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1 Memleketin üç büyük ha
Yll' cemiyetine aym zamanda 
yardnn fll'Sah her zaman ele 
geçmez. Kurban bayrammda 
kurbanlanmzi Türk Hava Ku
rumuna vererek bu frrsah elde 
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Mahsulün artt1r1lmas1 ve degerlendirilmesi için 

PAMUK KONGRESi BUGON 
• " :. • • • • Il r • tJ 

Ziraat Vekilimizin riyaseti alt1nda 
' 

TOPLANTILARINA BASLIYOR . 
.> 

Kongrede pamuklar için al1nmas1 
icap eden tedbirler tesbit edilecek 

• 

1 

Pamuk tarlalanm1z.dan güz.el bir gorünü§ 

Memleketlmizdc vamuk rnahsuJUnün u
mum! vazlyetinl tetkik maksadlyle e;ehri-1 
mlzde yap1lacaJlin1 yazd1guruz büyük pa -
muk kongresl bugün saat 15 te !kt1sat Ve
kâletl lcUma salonunda Zfraat Veklli B. 
Muhlis Erkmen'ln reisllf;inde tovlanacak -
tir. Kongreye lstlrAk edecek olan Ege ve 
Cukurova bOlgelerinln mümesslllerl eehri
mlze gelmts bulunmaktadtrlar. 

Kongre'de pamuk jstlhsaJl iUna Ile tet· 
klk edilecek ve bu islihsalln nrtllr1lmas1 ve 
mahsulün kalites.inln lyilestirilmesl lçtn a
hnmnst lâz1mgelen tedbirler arastlnlacak
br. Bu suretle 3 gün arka arkaya devam 
edecek kongrenln sonunda pamuk istihsa· 
llnin gerek kemiyet gerek keyfiyet bakl· 
mmdnn lstikbalde aJacag,. durum Uzertn
de müspet kararlar a11nmI$ olacaktlr. 

KongrenJn ruznameslni Y8ZIYOruz: 
Pef$embe i'UnU: 
1. - 1kt1sat VekàleU lçUma salonunda 

ac1h1i 
2. - Reis vekiJlerinln ve kAtlplerln in· 

(lhabti 
3. - Komtsy911Iann secilme& 

---, A) Blrincl kdmlsyon <Cukuiw.a bôlae· 
. J Binde Akala ve Klevland Upleri Uzerlnde 

Y1l, 
y1lba§t, 

Merhum Necati'nin (Sonu s. inci saylada) 

k . ' ta v1m .•• 
Hüseyin SAMI 

mezan ba~1nda 

Dün heyecanh bir 
ihfifal yap1ld1 

Urfa Mebuau Dlln tUrk lnlulâbm1n asll ve ategll ruh-
• • • lu blr evlê.d1n1n 61UmUnUn 12 incl y1ld6nU-

Ebediyeti~ sonsuz fü"1ah ~.çi~de 1 mUydU'.'Memleket hlzmetlne gcnç blr mu
yaln1z kend1 kanunlarm~ h~um- alllm o1a.rak at1lan ve memleket hlzme
lerine uyarak devam edip giden tlnden Maarlf vekill olarak, hem de haye.-
"tabiat'', herhalde, insanlarm ta~- ( Sonu z. znci saylada ) 
viminden habersizdir. "Y1l" den•· 
len insan Olçiisünü, ferdasmdan en· 
diteli heJeriyetin ürkek ve titrek 
elleriyle çizdigi bu itibarî itareti 
donuk ve ac1 bir istihza ile kartila
maktadrr. 

lster, "Romulua" ile 1 martta 
ba1Jam1f olsun, ister "Seza::r''r.n ira
desine temposunu uydurarak 1 lkin· 
cikânunda batlasmlar!. Meselenin 
mahiyeti degitmit olmaz. Fânî in-
1anlar1n Omürlerini Olçmekt mâzi • 
lerini tahallur edebilmek için bula· 
bildikleri bir olçü kar1umdayrz l 
Y a1amak, çahpnak için ümit elme· 
ge mecbur o\an, her yeni yddan ye· 
ni talih uman insanl1im bir istigrat 
günündeyiz. Oin, milliyel farlu go
zetmeksizin heteriyetin UD'luntuna 
tamil mütlerek bir lefekkür aninda, 
Yicdanî bir mürakabe demindeyiz .. 

Gokleri klZll bir aydmhga bogan 
rtrk bollugu içinde, fenlik kas1rga
lari koptugu yillarda 1om agtzh bir 
falc1 çJup avrupalrlara deseydi: 

Amerika 

ingilfere lehine 
diplomafik bir 

taarruz mu yapacak ! 

Bir Amerikal1 kad1n 
gazetecinin tahminleri 
Nevyork, 1 a.a. - Bayan Anne Dhare 

Mac. Cormik, Nevyork Times gazeteslnde 
yazchtt bir makalede, Blrl~ik Amerlka1n1n 
1nglltere !chine blr diplomatik taarruza ge-
çecellnl tnhmin etmektedlr. l\.'luharrir, ta
arruzun alAmetlerlnJ, B. Ruzvelt'ln MaresaJ 
Petaln'e hltaben yazd1g1 ve amiral Leahy

Ohri golünün garp k1y1s1nda 

Siddetli 

muharebe 

devam ediyor 

italyanlar 
malzemelerini Elbasa'a 

çekmege ba~lad1lar 
Manostrr. 1 a.a. - Royter ajnns1n1n Ar· 

navutluk hududundakl muhabiri blldiriyor r 
Ohri gôlUnUn garp sahillerindeki muharebe
ler bütUn ~lddetlnl muhafaza ctmektedir. 

Müthl' soS:uk ve knr f1rltnas1 dole.y1sly • 
le, yunanJùar, ltalyanlar1n elàn muhafaza 
ettlklerl Lln kHyU Ile baz1 tepeler üzerindekt 
mevi:Uerl hcnüz l~gal cdcmemi~lerdlr. Fal.:at 
italyan1ar bu mevzilerln uzun müddet muh&· 
faza edilemlyeceSinl anlamt:, bulundukla .. 
r1ndan buraJarda bulunan ma.l:r:emelerlnl F.1-
besnn'n doi(ru çekmiye ba~lam1$lard1r. 

arada yunanhlar, ai1r topçu himayesin<le j .. 

lcrlemckte devatn etmcktcdir. Lin kOyU1 ha • 
klkat halde ne ltalyanlartn ne de yuna.nl .ta
rin elinde 1ay1lnbilir. Filhakika buraya gt: • 
rek itnlyan gerf'k yunnn itcr1 k0Uar1 girml~ 
terse de gcne geri c;ekilmt~lerdtr. DUn barn· 

1940 y1hnda oyle bir samyeli ese
cek ki insanhgm binlerce yildanbe
ri gonlünü çelen magnevî k1ymel· 
Ier, yaln1z çeliie, demire, ate1e, 
hulâsa kuvete lapanlarm ceberulu 
altmda yerlere serilecekl 

nln aOtürdügU mektupta, büyük elçi B. n1n gUnc~li olma.s1 topçu lçln ldcal blr gOn 
Phlllip'in Roma'ya avdetlnde btiyük elçl olmut ve snbnhtan nk~nma kadnr topçu dû -

( Sonu J üncü saylada ) 1 ellosu ynp1lin1~t1r. Deh1et salmaga memur propa
gandalar1n Oncülüiünü yapt1i1 Oy· 
le bir istilâ makinesi harekete ge· 
çecek ki, Avrupa k1tas1nda ilimde, 
fende, güzel sanatlarda en ileri 
rütbeleri kazanmtf millî camialar 
ailinip süprülecek!.. Kaygusuzluk 
yüzünden bahts1zlria uir1yan bu 
memleketler amans1z bir esaret bo
yunduruiu alt1nda biribirine kader 
ortaër. olarak sefil ve mustarip bir 
y1lba11 idrâk edecekler !.. 

(Sonu S. inci saylada) 

Bursa bolgesinde 

Sellerin bozdugu 
koprü ve yollar 
tamir olunuyor 
Ege m1ntakas1nda 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Sular süratle çekildigi için 
vaziyet yak1nda düzelecek 

Bursa., 1 a..a.. - Kemalpqa ve Ke.racabey'de sula.r tedricl blP 
surette azalmata b8§lanu1llr. 

Bu detak.1 seylàpta alinan tedblrler sayeslnde insanca zayiat 
olmani11t1r. Hayvan zaylat1 da pek az olmu:,1tur. Mahsur kôylU .. 
nün her tUrlU yiyecek ve lstlrahatlar1 temln edilmi1tir. Suie.
rio tahrlbat1na utz-1yan Uluabat ve Kemalpqa 1osesinin bo-

Pamuk topl1yan koylü k1z. zulan klBlmlan ve menfezler ahnan tedblrlerle yeniden ,.111.11 

-----------------------·-----·----i edllmekte vesaitln kolayhkla geçmesine 
ça1111Imaktad1r. Halen seylàp m1ntaka.s1n.-

nd d' , b' 'd d' k' ' da bulunan su ioleri bqi mühendisl $ua-8, Çiir(il Türk basmrna go er 1g1 1r mesaJ a 1yor 1 : ylp"iD ald1ti tedbirlerl• tahribe u~riyan 

Türk- Îngiliz dostlugu 
felôketli zamanlarin imtihan1ndan 

muvaffakiyetle ç1km1$t1r 
Gelmekte olan iyi günlerde bu dostluk dünyamn 

istikbali ve bütün hür milletlerin emniyeti, saadet 

ve refah1 için büyük bir ehemiyeti haiz olacaktrr 

Büyük Britanya BQ§vekili 
B. Win.ton Churchill 

lngiltere Ba§vekili B. Churchill, A· 
nadolu Ajans1 vas1tasiyle türk mat -
buatma a§agidaki mesajt gondermi§ -
tir : 

"Yeni y1l münasebetiyle türk mille
tine türk matbuatt vas1tasiyle en ha • 
raretli selâmlarim1 gèinderir ve 1941 
y1h için refah Ye saadet temenni ede-
rim. 

Geçen sene zarfmda ingiliz milleti 
çok ilîm tecrübeler gcçirdi vc èiy -

le anlar oldu ki en iyi dostlar bile mu
vaffak1yetimizden §Üphe etti. ~imdi 
bèiyle §Üphc eden pek az kimse vardir. 
Fakat ingiliz halk1 arasmda bir tek 
kimse bile nihaî zafcrden §Üphe etmi • 
yor. Yeni yihn C§igindc bulunurken 
kar§ila§acagtnuz zorluklara ve müca -
deleye itimatla bak1yoruz. Biliyoruz
ki harp vas1talarim1z ber gün bi -
raz daha arttyor vc Birle§ik Amerika
n1n muazzam istihsalât1 bize yard1m 

ediyor. Akdenizde son zamanlarda ka
zzmlan zaferlcr èinümüzdeki y1hn bi

--------------·----, ze neler gèistcrcccgine bir alâmet sa

Îngiliz gazelelerine gore 

Bardia 'n1n teslim 
olmas1 yak1n 

Taillruzun ba11ndanberi 

Ïngilizler 200 italyan 
tayyaresi dti§ürdüler 

y1labilir. 

bentlerln tamlr 1i,l ne utra111Imakta ve a
çtlan gedlkler kapaltlmaktadtr. Bu sene
kl su bask1n1 earahaten i~pat etml!;:tlr kl, 
Natta vekàletince Karacabey ve Kemalpa
§8., Susurluk Uzerlnde yapt1rl1makta olan 
kanallar ve aetler 1§1 en büyilk lmar hare
ketlerlnden biri olmu1tur. Bu kanal ve set.
Ier in§aab tckemmtil ettikten sonra bu· 
gün tçln atet oeklinl alan .sular bu teylzll 
ovalar1 isHlJt edecek en koruyucu nlmetler· 
den btrl olacaktir. 

lz.mir'de normal vaz.iyet yakinda 
avd et ed ecek 

li:mir, 1 R.111 Jlavalartn nliisllil ,critme-
si üzerinc seylAp m1ntnkas1ndnki sular1n çe
kilmesl deva1n etn1ektt""dir. Sub1r1n çf'kilrne. 
si p;nyet &Uratli oldu~unrlan k1sa hir %tUnA.n· 

da normal vaziyelln aYdeti 1n11J1nkkak gibl .. 
dir. 1-Ienemcn'ln münhat yerinJe bulune.n 
sular çekilmekle bcraher Bergsma ~o.!las1 -
n1n 36 1nc1 kllo1netresindekl sular1n Jrtif11.1 
mot6rlü vcsaitln seyrlseferine mani olacak 
nlsbettedlr. ?t.Yf'nt""men'le EmirAlf'm df'mlr " 
yolu ~osas1 üzerlndeki sular tamamiyle çe • 
kllml~tlr. Dergan1a ~o~nJt1n1n A9 uncu kilo
mctreslnde 1ular1n ahp p;UtUrdil~ü ~osa 60 
metredir. ~fenemf'n'in su Sf'(ldinin yikllan 
k1sm1 clvar1na @'f'tir11f'n ka)·1k va.F1ta iyle blr 
mt1ddet lçln haber ahnRm1yan Çavuti, :a.tu .. 
sabey ve Keslk küylcd arnsanda muvasRl.a 
tcmln olunmu~tur. Ancak Gediz nchrinln 
tckrRr eskl mecrflStna do~ru akru~kta oldu· 
J;undan !tfenf:tnen'in ova küylerintlen bRn .. 
lnriyle hcnUz: lrtlb:it ten1in l"dilen1f'111i,tir. 
BilhA!lS& ~tallep~, Sulhey ve 'fuzçullu kOytl 
tnmamcn sularla mal111ur vaid:'·ette ol<luf(un
dan dürt glindenherl htç bir haher ahn111na,.. 
m1~t1r. Tuda f0sn.r;;1n1n eski Gt>dir. tllf'C'rast
na' hmbet eden 7:5 metr("lik k1s1n1n1 sulnt' gô
tilrdili;ü lçln bu k1s11n üzl"rinedkl kü)·lerll" ve 
bilhn.~a Hakhç khyü ile muvasalay1 hlr ka.
y1k ten1ln ey11"nlf'klf'dir. Torhnh'cl11. Arap<.·t ile 
Suba~1 arn!'l1ndRkl büyilk kilprtlniln hlr ay.,.. 
~1 inhiraf ettiAinden icabeden ledhirler ahn-

