar: 14.SO • 16.30 • 18.80 

gece snat: 21 de 

Bugün 14.30 dan itibaren 

LOR EL. HARDi 
haydullar aras1nda 

Türkçe sozlü büyük komedileri 

Scanslar r 14.30 - 16.30 • 18.30 
Gece 21 de 

Saat u.15 de ucuz matine 
Hollyvvood Resmigcçidi 

J3ugün bu gece 

FevkalAde eglencell film 

ZüPPE KIZLAR 

Bu gece 21 den itibarcn 4 1eJI 

cin müthl1 ve hcyccantar1' 
dolu macerasi 

4 Namus bekçisi 
Oymyanlar : Geor1e Sandert 

Oym;ranlar 1 Barbara Stanwvck ··' Loretta Younc • Richard G 
Henry Fonda 

Seanalar : 14 • 16 • 18 Gece 

20.30 da 

en • Rcjinald Denny 
Saat 12.15 • 14.30. 16.30. 18. 
scanstnda MASKELl VATArl 
HA1NLER1. 