Îngiliz donanmas1 

Adriyafik'te 

4 italyan ia~e 
gemisi bahrd1 

Bclcrad; t. a.a. - Bclgrad gazetelerln • 
de ç1kan haberlere a:Ore, inciliz harp cemf. 
Ieri bu sabah Adriyatik'dc dOrt ia1e va • 
puru bat1rm1,lard1r. Bu vapurlartn aitt 
toplar ve kamyonlar nakletmcktc o!duiu 
sëylenmektedir. 1na:iliz gemîlerirun bücU· 1 n g i 1 i z ke~if kollan 

huduttan 120 kilometre 

Felâketli zamanlarda iyi dostlara 
malik olmak bir nimettir. Geçen mÜ§· 
kül aylar zarfinda türk hükümetinin 
ve türk milletinin degi§mez dostlugu. 
na mazhar olmak saadetine nail olduk. 
Bu dostluk bütün baglarm en kuvetli 
sine, yani mütekabil anla§ma ve sayg1-
ya, bir çok DlÜ§terek gayc ve menfaat
lere istinat etmektedir. lki triilletin 

dostlugu felâketll zamanlann imti -
han1ndan muvaffak1yetle ç1km1§!tr, ve 
ben eminim ki gelmekte olan iyi gün· 
lcrde bu dostluk dünyanm istikbali ..e 
bütün hür milletlerin emniycti, saadet 
ve refah1 i~in pek büyük bir ehemiyeti mu Arnavutluk ve Yugoslav hududu hiza. 

(a.a.) 1 •1nda vukubulmu$tur. B:i.tan vapurlartn mtll haiz olacakltr. 
·--- rettebatr salimen li:araya ç1km1slard1r. 

kadar içeri sokuluyorlar. 

Londra, 1 a.a. - Dlter btitUn lnglltz ea· 
zetelert glbt, Times gazetesi de Bardla'nin 
dUsmek Uzere oldufunu ve teslim bayrakt· 
nJn bua-Unlerde dalgaJanmas1na inUzar e
dildlllni yazmaktad1r. Filhaklka italyanla· 
nn, vazlyetln Umitslzliiini anlamakta ge
clkmlyecelert ve selAmelin teslim olmaktan 
ibaret bulundugunu ldrâk edeceklerl ilmlt 
edilmektedlr. Slmdl garnizonu teskll eden 
20.000 asker mütemndl top~u ate~i altindn, 
hAdlselerin neliceslnl mtitevekkilAne bekle· 
mekterlir. Grazzlanl hàlA Tobruk ve Bar· 
dla'da bilyUk blr meydan muharebesl ver
mek nlyetlndedlr. Bu muharebenln ltpl • 
yanlara Tobruk'takl haz1rhklarm1 lkmnl 
etmek tctn zaman kazandlracag1 ünlit olun· 
maktad1r. 

Günde 9 italyan tayyaresi 
dü~ürülüyor 

1940 ydmda, oyle bir zafer bar
man• olacak ki, gOklere ç1kmaga, 
denizler a~maia yeltenen müthit 
bir gurur içinde tarn barman safa
aina ba1landacai1 s1rada kanl1 o
raklarrn dev1irdigi millî hataklarm 
çoktan çürümüt oldu~u gèirüle
cek! .. Tarihin pek gar1p bulacag1 
bu zafer harman1n1, durmadan, ara 
vermeden y1Ilarca esmit olan mai· 
neviyat bozucu, millî heyecan1 l".\1-
rutucu rüzgârlar1n haz1rlad1i1na 
r.ihayet akil erdirecek!. . . . 

ou uieczup falcr deseyd1 k1, b1r 
( Sonu 2. 1ac1 :saylada ) l:unanl1lqrin ital;yanlardan illtinam ettikleri 1ilâlardan bir k11m1 

Kahire, 1 a.a. - Orta $ark'taki lnglllz 
pllotlan, Grazlnn1'nin tayyarecilerinl sima
U Afrika"dn süratle mngtop etmektedirler. 
Noel münasebetiyle 24 ~t süren blr te
vakkuitan sonra tngiliz hava kuvetlert, 

( Sonu 3 üncü say/ada ) lngiliz. donanmairna men1uo szemilerden bir kasi 



' 1 

-!-

1 FRANSIZ FELAKETI KAR~ISINDA 1 

Doktor Alexis Carrell 
duyduklar1n1 anlat1yor 
Genç nesli nas1I haz1 ria mal 1 ? 

DiSiPLiN 
Maruf Doktor Alexis Carrell'in frans1z maglflbiyetinden ç1kard1g1 
neticelere dair yazd1g1 makalenin ilk Jczsmmz dün ne§retmi§tik. 
Suni kalp imâline muvaffak olan bu doktorun makalesindeki 

disipline ait son k1sm1 da bugün ne§rediyoruz : 

-II-

Mtiftkklre disiplin sayeslnde e!Astlkiyetinl 
muh&fnza etmelldlr. Ef!Atun'un "Akademl" 
1lnde gcnçler aralarmda ve bilyükleriyle 11-
yasl ve ah!Akl mcselclcre dalr mübahllsc ve 
mtinak11.~nlarda bulunurlard1. On lklncl asir
da (Abelar) m blr tek takririni dlnliyebil • 
mek içln talebe yüz elll kl!omctre yolu yaya 
e;lrlerdi. Bugünkü gençlerimiz ya mânas1z 
bir film seyriue çlikilyor yahut mUnebbih o
larak caz musikisi ar1yor. Tahsil ve tcrblye 
ealtnm b!lylece alcnen larat1 cbeveyn tara
fmdan hlç bir ltirazi muclp olmuyor. Pek 
ya11k. Gayet çetln lçtlma! ve 1lyasl meaail 
hallcdilmek lhtiyac1 lçlnde bcklcrken biltlln 
blr ncsle ait fikrl knblliyetlcr lstlmal edll -
mcmck ytiztinden çürilmektedir. Araunzda 
hiç olmazaa bir mesele üzerinde ihtlsaa pey
dah edip o mcseleoin dojiru blr fekllde balll 
yolunda miles Ir olam1yacak adam yoktur. 

Jlfedent bayabmmn ber bang! blr 1afha
''"" faal blr surette lttlrAk gençlerlmlzlo 
henilz lltlmal edllmemi§ enerjl!eri içln mü -
kcmmel blr menfez tetkil edebillr. Çocukla
r1m11 umumlyetle muhltlcrlyle aralnrindnkl 
milnaaebetln mahlyetlnl mektepte !ken ot -
renemlyorlar. Her cemiyette ele alabllccck
leri muayyen meseleler mevcuttur. Bugiln 
~rnç, lhtiyar blç birlmlz etrafmuzda cereyan 
cden muauam hAdiselere karf1 pasif blr n· 
1iyette kalamayu. lllilll mukadderatJm1z fer
dl tefebbUs ve bulut kabiliyetimlze gayrl ka
blli tefrlk blr surette bajih bulunuyor. 

Ahlâk da dlslpline muhtaçtir. AhlAkl gU· 
zellik nadir, ve fakat son derece calibi dik
kat blr hildisecllr. Bu vnsf1 haiz olnnlard!l 
11.nh edilemez bir enerji, gl!ze çarpan bir 
eazlhe, ve hilkmedki hir kuvet tckevvün edcr. 

insanm ncfsine hnklm olmas1 kolny de
fildir. Bununla bernher bir defa elde edilln
ce lnsann hakikt yafnma sevlnclnl getirir. 
llu hlssin lhtl,am1m tntm1~ olanlnr1 artik ho~ 
ve ya"')J\ ievklerln daim! devrl tatmin edemez 

?>faruf (evanjelist) Dwight llloody demi' 
kl "~lmdiye kndar hiç klmse ben! kcndim 
klldar üzmedi." Yerle,ml' ltlyatlnra yen! bir 
veçhe vermek gUçtUr. Ne lhnlzin btiyilk 
tlmldl ktiçUk çocuklarda ve daha henilz dün
yaya ge!memif olanlardadir. lstikbnlimlz 
bunlann kcrmulyet ve keyflyetlne bnli;hd1r. 
'Amerlka'da dogum mUnhnnlsl endi~e verecek 
blr ~kllde dtizle,mektedlr, bllhassa en zlya
de çocuk yetl~lrebllecck vnziyette olanlar 
arasmda. Bedcnen çok yeti,tlrmlye lktrdar1 
olan blr kndm çocuk sahib! olunca muhnk -
kak ki dalHL kuvetll, dnha mesut blr lnsnn ve 
Haha faydnh blr vatandnt olur. BllAkls bu 
esuh vazlfeden lstlnkAf edecek olursa daha 
sayif, daha az mesut ve daha az faydah blr 
lnaan' olm1ya mahkt\mdur. 

Çocuklar1 disipllne ah~hrmak husuaunda 
tlk mesuliyet ebeveyne dU~r. Bu vedbe !fa 
edllmlt dcglldir. $1marik çocuk Amerika'nm 

br. Tnmdig1m ak11h blr baba d6rt çocugunn 
"istediginiz kadar dondurma yiyebillrslnk. 
Fakat kendlnlz yapmak 'artlyle" demi,. BI· 
lllhare 1Az1m11:elen malzemeyl al1p kendlleri
ne blra mayns1 yapmas1m da llfretml,. Ço
cuklara tuarruf ve nefse ltlmat hlslerl tel
kin edlllnce mtistakbel hayatlarmda çok fay
dasm1 g!lrtirler 

Dlslpltnll terbiye sistemlnln baz1 iyl ta -
raflarm1 takllt etmiyccek olursak - bilhassa 
dlsiplin ve 1amandan azAml lstlfadeyl teml
ne mUtcalllk clhctlcrl - bèlyle blr slstemin 
yetl,tlrecril daha dlalplinll ve mukavlm ne
alllcre kar'1 koyam1yacak vazlyete dUteriz. 
Demokraslyl harp meydanmda mtidafaa mec
buriyetlncle kalmam1z muhtemeldir. Îlk irrnç~ 
llklcrinl radyo ba,mrla a~k hikllyeleri cllnlr-
mekle, o kilçtik ncmnrnk ~ahsiyetlerini sulu 
boya resimleri yapmakla veya bir tnk1111 huy
suzluklarla !fade ctmlye çnhtanlar demok -
raslmlzl mUrlafaa edeblllrler mi' Maruf mi
zahç1 VII Rocerz (Will Roi!'••-> in dedilti 
gibi "genç nesle IA1.11n olnn ~ey biraz ormnn
cla oclun yarmns1m vc haz1 huau•inrdnn cla 
nefi<lerinl meneylemeslnl 6/trenmektir." 

Haddlzatmdn dislplin Rert ve cnzlbcsiz 
gèirtintir. Sevkeclici hir felsefe ve blr tak1m 
emellerle takvlye edilmelldlr. llayattan 
mnksat neclir1 lier fert evinrle, dostlnri ara-
smda, muhitlnde blr nüfuz d:tiresine mnlik 
oldujiunu •e irkm temell 'ozerlnde yap1et ve
yn yik1c1 blr. teslrl olacajhm tnkclir edlyor 
mu? Ebeveynin ve milrehhllerin en mühlm 
vntifesi ldenlizml. mcfkt\re n~km1 uyandir -
mnk olacaktir. S1k1lmadan sevl!'ilerimiûn ku
vetli vesntetlnl tekrar istlmal etmeli;viz. Hrr 
adamm kendi kendisine ke~fedeceil'I usuller
le, &dilâne harekct, dtirilstlük ve dili;erlerlne 
saygi mecburiyetlerlmlze vak1f olnhm. Bu 
hassnlan tekrnr clde edlnce hayntim1z hnsit 
dostlulc hnlinde lnkl~nf eder, seclye düriJst
lügUmUz cesnret ve sevgl dolu harekctlorl -
mlzde tecelll eder. 1~te hayat bunlnrla ka -
lmrllr. Bunlar olmaymca lnsanhk beka bu -
lnmaz. 

Son zamanlara kadar k1ymetll ferdiyet -
çilljilmlzln tehdidlne razt detlldlk. Fakat 
flmdl daha vasl blr hUriyetln, tazammun et
tljH demokratlk f1raatlar ve fahsl istlfade -
!crie beraber, kâmllen tehlikede oldugunu 
ldrak edlyoruz. Geç olarnk ke~fedlyoruz 

kl lnsan harlcin<le ne kndar az dislpllnll o
lursa dahillnde o kadnr fazla dlslplin sahib! 
olmahd1r. Kcndimlze ve çocuklar1m1z11 di -
slplln tahmll etmlyecek olursak, ba~knlari -
• daha zallm ve mUsteblt klmseler - blr gün 
gelip blze bunu yüklerler 1 

Istanbul' da fiyat mürakabe 
itleri 

en mebzul mahsulilnü te9kll ediyor. Çocuk - tstanbul, l (Tele!onln) - Flyat Mut1l -
lara çn11tmas101, kszanmaam1 ve èlgrenmcsl- knbe komlsyonu emrlnde çahJacnk olnn 25 
ni èlgretmeyl ihmal eden ebeveynln bilAkls klll~lllk kontrol tesk!lâtl bu hatta Ise haa· 
onlan timartmnk suretlyle bu derece izrar 
cdildlklerl dünyanm hiç blr yerinde vakl de
flldlr. Bugünkil gençlerln mUmeyyiz vnsf1 
kenrlilerine bah1edilen avnntajlnra kar~ her 
hangl blr mlnnettarhk hlsslnden mahrum 
olu9lar1d1r. 

byacaktJr. 
Teskllâta halkm müracaatiru kolay!111 -

tmnnk lçln muhtellt mmtakalarda müra
caat bürolan teskll edllml§Ur. 

B. Hûdai Ka.rataban terefine 
ziyafet 

!stnnbul, l CTele!orùa) - Istanbul kny· 
makamlan bu ak1am, Kars valtlltlne ta • 
yin edllen eskl 1stnnbul v&.11 muavlnl B. 
Hudat Karataban eerefine blr zlyatet ver
mlslerdlr. 

Çagrr 
X Arzuhal Encllmenl bu~ aaat 14,30 

dn toplanacaktu-. 
X Mill! MUdnfaa EncUmenl bugUn aaat 

Hi te toplanacaktlr. 

U L U S 

(,_G_ÜN_ü __ N _Gô_LG_E_sï_) Türk Hava Kurumuna Yi/, 
Necati için . .. yapllan yard1mlar y1lba$t, 

Her ydm ilk günü, Mustafa Ne· Türk Hava Kurumuna yap1Jan te -
cati için mezarmm batmda bir ihti- berrUlere dair dün ald1g1m1z haberler, 
fa! yap1hr. Bu 1929 un bugününde Kayseri ve civar koyleri halkmm son 
olen bir Maarif Vekili için usulen günler içinde yapttklan yard1mm 
yapdan bir toren degildir. Hàttâ 
Necati'nin genç yatta olmüt olmasi 4574 liraya vard1g1m, Antakyada, tUc-
da, bu ihtifalin tek aebebi olmak· cardan Ali Ôkten, Yusuf Koyuncu, 
tan uzakhr. Mürteza, Ibrahim Cemal, Ali Numan 

Necati'nin, adm1 unutturnuyan ve mobilye §Îrketinin yüzer lira, tUc· 
batka bir husuaiyeti, Maarif Ve· cardan S1tk1 ve Sami Aselin 300 lira, 
killigi 111fahndan, Izmir mebuslu • Osman hac1 M1sttgm 250 ger lira, Ali 
gundan, iyi bir insan olutundan da- Hocaoglunun 200 lira, Musa Urfalt ve 
ha çok, daha ayr1 bir tarafi vardir: Zeki Hancmm da elliter lira verdik • 
o, bu genç Maarif Vekilinin heye· lerini bildirmekte Id!. 
canh inkdâpçd1k ve halkç1hk mezi-
yetidir. · Aksekide bir k1S1m vatanda§lar ku-

lhtilâl günlerinin Ankara'smda ruma 69 lira, Tekirdagmda terzi Na • 
Necati, içi ümit, gozleri zekâ dolu ki Sirer 25, 1skenderunda Pirinçler 
genç ve atetli bir mebustu. Büyük- ve Farttsalt koyU, 104 lira, Mersinde 
lerinin aevgi ve itimad1m kazan • 1çpak fabrikas1 memurlan ve müstah
mi§h ve ya§ma gore büyük mesuli- demleri 114 lira, Emirdagda Piribeyli 
yetler yüklenmitti. Vazifesi batm· koyünden Mehmet Onba§1 da evelce 
da bir enerji mihrak1 olur vict için- verdigi 100 lira ilâveten yeniden 90 
de çaht1rd1. Maarif Vekilligi aira- lira vermi§lerdir. 
1mda bu türlü çah§mas1d1r ki ta- B 
hammül kudretini çabuk y1prath · ey?azan ~asaba h~~kt da kuruma 
ve onu ananlara daima "çok genç 1038 ltrahk b1r teberrude bulunmu§ 
ya11ndayken oldü" demek • azab1m ve bu arada Osman Topba§t 100 lira, 
b1rakb. Mehmet Attlgan, Mustafa Erlap elli-

Genç olqye dl!lima acmrr, fakat §cr lira, HUseyin Türk, Abdullah 
daha acm, bu genç olünün henüz Berik, Mehmet Çulha. Mehmet ôzrop 
memlckete hizmet için içinde ta§I· Ahmet Kefeli Riza Pekalp Muhar ~ 
d1g1 sonsuz ihtiraslarm1 da beraber rem Tabak ve' x~ ·1 o· ' d ·· ·· ·· 1 d ami , mçer e otu-goturmut o mas1 1r. za r · 1 d" 

Necati yeni harf inkdâbrmn ilk r •:a vermi.s er Ir. 
gününde olmüttür; ink1lâbrn nasd 1zmir clektnk ve tramvay §Îrketi de 
yürüdügünü goremedi, çiçegini Hava Kurumuna 1,500 lira Anadolu 
kokliyamadr. fnki~f ~irketi 1000 lira teberrü eyle • 

Halkç1 Necati, istiklâl mücadele- mi§lerdir. (a.a.) 
si günlerinin halk içinde dolatan 
ve ruhundaki sonmez rt1g1 koylüle
re serpe serpe dola~an adamd1r. 0 
günlerin havasr içinde Necatiyi en 
iyi tamtacak vesilcalar, bizzat ken
di kalemiyle Hayat mecmuasrnda 
yazd1g1 hahralarrd1r. Bu hahralar 
mücadele tarihimizde birer k1y
metli vesika olduklan kadar, ço
cuklarrmrza da ne gÜzel bir ibret 
ve iftihar dersi verirler. 

Halkç1 ve inkdâpç1 Necati'nin 
aziz ruhuna minnet ! 

Kemal Zeki GENÇOSMAN 

NOT: Dilnkil ynzida maalesef bnz1 dizgl 
yanh~lar1 kalml$: lklncl cümle, "seni ugur
larken bir sevglllden ayr1h~m nzabm1 duy
muyoruz". son k1S1mlardnkl blr cümle de 
masum olülerin cena.zelerlne basmamnk 
lçln" olacakt1r. 

7 1kincikânundaki Piyango 
çekili~inde 

50.000 liray1 
Yilba~rnda oldugu gibi be~ 

liralrk biletle degil ( 4) liralzk 
bir biletle kazanmanrz 

mümkündür. 
Ydba11 piyangosunda kazanama· 

dm1z nu? Yüz bin liray1 m1 ka
zanmak istiyordunuz? F akat belki 
~e biletiniz yarrmd1. Onun için yd· 
ba11 piyangosunda büyük ikramiye
yi kazansan1z bile onun ancak ya· 
r1sm1 yani (50.000) lira alabilirdi
niz. Fakat bu 50.000 liray1 kazan• 
mak daima mümkündür. Ônünüz. 
de bir f1rsat daha var. 7 lkincikâ
nundaki üçüncü çekili1te büyük ik
ramiyenin miktan (50.000) lirad1r. 
Hem bunu ydba1mda oldugu gibi 
be1 lirahk bir biletle degil, ( 4) li· 
rahk bir biletle kazanmamz ihti • 
mal dahilindedir. Yani aym talihi 
satin ahrken bir lira da eksik ver· 
mit olacaksm1z. 

Bundan ba1ka bu çekilit 4 Üticü 
tertibin son çekiliti oldugu için or
ta büyüklükteki ikramiyelerin mik
tar1 da çok fazlala1hrdm1§hr. Ba
yiinizden bir plân ahp tetkik edi
niz. Bu çekili1te hem ikramiye mik
tarlarmm, hem de adetlerinin ne 
kadar fazlala1tirdd1gm1 gorecek
siniz. 

Hukuk Îlmini Yayma Kurnmu 
yeni bir kürsü ac1yor 

Hukuk llminl Yayma Kurumu hukuk 
Ile ikt1sat arnsmdaki milnascbetlcn anlal
mak Uzere Oil Tnrih Cogrniya fnkültesinde 
15.1.1941 tarlhlnden ltibaren blr serbest 
kUrsU tests etmektedir. Memleketimlz o
kurlnri r e bilhassa yüksek tahsil i.ençligi
mlz 1ç!n ehemiyPtl 8.$1kâr ol:m bu kurslara 
devnm sartlnrm1 gl!steren kurum bru;kan
'1g1111n t, bliglnl nynen nc~rcdiyoruz : 

llukuk bmini Vayma Kurumu 88'lkan-
1Jfrndan: 

Kurumumuz, hukuk Ile lkt1sat arasm
dakl mUnasebetlerl anlatmak Uzere §im
dll!k (hukuk ve lktisat kurslar1) nammda 
blr aerbest k!lreU açm1§tlr. 

l - Bu kurslara herkes parns1z devam 
edeblllr. Ancak muntazaman devam etmek 
arzusunda olanlann Beledlye!er Bankas1 
UstUndekl kurum merkez bUrosunda ken
dllerlnl kaydettirmelerl IA.z1md1r. 

2 - Bu auretle kaydolunanlaro. kursla
rm notlan pnraa1z verlllr. Kaydolundutu 
halde deraler yekfulunun tlçte lklslne de
vam etmlyenlerden bu notlar1 almam1~ ol
snlar dahi tamammm parns1 lstenlr. 

3 - Derslerln yeko.nu (80) dur. Hafta
da üç ders verllecek ve her dcrs ilç çeyrek 
saat devnm edecektir. Kurslara saat 18,30 
da b~lanacak ve Dl! Tarlh, Cotratya fa
kU!teslnde verllecektlr. 

4 - Kayit müddetl 14. 1. 941 gUnU saat 
on seklzde n!hayet bulur. 

Il - Kurslara 115. 1. 941 de b~lanacaktJr. 

Bingol Valisi . Sadullah 
Kologlu'nun bir hifabesi 

Çapakçur, l <Husus!) - Yenl Blngël va
llsl Sadullnh Kololtlu Hn!kevindc hnz1r bu
lunnn blnlerce. klslye hltaben turk ordusu· 
nun kuvet ve kudretlnden Mehmetclge bcs
lenen ltlmnttnn ve askerlerln nllelerinc ya
plian yard1mlardan bnhsetml~. milll blrllk 
mevzuu üzerlnde ehemiyetle durmus ve bu 
heyecanh h!tabe, dlnleylcller tarafmdan 
uzun uzun alk19lannu1ti.r. 

11111 ......................... . 

KW1ban parasm1 Hava Ku. I 
rumuna vererek kazanacagr 
m1z sevap kurbam §UDa buna 
dagrtarak kazanacagmuz se- ! 
vaptna yüz bin defa büyük
tür. 

11111111111111u1111uu ... 1u11111111111111uu111111 .. 

k . ' ta vim ... 
( Ba~1 1 inc1 sayfada ) 

gün gelecek, ilmi, fenni, güzel &a· 

natlar1 kapukulu vaziyetine sokan 
siyasî rejimler teessüs edip dünya· 
ya hâkim olmak istidat ve temayü
lünü gosterecek ! .. Kuvetin her te· 
zahürüne, kendisiyle boy olçÜ§ome
den derhal korükorüne boyun egen 
otomat inaan, makina adam, maki· 
ne millet devri ba§ltyacakl.. 

Samimî memleket sevgisi; va tan 
a§'k1 ile insanhk tesanüdü, insanhk 
duygular1 tabantabana z1t addedi
lecek !.. 

Efendi millet, hâkim millet! •• 0-
nun emri altmda kole millelerl Bü
yük millet, küçük millet gibi süflî 
tasnifler haya11zca diplomatik li
aanda ihtiram mevkiine geçecekl ••• 
lstiklâli ugrunda dogÜ§mege, olme
ge hazrr olanlarm ancak "millet" 
te~kil edebildikleri hakikatJ, gurur 
s1vas1 ile ortülecek!.. Bu sozlere 
acaba hangimiz inanmak isterdikl .• 

lnsanlari daha içli, daha duygu
lu, iyi günlere daha hiuretli bir 
hale getiren; kalplerin konu§tugu, 
gozlerin dertle§tigi bu ydba§1 ge -
cesinde be~eriyetin yüce falcilarma, 
büyük §airlerine sorarsamz, bak1· 
mz onlar ne diyecckler •• 

"Bayron" diyecek ki: 
"Mademki istikbali kimse bile-" 
"mez, oyle ise kimse istikbalden" 
"ümidini kesmesinl" ' 
"Vaktiyle Avrupa'ya baftan ba-" 
"fa hâhim olm~i kurmuf bir" 
"diger cihangirin destan1m ya-" 
"zan "VICTOR HUGO", istik-" 
"bali kimsenin inhisarina alam1-" 
"yacagim soyliyecekl •.• " 
lnsanlarm fazla aldanmak tehli-

kesine mâruz kalmadan müracaat 
edebilecekleri yegâne ciddî ve hay
siyetli falc1 olan "T arih" ise harp 
bilânçoaunun "yrllrk" olam1yacag1· 
m tebarüz ettirecekl.. Harp bu! •• 
Ôyle y1llar olabilir ki en cüretkâr 
falc1larm kehanetlerini bile fersah, 
fersah geride b1rakacak hâdiselere 
§ahit olunur. Kotü günler, iyi gÜn· 
Ier, galibiyetler, maglûbiyetler, 
zimmet ve matlûp maddeleri gibi 
biribirini kolhyarak gelip geçer· 
Ier!.. Bir harp bilânçosu düfmanin 
silâhrnz teslim ettigi gün kapatrl1rl. 

Ydba§1 gecesi, koyÜmün derin 
sessizligi içinde kulagrma modern 
katakomblardan iniltiler, 1shraph 
fakat ümitli sesler geldigi §U dem· 
de, ahlanmadan, aldatmadan tek
rar edebiliriz: 

MARIFET: HARP ILÀHININ 
SON 1LT1FATINA MAZHAR Q. 
LABlLMEKTlR •• 

Hüseyin SAMI 
Urfa .Mebusu 

Hukuk ilmini Yayma , 
Kurumu konferanslari 
Hukuk ilmlnl yayma Kurumunun kon • 

feransl11r1 Ankara radyosunda devam et • 
mektedir. Bu konfernnslarm sekizinclsini de 
evelki nk~nm saat 21,80 da Devlet SOrns1 
miil1hirni Dayan Hidayet Sana! vermi~tir. 

"Evlât edinmenln lçtlmal ve hukukl mAnasi" 
m lzah edcn konfernnsta ev!ât eclinme; bl • 
ribirinln sulhilnden gelmlyen lkl kimse ara
-.ncln kanunen ana baha - evlAd münRSebetl 
tesis eden blr aklt olnrak tarif olunmu~ ve 
tarif iznh erlilclikten sonrn bu akdin cemi • 
yete olan fayclalar1 anlnhlrm~ ve "•cilmle ço
ruk suhihi olnnnyan nilelerin manevt bir lh
tiyaçlarm1 kar~1lacl1g1, diger tnraftan kimse
slz çocuklara da blr aileye kavu9mak saa • 
detl verdigi tebarUz ettirilmlttir. 

Bundnn sonra cvll\t edinme ak1Unin hu
kukî neticelerine geçilml' ve bunun gerek 
aile hukuku gerek miras Uzerindcki tcsirle
rl anlat1lnrak tarihçesl de ynp1ld1ktan sonra 
evlâthk ve ev!At edincn için kanuoun aradigi 
~artlar sny1!m1tbr. 

Nihayet bu akclin ne ~ekilde lcra oluna • 
cng1 ve ne ~ekllde ortndan kaldmlncag1 s!)y
lenml~tlr. 

2/1/1941 

Merhum Necati'nin 
meza n ba~1 nda 

Dün heyecanh bir 
ihlif al yap1ld1 

(Ba11 1 1nc1 saylada) 
tmm daha genç çajtmda ayr1lan N e<'aU 
lçln her y1! oldujtu gibl dün de mczar1 ba· 
§1nda çok hazln blr lhtlfal yap1lm11 ve 
merhumun azlz habralan heyecanla yado
lunmu1tur. 

Necatlnln Cebecl'dekl kabrine l!jtleden 
evel ve sonra olmak Uzere dtin ikl ziya.. 
ret yap1lm1§br. 

Necati'nin mezari bCl§mda 
DUn aaat 15 te Maarif vek!llmlz B. Ha.

san - Âll YUcel, Maarlf vekâleti ve TUrk 
Maarif Cemlyetl erkâmndan baz1 zevat, 
b~ta mUdUrlerl olduitu halde Gazi Terbl
ye Enstittisü talebelerlnden blr grup, An
kara emnlyet mUdUrU, munlllmler, blrçok 
talebeler ve aporculardan blr katlle mer. 
hum Mustafa Necntl"nln Cebecl'dekl kab
rlnl zlyaret etmlttlr. 

Kabre Maarlf vekA!etl, TUrk Maarif Ce
mlyetl, sporcular ve Necatl'nln dostlan 
tarnfmdan çelenkler konulmu1tur. !lei ta.
lebe vatanperver Necatl'nln IS!Umü Ile ma
arlf alleslnln duydujtu ac1yi anlatm1olnr, 
Mlllt ~efin de l§aret buyurdukl.an veçhlle 
"onun yolunda olduklarm1 ve onun cans1a 
bileklerlnden devlr olan vazlfe bayraj!"lm 
dalgaland1rd1klarm1,, sl!yleml~lerdlr. Dtiter 
blr talebe de Necatl lçln yaz1lan gUzel b!J 
1llrl okumu§tur. 

En son olarak Maarlf veklll Hasan -
Ali YU ce! N ecntl'nln yUksek mezlyetlerlnl, 
ha!kç1hj!"lm, ça11fmMm1 samlmt blr konuir 
ma Ile Jzah etm11, l iklnclkànunda onu 
zlyaret etmenin bir vazlfe haline geldlltl· 
ni s6yleml1tlr. 

Gazi T erbiye Enstitüsünde 
Eskl Maarlf veklll merhum Mustafa Ne

catl'nin füUmUnUn on lklncl y1ldônilmU mü
nnsebetlyle dtin Gazi Terblye Enatilüsil 
konterans salonunda blr lhtlfal yap1lm1§
tJr. Merhumun bUyUk k1tadn blr resmi a
zlz Necntl'yl bu hazln toplantida bUtün 
canhhjtlyle yaoatiyordu. 

Evelâ EnatltU mUdUrU Eaat Altan yurt
aever Necatl'nln §ahslyetlnl bellrten gli· 
zel blr konu§ma yaparak, gençlere tahsll 
hayatim altmda geçlrmekte oldukJar1 bu 
çatmm kurulmns1 onun Maarlf vekllllltl 
znmanmn rastlad1jt1m hatlrlatm11 ve ha.
yatta.. vazlfe b~mda Necatl'yl !lrnek ola
rnk gl!z !lntinde hulundurmalar1m ioaret 
etmtvtlr. 

Bundan sonra pedagojl fUbesl son sm1f
tan Kemal Altan Mllll Set in!SnU'nUn 12 
yil !Snce Necatl'nln mezar1 baomda yaptl· 
j!"l hltabeyl okumtlf, ayru fllbeden Cevdet 
Demlray halk çocugu Mustafa Necatl'nln 
hayatm1 ve on yila s1k1§ttrdrj!"l ate§ll ça· 
ltgmas1w anlatm1§, Enver ôzttirk blr hl
tabe yapm10, Vell Ertan blr §llr, KA.z1m 
Ege Necatl'nln yazd1Jt1 "Ïnebolu,, adh gü
zel blr yaz1s1m okumu§tur. Aziz IS!Unlln 
hnbras1 !SnUnde blr daklkal1k sUkQttan 
sonra toplanbya nlhayet ver!lmtotlr. 

Bayram münasebetiyle 

Ankara - istanbul arasanda 
10 gün müfekabilen gündüz 

frenleri i1lettirilecek 
Ankara; 1. a.a. - Haber ald1g1mrza eor•, 

bayram dolayrsiyle Ankara • latanbul ara
amda artacak olan yolcu ihtiyacm1 kar11 -
lamait ve halkm istirahatini temin etmek 

için, 2/J/1941 tarihinden itibaren on eün 
müddetle Ankara'dan 1abahlari saat 8.20 
de ve Haydarpasa'dan yine sabahlarr aaat 
9 da birer gündüz treni tahrik edilecektir. 

lzmir'e haltaJa Jort gün yataklt 
ve yemekli servis yapilacak 

Ankara, l a.a. - Devlet Demlryoll61'1. 
Umum MUdUr!ülttlnden blldlrllml§tlr: 

Yeni nesli haz1rlarken çocuk terblyesl 
1lstemlnl umum! blr surette tekrar tetkikten 
geçlnnellylz. Çocugun harts ve vah~i benllil
ni oktayan ber hangl bir terblye program1 
hem ferde hem cemlyete zarar !ka eder. Ço
eugun kendl kendlnl lnk!taf ettlrmiye terkl 
nazariyelerl blr tnrafa b1rakllm1y11 mahkt\m
dur. ÇUnkü bu na•ariyeler itiyatlarm tetek
kUIU mtiddetl zarfmda çocugun enerjileri -
nin dafllmasma sebebiyet verlyor. Gcnç bir 
anne, Doktor Sir Vilyarn Osier (Sir William 
Osier) den "çocuP;umun terbiyesine ne za -
man ba~lam .. hy1m ?" dlye sonnu,. Osier 
"çocuP;unuz knç yll.fmda?" diye sormu,, "lkl 
yafmcla" 'o halde pek geç aldm1z Madam" 
demlf. Çocuk dilnynyn gcldigi Uk gllnlerden 
ba,hyarak disi1>line tâbi tutulmahd1r. Ka,1k
la yemek verilmiye ba,landif1 llk gilnden itl
bnren tabagmrlaki bùtün yemegi, mesele yap
madan, yal vartmadan yemeslnl ôgrenmell -
dir. l,te llk dislplin muvaffaklyetl burada 
clde edilebillr. 
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Ankara - 1zmlr arasmda haftada Uç gl.ln 
mtltekabllen l~llyen yatakl1 ve yemekll va
gon servis! gërdUjtU rafbete kar11 yolcula-
ra blr kolayhk olmak üzere 3. 1. 19U ta-
rlhlnden ltlbaren yen! blr sefer na.veslyl• 
haftada dl!rt gl.lne ç1kar1lncaktlr. 

Çocuk e,yas1m tertlpli blr surette muha -
fazaya merbur edilmellrllr. Oôrt ya ma gelen 
bir çocuk kendlsl giycbilmell ve tuvaletlne 
rnilteallik belli ba'h i'lerl batarabllmelldlr. 
Bu vazlfelerl lfa eclemiyorsa ebeveynl ken
diainl cemlyettckl mevkll lçln !Ayik1 vcçbllc 
lhzar etmlyor demektlr. 

Çocuklar buyUdUkçe dnha aiJr mesullyel· 
Ier altma glrmesinl Ogrenmelldlrler. On ya
§m& gclml' oji:lunuz cam1 k1rm1,sa yenlslni 
takmnk lçin camc1 çajiirmay1mz. Kendl harç
hli;mdan yen! blr cam ald1rbp kendlslne tak· 
brtimz. On& haz1r uçurtma alacak yerde 
uçurtmamn oast! ynp1lacatim lliretlnlz. On 
lk! yaflna gelcn kmmza bütUn blr yemejiln 
lhzanm tevdi edlnlz, kendlslne muvaffakl • 
yetln vcrdlgi zevkl tathrmit olursunuz. Ne 
kadar sengin olursnmz olunuz k1z!ar101z10 
hlç bir zaman ev itine ve yemege yard1mm• 
dan müsta#ni olam zs1mz. Methur mUtefek· 
kir (Thnreau) snntte (1~) sent mukabillnde 
kom,usunun otln rm1 biçmeyl haklr 1, 18Y -

mad1ktan sonra blr orta màtep talebeslnln 
bOyle blr 1,1 hakir gllrmeal için sebep yok • 
tur. 

Çoruklnra, teker, pasta, dondurma lçln 
lte~er onar kuru§ vermck muzir blr itlyat-

Seciye 
Fransa y1kz/1rken yedi kat eller 

bile yanmz§tl. Naszl olurdu da o -
nun kendi evl§tlar1 yanmazdi ? 

Bu aciyi cilmle, üslup ve kitap ha
line getirenler, gün geçtikçe, çoga
J1yor. 
"~u bilinmez insan., kitab1mn, bir 

tavuk kalbini vDcudundan ayr1 ola
rak 25 yzldan fazla ya§atan ve in -
sanlara çelikten ciger yapan Doktor 
Alexis Carrel de yeni bir eser ya· 
zzyormu§. 

Dol:tor lrans1zd1r: fakat y11lar • 
danberi Amerika'da çalz!JIT. Geçen 
bilyük harpte frans1z ordusunda 
vazife a1111§t1. Bu seferki harp de 
çzkmca gene Amerika'dan kalkm1§, 
ana vatamna gelmi!J, orduda vazife 
almz!J, Fransa y1k1lmca tekrar A -
merika'ya donmil§tll. 

Fransa'dan ald1g1 derslerden a -
merikalilara pay çzkaran doktorun 
bit makalesinin ba!J k1sm1 dünkü 
"Ulus" ta ç1kt1. Muharrir, bunda 
çok flhemiyetli noktalaun üzerinde 

durmu§tur: Bir çin ata sozünil "tek
rarlzyor : 

"Çürük tahtadan oyma olmaz.,. ve 
bundan §U neticeyi ç1kar1yor : 

"Çürümü§ bir ~eciye ile de mü • 
kemmel bir neslin temelini kurmak 
imkâns1zd1r . ., 

Can/1 bir tavuk oldükten eti de· 
gil, kemikleri çürüdükten sonra kal
bini yzllarca ya§atan bir hekim, 

Çürük bir cigerin yerine çelikten 
yapllm1§1m takan bir [IlUCit, yalnzz 
bir yerde âëiz kald1ginz soylüyor de
mektir: Çürümü§ seciyenin ... 0 çü
rüklügü onaracak, onun yerine bir 
erzats'm1 geçirecek ne bir maden 
var; ne buna kimsenin kudreti ye • 
ter, demek istiyor. 

Ayakta kalmak, çürüyüp çokme -
mek için lâzzm olan §ey: sagJam se
ciye ! 

Bu dersi doktor Carell, kendi va· 
tanmdan alzyor. 

Çürük tahtadan oyma yapzlam1ya· 
cagmi soyliyen Çin atalar sozü de 
her halde bu uzak §ark ülkesinde 
zaman zaman dogrulanmz§tlr 

Bozuk ai1z ! 

Gazeteler zaman zaman yazarlar: 
Belediye fa/ln dilkkânlardaki bozuk 
mallarz müsadere etmi§tir. Bozuk 
terazi kuJlanan esnaf cezaya çaptz • 
rzlzr. Ay§u bozuk akçe sürmek en 
bilyilk suçlardan birisidir. 

Biltün bu "bozuk" lara kaqz a
Jznan tedbirlerden "boruk agzz" a· 
caba milstesna m1d1r l 

Istanbul ·gazetelerinden bir kzs· 
mmda son günlerde bu bozuk nes • 
nelerin en kotüsü olan "bozuk a • 
gzz" a rastgeliyoruz da .• , 

Bir yanli1 I 

"Yilbas1 dolay1siyle bütün tlcaret 

müesseseleri, bütün bankalar hesap 
ve sayzmla me!Jguldürler. Biz de bü· 
tün bir yzl içinde yapt1g1m1z yanlz§· 
Jau "bilânço harici mallar" gibi tas· 
fiye edebiliriz. Fakat dünkü yanki· 
larda çzkan bir yanlz§, bu tasfiyeye 
dahil olamaz: Orada 1940 yI/1 ile 
1941 y1/1 kar!Jlla!Jt1rzlm1§, 1941 için 
"selef" denilmi§tir. 

Bu munzam sefer Ankara'dan cuma gtln
lerl, ve tzmlr'den cumartesl gl.lnlerl yap1-
lacaktir. 

lsparta' da fazla fiyatla gaz satan 
bakkal para cezasma çarp1ld1 
lsparta; (Hususî) - Fiyat mlirakabe 

komisyonunca tesbit edilen fiyattan fazla· 

ya gaz yag1 satan ve evrak1 fiyat ve mü. 

rakabe komisyonunca Cümhuriyet Müddel 

Umumiligine verilen Atabeyli bakal Hak. 

kr'nm suçu sabit gorüldütünden lsparta 

Bazz dikkatli okurlarzmdan daha 
çabuk davramp düzeltmek isterim. 

Kabahat kimde? bahis mevzuu de
gil. Yalnzz §U var ki halefle selefin 
ne mânaya geldigini henüz unutma
m1§1md1r / 

HammadJe sikinllstnin lazileti 

asliye ceza mahkemesince yirmi be§ lira 

! para cezasma mahküm edilmi§tir. 

Hammadde s1kmt1s1 bir bakzmdan 
fel§kettir ama, okuduklaumzza go -
re, bir bak1mdan da endüstriye kzy
metli yard1mlarda bulunmaktadzr. 

Meselâ pancardan §eker yap1Jma
s1, bundan onceki ingiliz ablukas1 
sayesinde mümkün olmu§tur. Son 
zamanlarda Danimarka'da kurulan 
bir fabrikada da ayni s1kmt1 yüzün
den balzk derisinden ayakkab1 ya • 

pzlmakta imi§ ..• 

Bu haberi, bir gazetede goren bir 
üstba§ meraklzsz, geçenlerde !stan
bul'da 14,000 torik baligmm denize 
atzld1gzn1 hat1rl1yarak hay1fland1 : 

- Eyvah, dedi, kaç çift iskarpin 
kaybetmi§iz meger / 

T. l. 

k 
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l DIS POLITIKA j ................................................ 
Bir nutuk ve akisleri 

Amerikn Cümhurreisi Ruzvelt 
tarafmdnn geçen gün saylenilen 
nutkun §Ümul ve chemiyeti ancak 
1914 harbinin tarihi hnhrland1g1 
%amand1r ki bütün vuzuhiyle anla. 
trlabilir. 1914 hnrbi gostermittir ki 
lngiltere ile uzuncn sürecek muha
rebeye giriten bir dcvlet, eninde 
aonundn Birlc1ik Amerika ile de 
kar11lapnny1 goze almak mecburi· 
yetindedir. Jngiltere ile Amerika 
ara111~dn siyn11Î bir ittifak yoktur. 
~mer!ka.hlar Va§Ïngton'un nasiha
tJyle nmil olarak lngiltere dahi 0 ). 

an!. hiç bir Av.rupa devletiyle ittifak 
rn~nasebetlerme giri§mezler. Fakat 
lttafak, misak gibi hukuk mefhum
lar1n1~ ?.•tmda bir Anglo-sakson 
tesanudu vardrr ki bu Amerika'y1 
bir Îngiliz dominyonu 'gibi lngilte· 
re'y b YI k e ag nmaktadrr. Bunu hesaba 
a~1Y~n devlet, bu hesapSizlrgm 

nehcesme katlanmahd1r. 

~~' niçin boyledir? Bu, yaln1z 
P;Oh~1k~ mülô.hazalariyle, hattâ ta
r1;h ile izah edilir bir vaziyet degil· 
dir. Çünk~. Birletik Amerika, lngil· 
t~re ile mucadele içinden dogmuv 
bir devlettir. Dogduktan otuz Hne 
aonra ~a ingili~lerle bir hayat me· 
mat ~ucadelcsme giritti. Amerika
ya giden yabancdar amerikahla -
t!!' ingilizl~ri sevm~diklerini gO
rurlcr. lngilizler de amerikahlar1 
trmank çocuk telâkki ederler. Fa-
.~~ lngiltere bir mücndeleye girit· 

bgi zama':l, ilk zamanlarda bu mü
c~d.~leyi kny1ts1zhkla kar§1lar gibi 
gorunen Amerika, sulh zamanlarrn· 
ta .hiç gorünmiyen bir talum kuvet· 
erin tazy1k1 alhnda yava1 yava1 
~a~ekete geçer. Oniversite rektor-
e.ri, profesorler, §ekspir'in prestit· 

]
karlarr olan edebiyatçdar, müelJif. 
er t ·1 K ' g~ze ec1 cr, pnpaslar, Magna 

1 
arta Y• ezberden bilen politikac•· 

tr, bankacrlar, endüstri adamlan 
783 acnesine kadnr mütterek ola~ 

"~ 0 zamnn~anberi de pek ayr1 sa
Yi amiyan b1r hars1 kurtarmak iç.in 
~yi~larini ~r~.hrm1yn ba11ar1ar. 
bu er~.ka!" hukumct mekanizmas1 

h mu!h11 tazyikm tesiri altmda 
l:Z "t 'k •
1

1 gi, h çc artan bir tempo ile ln-
gi t~re ;e dogru temayül eder. A • 
lerika nm para ve maddi diitiince 
1 e harekete geçtigini iddia edenler 
ra~u}rrlar. Amerika 1914 harbine 
~tarak etmeaeydi, daha çok para 

azanirdr. Hele bugünkü yard1m1 
aaln maddi diitünceye dayanma· 
hlaktadir. Çünkü Amerika donan· 
ja~rn1n bir k1mun1 bcdelsi~ olarak 
ngi!tere'ye venni§tir. Ve yarm be· 

delaiz olarak bütün harp vas1tala
n_nr _ver~ektir. Ruzvelt'in .Oyledi· 
B• 30ze dikkat edilain: 

t - Biz yangrn ihortumunu lngiJ. 
dere'yc verecegiz. lngiltere kullan· 
i rktan aonra ister bize geri versin 
ster vennesin, diyor. ' 

• Ruzvelt'in yangm hortumu dedi
i.11.de luymeti milyarlara balig olan 
11 ahtir. Bu, maddi dÜ§Ünce ile ha
re~~t eden bir devletin Yat>acag1 Îf 
~1 1r? Amerikan milleti, ingiliz· 
k"~an rnücadelesi hakkrndaki ha· 
)!h~ duygusunu Cümhurreisinin se· 
a 1Yetli ngziyle soylemÎ§tir. Ruz-

•elt g Ç •• •• l d·~· kt d '. en gun soy e 1g1 nutu a 
em11tir ki: 

- lngiltere demek Amerika de· 
ntektir. Biz lngiltere'nin maglûp ol· 
tnÎsrna muvnfaknt edemeyiz. 
k §le geçen günkü nutkun en dik· 
B atk lây1k olan noktas1 da budur. 
.~I .~ devletler ne dü1ünürsc dü

fu~sun, Amcrika kcndisini lngilte· 
re den ay1ram1yor. Kanada'mn, A· 
vustralya'mn kendilerini anava· 
~andan ay1ramad1klar1 gibi. Ameri· 
ah~~r tarafmdan mücadelcyc knr

~1 gosterilen alâkamn iç yüzü bu· 
k ur. Ve amerikalrlar da bunun far· 
b inda olmadrklari gibi dâvan1n 
~ndan ibarct oldugu kendilerinc 

jY!enmit olsa, belki de gücenirlcr. 
~dtere de bunu bildigi için ame

bU ~rlar1 id~re etmek nokta&1na 
•1 Y k ehcm1yet atfeder. Amerika 
r .e. ~ar11latmamak ingiliz diploma· 
•isidnn~ en esash umdesidir. lngilte· 
re auna h . t A isted"·· • ve er 1§ e merika'nm 
iled" igi~a yapar. Faknt bu tâbiye 

ir k1 Amerika'y1 kend" • t d. - • yola • • 1 111 e 1g1 
ib" çcv1r.1r. Bu, ancak lngiltere 

~ 1 a?'erikahlnrr çok iyi bilen bir 
blvletn:' ~uvaffakiyetle tatbik edeV e;egi b1r diplomasi tâbiyesidir. bt b 91 4 .. harbinde tatbik ettigi gi· 

t 
'd· u mucadelede de tatbik etmek· 

e 1r. 

Jngiltere'nin bu usta d" 1 •• 
k d 

•P omas1111 
artrsin a rnihver dcv] tl • • • • • e erinan a-

cem1ce politikalan lngi"lt , • . f • • k 1 , ere nm 
"b~21 es!n1 0 8 .Yla1trrmaktan batka 

ar netice tem1n etmekten uzaktir. 
Ruzvel.t tarafrndan aaylenen nut· 

ku!' Berlrn ve Rom.a'da uyandirdagi 
ak1sler .bunun m1~alidir. Mihver 
devletlerr, Japonyn. y1 ara1arrna a
l~rak üçlü pakh imznllUnakla Ame· 
r1ka'y1 idare bak1m1ndan en büyük 
hatay1 itlemitlerdi. Bunu takip C· 

d~n •. ne1riyat Amerika:y1 enditeye 
du1urmekten batka b1r feye yara· 
!"adr. ltalyan gazeteleri Üçlü pakt 
Uttzaland1ktan sonra arhk Ameri· 
lc~'nin uslu durmas1 lâzrmgelidigi • 
!°11• uslu durdugu takdirde ingiliz 
d'?J?aratorlugunun taksiminde ken-

•sine de hisse verilecegini, faknt 
:~lu dunnazsa, suçuna gore ceza 
Y orecegini yazd1lar. ~imdi de mih
g~ cazeteleri Amerika'ya kar11 
h lerilen müsamahada Almanya. 
1.°'(

1 
lt~lye.'n1n ve J aponya'nrn faz. 

..... oittiklerini. Amcrika'nrn bu 

• 

lngillere yeni y1la 
ir nikbinlik ve 

i imat havasiyle girdi 

Zaferlerine ragtnen 

Almanya osai hedeflerini 
elde edememi~tir 

Londrn, l a.a. - Royter ajansmm si.ra
d mubarriri ynz1yor1 19-'0 &enesl, ingtlizler 
ve mUtdikleri lçln blr Jtlmat ve nikblnllk 
hnvast lçlnde nlhayete ermi~tlr. Almon pro
png11nda&1 1941 ln almnn zafer senesl ola • 
c11g1m lddia edi)or. Almon orùularmm ka • 
zanchg1 mumffnkiy«"Uer lnkAr edilernez:. Uir 
koç hnfta lçlnde alrnnn ordul11r1 Norveç'I, 
Danlmnrka'y1, llollnnda'y1, llel<;ika'y1 ve 
Frnn n'mn bllyùk blr k1s111rn1 i~gnl ettilt"r, 
l"nkat ~111tu cla 11nut111om11k lâz1111d1r ki bu 
ntll\Rffaki)etlcr, hu 111c111lekeU('rcle mukl\ · 
\""Cmctl r.n> 1fJ11t 11111k için bt",l11ci kol vas1ta -
larlyle kulland1klnn usullerle,, fes11tç1ltklnr
ln klrletllml~tlr. Her ne de olsa bu filtuhat 
reddcdllruez: blr \'nkrnc11r ve bugün ,\ vrupa· 
nm en bUyük k1sm1 almnn hâkimiyetl altm
cindir. 

l'llanmnfib rcddcdilmn blr vnk1a da §u • 
dur ki, almnnlnr as1l hcdcflerini elde t"de • 
mcm\§lerdlr. Fllhaklka almanlar BUyUk Brl
tanya') 1 çukcrtmi) c rouvaffok oillroorn1~lar

d1r. llnttA l"rnnsn'daki lnglliz hcyetl scferi
yeslnl bile ln.ha cdenmni~lerdir. Bup:ünkil 
harbln tarlhl yaztld1g1 vakll bu hfHllscnln 111· 
mnn muvaflaklyctlcrl !<;ln ilk frna donUm 
noktns1 olduKu bclki tt-sb!t edilrl'ektir. 

u i.; u s 

Yeni sene dolay1siyle 
nesrettigi beyannamede 

Harbin uz.amas1ndan 
Hitler ingillere'yi 
mesul luluyor ... 

... ve harbin, mesullerin 
imhas1na kadar 

sürecegini soyliyor 
Berlin, l a.a. - B. Hltler'ln yllbq1 mU

nasebeliyle ne§rettlgi beyannamenln ma
bad1: 

tlceslnl, alman mlllctinln gittiki;e artnn hid· 1 
det ve tnflallnl vc blr gün bu tek tarafh 
hnrbe blr nlhayet verecek muk11bele bllml -
silin vukua gelecel'tl Omldlnl artbrmak te}
kll etmlotir. Jngilterc, mayista Frlburg'a 
mUtl'vecelh hUcumla bu loe b~lnm1~t1r. Ve 
lnglllere'de, Alm&n3"6'mn buna ml\fablh blr 
oey yapmaktan llclz oldugu lstlhfafla ve ay
larcn mUddet lddla cdildl. llalbukl Ç6rçil'ln 
canl~·ane liareketlcrlne lnsanlyet hissi lie 
muknhde etmeclighuhl eylùldcn beri anla • 
1111~ bulunuyorlar. Arhk, bu harhe, son ne • 
tlcelerine kad11r, yanl mesul harpçilerin or • 
t11c111n kaldtrtlmasma kadar de\·am oluna -
cakllr. 

Hak için mücadele 
Attl11n her bo10hay11 on ve yahut lilzu -

mund" yüz bou1ha ile ce\"ap ,·ert"cegimizl tc
mln ederken &o)lcdigimlz sliz, lçi bo§ blr 
cUmle drgildlr, lm en encrjik az:mimizin lfa~ 
deslcllr. 

Slmdiye kndnr c;ok dcfn oldugu glbi, hl~ 
olmnr.sll proJlai:r;nncln Beheplcri c1olay1~iylt", 

mu,·akkoten hugfin de "silllhlnrin talihl don· 
dil" de.sinler. Fnkl\t Çunu iyi bilsinlcr ki 
blr defa için galip grlccck olan §nns degtl 
fa kat hakl1r \'e hak tehclit lllttndakl lllC\0 

• 

cmli) ctlt'ri için 111 üc111lde t•clc•n millet lrrin 
tnrnfuula!l1r. Hu meH'llcli~ d için miicntlt"!e 
ise, bu noillc•tlerl. cli111ya tarihinde rnisli go· 

ingiliz gazelelerine gore 
Bardia'n1n teslim 

olmas1 yak1n 

Taarruzun ba1mdanberi 

ingilizler 200 italyan 
tayyaresi dü1ürdüler 

( BaJI 1 tLCt sayfacla) 
10.rp çôlOndckl tnarruzlarma yenlden ve 
da.ha bllyilk blr nzlmle bai;lamt& bulunuyor
lar. Bu hUcumlnr netlcestndc hava mey • 
danlanna büyUk hasarlar )'nptlmt& ve se • 
ma. düsman tayynrclurlndcn temlzlenml& • 
tir. 

üc hafta e\'Cl bnshyan bllyilk tanrruz· 
d:inberl lnitlllz hava ku\•etlcrlnln eldc ettl· 
gl rekor d1kkate de{ter blr mnhlycttedlr. 
Bu mllddet znrfmda en ~agi 200 dll&man 
tayynresl muhnklrnk surette dUsürülmü& -
tür. Bu, vasntt olnrnk günde dokuz tayya
re demekUr. Tayynre meydanlannda ve 
h0n11g11rlnrdn tnhrip cdllen veyn hnsara ug
rat1lan ta~ yarPler bu rakamdan harlçtl!· 

Yerde tahrip edilen tayyareler 
Bir subay pilot Reuter aJans1 muhablrl

ne tunlart nnlatm1st1r: 
.. - GündUzleri alçnktan ucarnk yapt1it1· 

m1z hllcumlnrda yerde tahrlp ettlgimlz 
tn) )·nreler, hnvnda tnhdp etUklerimlzdcn 
fnzladlr. Bunlnnn )"ckOnunu tesbit etmck 
lmkâns1Zd1r." 

rulmemiO en 11111ar.z11m guyrt·tlrr ~ apnuya 
te~\·ik <"tml~tir. n1•mokr11silcrclr isr, i~tihsnlt· 

luz vcrrn fcf, blr kaç n1ulir fahrikatôrlln, 
hnnkerin ,.e politikucuun t·d1lne att1g1 kêr • 
cltr. ~nsyunnl - sosynlist Almnnya'cla ,.e fo
§ist ltalya'dn, hn: ,·cren ~c), rnilyonlarcn i~ 
çlnln, bu hnrpte kt"ndilcri ait·~ hine 11111C'1ulclt" 
ynp1hl1~m1 'c de111okrnsllt"r muz.affer olduk· 
lnr1 tnkdlrcle, y<>gAn.- ,\llnlu altun olnnlnrrn, 
durmadnn ktir ti·111inlnclen bnska hlr lnsnni Italynnlarm bu tayyarc zaylauna muka
hls tnmnuynnlnrm ''" hu i~tihn~ n terecldüt- btl lngillzlerin ka)bettiklcrl tnyynreler an
suz bUtUn yüksek dü~ûncclerl fedayn hoztr cak 20 ye balig olmnktndar. Bunlann da 
hulunnnlnrm muktcdir oldukltnt bithin ka11i· piloUartndnn birço[:u kurtulm1yn muvnf
tnllst i:r;11dclarh~t lie bnrckt"tc gcc;eceklerini fok olmu§"lur. 
bilciirmrlcriclir. GUnclUzlcd lnglllz hava kuvcUcri Trab-

Harbin hedefi nedir ? 

-3-

Amerika 

ingil ere lehine 
d. lomalik bir 

taarruz mu y pacak ! 
(Basz 1 inci sayf11da) 

B. Vnddcl'in Mndrlt'te !sranyn'nm harp 
hnrlcl kalmaSt snrtlyle !spnnyn'yn gida 
maddclcri gôndcrllmcsi lçln ya1nlmnkta ol· 
dugu mllzakc elcrde gormcktcdlr. 

Baynn Cormlk bu dlplomaUk hnrcketle
rf B. Çôrçil'ln ltalya'ya hltnben sôyledlft 
nutukla nlûkndnr bulmakta ve yazwna 
$ÔYle dcvnm cylcmcktcdlr: 

''Dlzlm barbe l:;tlrflklmlz elmdiye kadar 
mühlmmnt lmallnc mllnhastr kal~t1r. A· 
merikan haro mnklnasmm tnm ronchman· 
la vcrlme bnshynbllmesi tçin luymetli za· 
manlnr gececektlr. E~cr diplomatlk hare
kctler nlmnn kudretlnl èlnlcmcgc muvaf -
fnk olursn, Franst\ dlriltileblllrsc, !spanya• 
mn korldor vnzlfcstnl gôrcrek CebelQtta • 
nk'n blr hOcuma l\l<!t olmasmn mini olu • 
nnbllirse vu nlhnyet ltnlyn'nm mUcndcleyl 
tcrkl temln edllccck olursn, bUtUn bunlnr 
vàsl mlkyasta mllhlmmat tmallne tekablll 
ctmls olur. lnglltcrc'nln Fronsn Uzcrlnde 
nUfuzu kalmam1et1r. Fnknt Blrleslk Ame
rlkn'mn mildnhnlcsl, nlmnnlnrn yeni imtl • 
ynzlnr vcrllmemesl hususundn Vichy hllkll· 
meUnl çok tnkvlye etml11 olablllr. Fransa 
Almnnyn'mn esarctl nltmdn bulunan dev· 
letlcrin en mühimmldir. Hnrbl kazanmah 
yanl Avrupn"yi Hitler s\stcmlndcn kurtar
mngn hAdlm olacak an bllyilk kuvet, fsgal 
altmdn bulunnn mcmlekeUere glSsterece • 
~lmlz sempatldlr. tngtltere lstilA edllmemell 
&nrtJyle gelecck hnftnlnr 7.nrfmda ltalya • 
rlnkl vaziyeUn tnklsnfl hnrbln netlcesl Uze
rinde Frnnsn'da, tspa.nya'da vc Bnlkanlar
da vuku bulnbllecek hAdlsclerin hepslndeJl 

llugun yeni scnenln r~igimle Almunya 
B1lyi1k Brltanyn mllletlerlnln yt!nih11t!z: sebnt 
ve ruhu ile kn111l.1~m1~ b11lunrnnktad1r. llil· 
) ük llrltanya rnilletlerl ~inuli tarihlt!rinin 
hcrhnngl hlr dencslnden cl11ha Ï) i idmnn e
dllml • silAhlnnrm~ \C kendilerinden, ku,·et -
lcrlnden daha emln blr var.1) ettcdlr. 

Garp se!ert blttlgi zaman, haddl zatm
da mênas1 olm1yan bu barbe demal nlha· 
yet vermek ve Avrupa halk1111 boyle bir 
harbln ac1lanndan korumak arzusunu iz
har ettlm ve bu eefer lnglltere'ye müra
caat ettim. Ald1l\'1m cevap, bu cevab1 ve
renlerin men!aatlednc tetabuk ediyordu. 
Biltiln demokrasllertn kapltalist harp mils· 
tcfldlerl, o zaman mUthlf k1zd1lar. Kendl 
harp mcnfaaUerlne blr nlhayet verecck o
lan mllleUer arasmda blr anl&§ma flkrt, 
onlan o derece ku.d1rd1 ki en mUhlm tngl
llz hatlplcrt barbe nlhayet vermek flkrlnl 
bu kinlc vc bu ktzgmhkla reddettiler. Bu 
flklr, esascn maliyecllcrln her zaman red· 
detml!I oldugti blr fiklrdir. ÇUnkU bu flklr, 
onlann bu dUnyada mallk oldukla.r1 en 
mukaddes mClla, yanl sermayelerlnln men
faatlerlnc dokunmaktad1r. E~er bunlar, 
bugUn, cndi§eye b8§hyan mllletlcrlne, 
harpten sonrl\ blr nevl halkç1 cemaat kur
rna~a ve sefll kUtlelerlnln fl.kibetlni temin 
etmeJte mUtemayll b11lunduklar1m vàdedi· 
yorlarsa, bu da bu harpçi dcmokrasilerin 
vlcdan UzllntilsUnden mnhrum olduklnrim 
lsbat eder • .Mnzlde bllmck lstemediklcr!nl 
istlkbal içln vâdedlyorlnr. Faknt bunlnr 
hnlden o dcrece nefret eylemektedirler ki 
bu sebeple Almanya'ya harp llAn etmi11ler

dlr. 

:'\as> unnl - ROS) nlisl .\lmnn)·n, fu~isl 1-
tal) a "' hunlnrtn 111i1lt1•fik1 ol11n .Japnnya §u· 
nu hlliyorlar ki lrn harhin hccirfi, hir rC'jirn 
mt".l'lcsi ,.t" > ah11t hr.rhnngi 111ilstakhel bir 
enl1'rnMyonal te~kiU1t dcgilclir, hu hnrl•in 
moksnch, ) nlntE, bu 11!ln) 11nm buulnrmn rnnh· 
sus v1• hai1lar1 lt;in mcmnu olup olm1ul1li;1 • 
nrn tayinlchr. 

lusgan> semnlarmda miltemncllyen devrlyc 
gezmektccHrlcr. Son zamanlnrdn. ltalynnlar 
taraf111da11 tskcnd~rlye)·e ha\'n ak1ru yap1l
mam1s olrnas1 Jtnlyan ta)yareclltglnin fe· 

dahn fnzla mllesslr olncnktll'." 
na blr \ nzlyettc bulundui':unu vnz1han gôs· 

lngiltere taarruza da bCZ§ladi 

Harp ne kadar devam edecek ? 

termeklt!d1r. 

Ke§if kollarrmn laaliyeti 
Knhire, l a.a. - Bnrdla m1ntakasmda, 

lnglllz ilcrl umuml knrnrsàh1 nezdindcki 
Reuter ajnnsJ muhnblrlnden: 

Türk matbual1n1n 
ne1riyah ve italya B. Çorçil'in de dedigl glbl bugUn bile he

nuz > ort blr hnlde silAhlnnm1~ bulunuyoruz:. 
Fakat harp rnoh:cmerniz ailratle arlt) or ve 
Amerika'nm hnrp gnyrcU ,.e mUznhareti> lt" 
bu 111alz:cme bundnn hir senc e\""ell t11Sa\·vur 
edilrbileceglnden daho &ürutie y1g1lmnkta • 
dtr. l\lüdnfnnnm bhlUn trsadliflerine silkù • 
nctle kar~1 koyabilrr.ek vaz:lyetteyiz. Bun • 
dan ba~ka kuveUi t1111rr111 harc•kt'tlt'rinde de 
bulunU> oruz. Bu hnrekellerimb; dnha §lmdl· 
den ~imnll J\ frikn<ln ltolyan ihtira11l1trm1 ez -
ml' ve almanlnnn oyaklar altma ald1klar1 
ve tehdit etUklerf mlllefürde yl'nl llmitler 
uyand1nn1otir. D. Hitler y1lbn~1 mllnasehe • 
tlyle orduauna gllnderclijtl emrlyevrulde tf'k 
btr adaD11n tehdldl altmda bulunnn ve cesn
retle blriblrlerlnc yardtm etmlye ar.mctmlf 
olnn klmselcrl tanrmm tcrkctmlyeccglnl s!ly 
lllyor. Dunu yapmnkla HIUer taneya hakaret 
edl> or. Sonrn bu emriyevmtde HIUcr'ln tc
cavüzt dcl'tll tcdafUt blr var.lyet alm1t olma-
81 da çok mllnnhdtr. Hitler, zaferlerini tar
sln ve) a nUfuzu kmlnn mUttefikl ltalyamn 
vnr.lyetlnl dUzeltmek lçin nt"ler dU,ilndil~U

nU de bildlnnlyor. llltler'ln bugün dil§Undil· 
gll dôrt nokt11 olablllr: 

Demek oluyor kl harp. mesullerin imha· 
sma kadar evam edccektlr. Alman ordu· 
su luymelinl glistermlgtir. :Fakat ben, al· 
man ordusunun !SnUmUzdeki aylarda dnhn 
mUkemmel olmas1n1 kararl&§t1rd1m. Bu 
karnr, durmadnn ve tnm surette yerine ge· 
tirllml11 ulacakt1r. 1941 11enesl, atman ordu· 
sunu, bahrlyeeini ve hava kuvetlerlni, hie· 
sedlllr derccede takvlye edllml~ ve daha 
lyl teçhlz ohtnmu§ blr halde gorecektlr. 
Alman ordulanmn darbclerl alllnda, harp· 
ç1lann son cUmleleri de ortadan kalkacak 
ve bu aureUe mllletler araamda haldkt bir 
anlfl§ma tçln lUzumlu o.rtlar vUcut bula
cakttr. Blzlm bundan evclkl mUcadelemi· 
zln tarihlnl blliyorsunuz. ::MemlekeUmizde 
tnsanlarm tgblrll#lnln vUcudB getlrilmesln· 
den evel, burada da bazi hlzlplerin orta· 
dan kald1nlm8.!11 tcabetmlgtl. MaaleJ1et, 
hariç lçln de aym §CY vakldir. DUnyayi u
zun senelerdenbert nlhayett gelmlyen buh· 
ranlara ve karg141ahklara atan demokrat 
harpçalnrin imha edllmesl làz1md1r. Avru
pa 11ulh11nun yenlden teals olunmas1 içfn 
bu l11kenceyi icraya kat! surette azmetml~ 
bulunm1tktay1z. Bu hedefe varmak tçln Al· 
manya, her halde, biltlln tedblrleri alacak
br. Bu pemokrasllerden dotan her kuvet 
bu tedblrlcrle Olecektlr. 

Bir amcrlkah politikact, nüktell blr ifnde 
ilf, bugunkü mucadelcnin nih11yet 'nrhg1 ol-
1111y11nlarm hlr fC) Ier alnbilmek l~in ynph· 
fn b!r te•ehhu li te~kil cttigini SU) lemi~tlr. 

Hu husu!itn tamnml> le mutnb1k1z. BUtiln 
dünyn. \'Drltk it lnsnnlnrm ~nhit olduklnn 
IA~t"Y me nhrslnclt"ki blr kaç pnrça ~e> 1 cil' 
rllcrinclt"n nlm1) a hnt1rlantrken biz, hcr Çt') e 
m11lik olduklart hnlde doyuuynn bu l!ihi in -
sanlar11 kar~1 en kllc;Uk hlr &ervettcn hile 
mohrum oln11l11r1 mudafaa için mücadeleye 
11tilcl1k. Tahil 0116) onal - sosrnlizmden evel 
var.iyl't hizde ile ayn1 ici!. niz, i~tc bu bah • 
st"ttl~irn z11rnlhl1irrn br~erl haklarrnt müd11 -
faa cdiyor Ye hu hak namma onlarm da ha· 
y11bn unglnllklerlnden lstifade etmclerl 
lçln çoh~iyoru1:. 

Roma, J a.o. - Stefan! cjansi bildiriyort 
''Glornnlc d'1t11lln" gazetcsl, bu hnrbln ba -

Dlf:er Ulraftnn, 24 Ukkànundnnbcri Bar-
dia'dan Tobruk'a gldcn yol üzcrlnde de sa- ~ndnnbcrl '.l'tlrklyc'nln Almanyn'ya ve b!l-

lngiliz devrlyelerl, lkl günnenberl Trnb
lusgarp hududundan 110 kllomctrc lccrlye 
kndar uzanan blr saha dahllinde harcket 
halindedirlcr. 

hassa ltal~ a'> n kar~1 tnklp ettigl hasmane ve 
hil boyunca dcvriye harekctleri yap1lm11t1r. 
Bnrdia"mn muhasnrast de\'am ctmektedlr. ekserlyn tcavUzklirnne hath harckcti ehe • 

Kum firtmnsi yenlden ba$lanulï olup 51_ rniyetle kaydedcrck dlyor kl: 
l\flllî tOrk ltarckctlne Almanya"mn yar • 

1 - !nglltere'nln istllê.81. 
2 - fogat altmda bulunm1yan Frans1z 

topraklan111n da IDgall. 
3 - Balkanlarda blr Uert hareketl. 
4 - tspanya yoUyle .A:trika'da blr taar

ruz. 
Bu d!Srt noktadan hic btrl kolayca g!Sze 

alinacak blr oey detlldtr. Her blrlnln clddl 
mahzurlan varchr. Fakat vaklt geçlyor. 
Hltler"ln yapam1yacag, yegàne oey otu
rup hareketslz dunnakbr. 

Bir senelik bilânço 
Londra matbuab, yen! sene mUnasebe

tlylc mazlye blr nnzar atfederek geçen se
ncnin hâdlselerinl tekrar hat1rlatmakta ve 
baz1 vakalar Uzertnde durmaktad1r. Bu ga· 
zetelerln yaztlanmn hcyetl umumlyesin· 
den çikan hulba §Udur: 

Donnnma Akdenlz'de tam blr hàklmlyet 
kurmu§ ve denlzaltl tehllkeslnln bilyUme
slne mtml olmata muvntfak olmu11tur. Ye
n! ordu en modern blr eekllde teçhlz edll
mll) olup bu senc hnrekete geçme,te haz1r 
blr hale gelecektlr. 1nglllz tayyareclllg-t 
Almanya'da, atman tayyarelerlnln ingllte
re'de yapUklan zarardnn zlyade ho.sa.ra se· 
beblyet vermekle. alman tayyarecllltine 
UstUn oldugtinu lsbat etml11tlr. Avctlanm1z 
tarafmdnn 3.000 dU11man tayyareal tahrtp 
cdlldlA"I glbl tayyare dnfl bataryalnr1m1z 
tarnfmdan da 444 dU3mnn tayyaresl dUtU
rUlmil§tUr. Ayr1ca, balon bnrajlar1m1z da 
alman tayyarelert arasmda zaylata ecbep 

olmu~tur. 
Gazetelcr Bardla'mn sukutu yak1n oldu

g-unu ve bugUnlerde tesllm bayraAimn çe
ktlmeslne lntlzar edlldltlnl de yazmakta
d1rlar. tnglllz matbuati, yangtn 11ôndUrme 
iolnln mecbut1 blr hale getirilplesinden do
Jayi mcmnunlyet lzhar etmektedlrler. Fil· 
kat bu mecburlyet atmanlo.nn Londra oeh
rlnl yakmak lçln yapt1kl!U'1 t~ebbl18ten 
tkl gUn eonra knbul edllmlotlr. 

Bu mücndele, dl~cr mllletJerin hukukuna 
hir tt"cavilz dcglldir. Du. ancak küc;Uk hlr ka· 
pltallst 11ümre lnln kUstahh~ma ve aç gôzlil· 
lllgUne knrf1 ai;1ln11' blr mUcnclcledlr. Bu ka· 
pitnllstler, altunun dUnyoyn ltükmettlgl dev
rln gt"\"tnl~ olclu~unu ve mlllctlcrln hayatm
d11 insanlarin yanl ft"rtlerln katt hlr unsur 
tt"~kll cncceklcrl zarnanm yakln§mnkt" olnu
~unu hir tUrlU gormrk lstcmiyorlnr. Gcçt"n 
8"Dt", nas) onal ~nsyallst ordularm111 hare • 
kAhm ilham t"tlen §ey bu hakikati glirmi.1~ 

cak artnu:;ttr. 

Sahil .mmtakasi da ingilizlerin 
el inde 

Kahlrc, 1 n.n. - Bardin m111t.akas1nd11kt 
lnglllz karnrgàlu nezdlndc bulunan Royter 
ajnns1111n hueua! muhl\blrl blldirlyor: 

BUtUn gecc gürllyen 8'llr toplo.r. bu top
l11rdan ç1karak g!Sk yUzUnU aydmlatan §lm 
1cklcr, devriye kollar1 aras111daki alddetll 
çarp111mnlar, hep bunlar Bardia muharebe· 
Blnln gUnlUk resm! tebll#lerdckt klsa cUm
leler okunurken zannedlldltlnden çok da· 
ha hararetll blr'muharebe oldug-unu g!Sste· 
rlr. 

Bardla'da bulunan 20.000 1tnlyan tama· 
miyle muha.sara edilml11 blr haldedlr. Çün
kU llerl kollar1m1z 1ahil m111takas101 tama-

Almanya ve ltalya 

ulmukhg1m1ztl1r. Bu i111 11 n gdt"l't"k sene de miyle ele geçtrmt11 bulunuyor. Bu m111taka 
blze zafrrler tt"rnln eck<'ektir. Biz, milletle· Bardla'nm otuz kllometre kadar 1lmall 
rin suacictl l~ln liarhedt"rkcn Allahm lütuf garbleinde Merea. - Luka clvannda Tob· 
,.e lnnyt"tinr mUstahak olciugumuza da ka • ruk letlkametlnde uzay1p gltmektedlr. 
nilt. Bu11ûne kadnr Allah mUcaclelemizi tns- tnglllz devriye kollari Tobruk'un cenup 
vtp ettl. Yar.lfemlz.1 sndukat ve ccsart"tle yap- mmtakasanda muntazam harekàt yapmak· 

EA'cr Ç!Srçll vc onun entemasyonal cU- t1g1m1z tnkdirdc istikbalùe de bizden ayI'tl· tad1r. Bu yer Trnblus topraklar1nda 120 ki· 
rUm 1criklerl, bugllil kendl dUnyaJarim rn1yacnktir. lometre kado.r lçerlerdedlr. 

mUdataa ettlklertnl ve kendl dilnyatarmm Londra •elâhiyetli ~iddetli bombardimanlaT 
blzlm dilnyrumzin yam ba§rnda yq1y~11- mahlillerindeki telairler Bardla tlddetle bombard1man edllmek-
yac$m a!SylUyorlaren, bunu artik 0 ar tedir. A""lCa tnvyarelcrimlz ve harp gcml· 

dUn ttal dUn 851 Londra, 1 a.a. - Londra'nm snl&hiyct - ,. "" 
dU1UnsU11. Alman ya.si. yan Y lerlmlz taratmdan da bombalanan Bardis 
gibl, blrkaç plUtokrat kapltallstin menfa- tar mahfillcrlnde, llitler'ln yen! sene mil • 

nas•betl•·I• n·• ttfllli beva n etraftnda §ehrinc bugUn toplnr1m1z tamamlyle hâ-
atleri devrlnl ma"'IOp etmf§ ve yerine halk ~ , ~ ··vre l\ • nna ie 

b .. d k' f · 1 klm bulunmakt11d1r. ttalyanlar blzlm ate· 
devrtni koymuDtur. EA'er B. Çl>rçll ve o- Mn111 11 • te &1r ~r yap1lmaktad1r. 

1, b · · · ... d "'lmlze mukabelo içln ccnup mUdllfaa mm· 
nun demokrat tarattarlo.r1 tlmdl boyle bir ' 11 t"yannam(', >ent 1ene010 e~1,.m ~ .. 

·· J t kl 1 -''l · i lakastna 28 Uk bir top ycrl03tlrml~lerdir. 
dUnyada y11, 1yam1yacaklar1m blliyorlar- 6D) enen iiu u nr a ne§reu1 en emnyc,·m -

1 · l t• ... k 1 1 i ù Aekerlerlmlz k'endl nralartnda. bu ea., alman dUnyas1m tahrlp edemiyecekler, erm t 1 !Vil etlaei esns ma .Sil< a st na en 
topa 

fakat ergeç, kendi mllletlerine hilrlyet ve· n~rt"ùilmlHir. Çünkil bcklenmiytn yeni bir 
rerek kendi dilnyalanm de!l§tlrecekler· harp &t"ncsinln h~mc'la olman rnillctinin ter 

ci t"dilmlye hUyilk blr lhtiyar.1 \'&rchr. 

dl~asyonal • eoayallst mllletin haklarma 7.t"ngin mlllctlcrc ynp1\an telrnihlerln blr· 
kar§1 pliltokrat imtlyazlar1n mUcadelesln· l!'~lk Amerlka ùevletlerlne mahsus oldugu 

a~1k bir surette helll olmakt11d1r. Ilitler'in de, nasyonal • sosyallst mllletln haklan 
1 lisnnmdnki ~iùdct kcndislnin, Uu:nelt'in nut

gallp kalacakt1r. 19'1 seneslne bu iman a 
bll§hyoruz. / 

1040 senel!lnln hazlran bldayetlndenbert, 
F8.§let ttalya, yan1m1zda yer a1m11) bulu
nuyor. italya da mahdut dil§Uncell zl
mamdar blr demokrat sm1f1111n italyan 
mllletlne b8§ka blr tarzda anlattlg-I bu 
barbe dcvamn blzlm kadar azmctmlf bu· 
Junmaktad1r. italyan mlllctlnln mUcadele· 
n hareketler vasitaslyle bu mUcadelenln 
el de blzlm mUcadelemlzdlr, Umltleri bl· 
zlm Umltlerlmlzdlr. Harp mllsebblplerl, ay
netlcealnl detl1tlreblleceklerlnl ean1yorlar
sa, bu çocukça blr Umlttlr. 

Hava hücumlari 
B. Çürçll, §imcllye kntlar, bllihnre mu -

,•11.ffRklyetslzlik olnrak tec<"lll etml~ buna 
bt"nzer hlr çok sôzde znferler kaznnm1~br. 
lngtlir. z:aferlnln bU)·Uk 111rr1 olar11k hudutsui: 
havn harhlnl icat cden B. Çfüçll olmu~tu. 

nu canl, gecc hUcumlart esnasmda nlmnn oe· 

kundnn 50nrn, A111crika'y1 yat1~ttrmak bu • 
susunda her ümldl kaybettlglni glistermek -
tedir. N orvet;, llollanc111, Iklçika \'e Fransn
clakl inglliz nskerl harekAhna dnlr tekmr or· 
tnyn at1lnn e kl hlkll> elere gellnce: bunlar 
da, i~gal cdilmi§ nramidekl ingllb: nüfuzunu 
kirmak lçln kurcolannu~tar. Ilitler'in de do· 
lny1slyle knbul ettlgl gibl, bu nllfuz, mcz· 
kilr memleketlerde mUt"madlycn artmakta -
d1r. 

MUttefiklerln harp gayelerlnden bahse
derken, Hitler, içtimal hayatin yUkselmeal 
hakk1nda yapt1~ aahte va\tlerin, miltte
fiklerln eamlml teràkkt slyaseUerl Ile kar· 
§llqbnlmaaindan korktujtunda §Uphe yok· 
tur. 

Hltler'ln "aç g!SzlU kapltallstlerln reJI· 
ml,. dlye taveit ettl~i dcmokraslye yap1-
lan hllcuma bakarak Almanya'n111, kom11u
lan11111 zararma zc11glnlc11mckte bir mem
leket oldug-una hUkmedlleblllr. 

"Bardla'111n gUlU,, adm1 verml§lerdlr. 
1Ieri Inglll:& poetalnnnm gôrdü~U ~Ier 

hayret ve!'icldir. Z1rhh devrlyelerimlzdcn 
blrl noel gUnUnU Tobruk ccnubuncia bir 
ttalyan tayyare meydomnda geçlrml11tir. 
Bumcydan evclce ltalyanlnnn M1e1n bom· 
bard1man lçln kulland1klan bQ§hca tayya. 
rc meydam idl. ttalynnlar bura.da muntaza.. 
man W bombard1man tayynresl bulundu-
ruyorlard1. 

En tlerl hatlarda bulunan k1talarm lll§e· 
slnl temln edcn mUfrezelerln taaliyctl de 
hcr tur!U takdlrln UstUndcdlr. Yollarda 
uzun kamyon kafllelertni geçtik. 

.. Sehre yardrm gondermiye 
imkân yok 

italyanlarm kamyon ve top glbl terket
Uklerl harp mBlzemeslnln toplanma.s1 hl'l· 
111 devam edlyor. Ôyle anl~11tyor kl, Trab
lue'un llerldc mUdafaas1 lçln o kadar lU· 
zumlu olan bu y1g-mln malzeme .?srarh bir 
tarzda Grazlanl'nln ellnden ç1km111br. Ga· 
nlmetibln ancak kUçUk blr k1amm1n liste· 
sin! tetklk cdeblldlm. Bu llstedc 1000 kam
yon, 120 top, 70 tank 600 mltraly!Sz. var
d1r. 

hlrlcrl füerlnc Uç buçuk ay geli~I gUul bom
müsamahayr anlamad1grn1 ve "nush bnlnr ve kô>ler Qierlne ynngm plllkalnn at
ile yola gelmedigi için kotegi" hak hrm1~ ve hedef olarak bllhnssl\ askeri hasta
ettigini yazmaktad1rlar. Bu, Ame· nelerl gosterml,tlr. Bun11, Berlin hnlk1 §a • 
rika'yr ve amerikahlar1 hiç anla- hlltlr. Almon kuvetlcrinln ilç hutuk ay ar
m1yan ve anlam11makta da israr ni tarzda h11reket1e cevap vermemesl, bu a

eden bir zihniyettir. dnmm kofnsmcll\ nihnyet Almnnya'ya faik ol-

Hltler'ln millet telllkklelne gellncc, bu 
kellme lie alman mllletlnl kasdettl#I aüp
heslzdlr. Bu mllletln mevcudlyetl, Polon
yn'nm haÇ1na gden llktbdin de çahaclet 
ettltl Uzere, Almanya'ya mukavemet ede
mlyecek her mllletln lmhasma vebestedlr. 

B. Çorçil de "Harp düfmam 
maglûp ettigimiz gün bitecektir,, 

diyor 

Grnztanl'nln Bardla'ya hPr bang! blr yar 
d1m tC§ebbUsUnde bulunmasma mànl ol
mak tçln lcabeden biltUn haz1rhklar yap1l· 
m1Dl1r. 

Ztrhh ku\·etlerln b8§ard1#1 i§leri bUtUn 
1UmulU iie anhyabllmek tçln ccphedekl 
§Brtlün gl!z l!nUne getlrmek lêz1md1r. 1tal· 
Y!Ul rlcatinm 1Uratli ve genlg blr mlkyaa. 
t olu§U tanklara ve dlger arabalara çok 
af1r blr vazlfe yllklcml§tlr. Bu arabalan 
ekscriya ateo altanda tamlr etmek veya 
temlzlemek icabetml11tlr. Son üç hatta 
tçlnde z1rhh Iutala.rrn S\tbaylan ve erleri 

dam rtmllj olùugu ve gallp devletler arasm
tla, 1nglltt"re l"lllstln'I Scria'yt ve Ir11k'1 Fran 
Bn Surlyc ve I.!ibnan't 111cl1klnr1 holdc, ftal -
yamn Türklyc'den hlç blr oey alm1yan ycg&. 
ne dcvlct ulclugu knsten unutuluyor. 

T!lrk - lnglllz askerl lttlfnlnnin nkdindcn 
\""e bunu tnkthedcn ingillz lstikrar.mdan son
rn ynn nsmt Ulus gar.ctcsl blrdenbire Tllr
klye'nln 12 ada Uzerlndekl haklarlDl habr
lad1. Sonrnlnn do türk bnsm1 fnglltere'nin 
en fanl clostlar1 arnstnda yer aldt, f nglltere 
nln bUtltn manevralnriyle, mlhver devletle
rl aleyhlndcki muttnr:lt lftlralannn i~UrAk 

ettl. Jllr kaç hnftadanberl Ise tUrk bastnt -
nm d!li ltalya alcyhindc çok §lùdetll blr ma

hiyet aldt. 
Acnba bu harcketin salki tnglltere ile o

lan lttlfok dllvastnl giltmek arzusu mudur, 
yoksa dahn bn~ka knrnnhk 11cbcpler ml var
<ltrP 'J'Urkl> c'nin bu vazi> eti 1talya'da dik • 
kntle taklp olunmaklnd1r. 

Yeni Finlandiya Cümhrreis'nin 
bir nutku 

Helsinki, 1 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Heisicümhur B. Ryti, bugün ô~eyin 
bir nutuk irat cderek Finlandiya mil
Jeti için halen chcmiycti haiz mesele
leri izah ctmi~tir. B. Ryti, 1940 da 
tarihî hâdiselerin cereyan ettigini soy 
lcmi§ ve Finlandiya halkmm ancak 
müstakil bir devlet halinde ya~1yabi
lecegini ilâve etmi§tir. 

Amiral Leshy Vichy yolunda 
lllndrld, J a.a. - Amerika'nm franSlz hü

kümetl ncr.dlndl'ki r• ni hü) ük elçisi Amlral 
Leahy Ylchy'yc gltmek Ozerc Mndrid'c gel -
ml~r. 

F rans1z - Alman gorüimeleri 
kesildi mi? 

Ltzbon, l n.n. - Burnda ligrentldigtne 
gore, Vichy hUkOmctl lie Almanya arasm· 
dnkl mUzakerclcr kcsilml$tlr. Bu haber 
kayd1 lhtlyatla verllmcktedlr. 

çok çetln vazlyctlcre go,S"ils germi§ler, koD 
serve etlcr, galetnlar ycml§ler ve havala
nn fenahtm:i rnttmcn arabnlar1mn nltmda 
yatm1§lnrdi.r. 

lngilizler mütemadiyen takviye 
krtalarr aliyorlar 

Hic yolsuz lXlylc blr çHlde yolunu bula
bllmek clddcn m~klll blr igtir. Blzznt ken
dlm gcccleylu blr kum f1rtmas1 esnnsmda 
yolumu kaybedcrek blr araba !!;Inde knl
dun. 

MUtemadlycn gelcn takvlye kuveUerl 
Ucrl mUfrezelerlmlzl tc§vlk ctml11tlr. Mu
vas:ila hatlan uznd1kça Trablus'taki ileri 
hareketlerlmlz devnm ctmckle beraber a
A-1rlqmae1 beklencblllr. Bardin muhasarasa 
b!.· y1ld1nm muhnsarns1 dctlldir. 

Hava eahasmdn. ltalyanlar1n bll§he& ha
va faallyetlerlnln hedefl olnn Sollumun 
son bombard1mam bUyUk fllolar tarafm
dan yap1lm1§t1r. ltnlynn tnyynrcleri tngl· 
llz gemllcrlnln buraya erznk ç1ko.rmalnn· 
na mAul olm1ya çah5m13lard1r. italyan tay

Ruzvelt'in nutku 1939 harbinin ciugu ve almnn kuvcllcrinln cevap V('reml • 
en ehemiyetli siyasî hâdisesidir. yw~~I usuln bulmuf otnujtu fikrinl tllhlye 
Fransa'mn mücadeleden çekilmeai ettl. Üç buçuk ay, bu ndamlarm 11Skerllk ha
bile ehemiyet itibariyle arka plâna kunindan hlr budnlahk tc~kll eden gncldar • 
çekilmektedir. ÇünkÜ Amerika bu· 1t~m1 mUenhede ettlm, fakat hlr gUn muka
gÜn dünyanrn iktrsadi ve siyasî mu· bele bllmlsll yapdacngm1 blldlrerek ihtarda 
VDL~nesinde en büyük ag1rhkhr. bulunmnktnn hiç hnll kalmnd1m. Fnkat hnrp
Ve bu agarlrk 1914 harbinin netice· ~lar, yalmr., niutnt handt"lerlyle ccvap vt"r
si Üzerine nasrl mÜeS11ir olmu1aa, dller. nu adamlar, lc;t açan çok gür.d ve ~
bugünkü mücadelenin neticesini ta· 11enceli blr harpten bahscdiyorlar ve bundan 

Londra: I, a.a. - Pazan pazartcsiyc bd· 
hyan gcce zarhnda l)iddetli bir hücuma 
maruz kalan City'yi ziyaretinde B. Çorçil, 

itfaiyc efradmdan birlnc 1unlan 1oylcml1· 
tir : 

yakla&arak " harbln ne zaman biteccgini ,, yo.rc fllolar1mn bu kadar kalabahk oht§U, 
" . tngtllz tnyyarelerlnden ve tayyarcctlerin-

yinde • derece müessir olacaktrr. dolay1 herkesln tebrike ~ayan oldugun'l s!Sy • 
' A. S. ESMER l0yorlard1. Fakat bu hücumlann yegAnc ne-

" Çocuklar, srk1 dayamniz. Dü~mam ta. 
mamcn maglQp edeceglz. ,, 

Bir 111ltnakt&n ç1kan ibir kadm, ba1vekile 

sormu,tur. B. Çor~1l, bu sualc §U ccvab1 d k d k k kl bl d 1 , en ne a Br or tu anns r e ildlr. 
vermistir : 1 Fllhakikll Sollum Uzerine gelcn her ltal· 

" Harp, dü~1 mdlQp cttigimiz zaman yan hava fllosu nltt bomba vc 14 de av 
bitecektlr. .. tayynreslnden mUrekkepUr. 

• 
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"' kurumuna vermek en ak1ll1ca bir 
Helsinki, 1 a.a. - (D.N.B.) Naz1rlar 

meclisi, 18.§e maddelerinin veslka ile tevzii 
l§lerine dalr bir talnm tedbirier alrru§ttr. 
Bundan ba§ka hayvanatm muhafazas1 hak-

tedbirdir. 
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k1nda da baz1 kararlar almm1§ttr. Veslka ~ 1111111IlIlIl111111111111Il111Il1111 Il L 
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( RA DYO ) 
TÜRK1YE 

(Radyo Difüzyon Postalar1) 
TÜRK1YE ANJ...ARA 

Radyosu Radyosu 

usulil patatesle kasaphk büyUk ba§ hay- _ 
van etine de te§mil edilecektir. : - 1648 m. 

Dalga uzunlug-tl 
182 Kcs./120 Kw. -Venüs'ün, kollar1 k1r1k me§hur 

heykelini gormÜ§ olanlar pek de 
çok bulunmamakla beraber onun 
güzellik perisi oldugunu herkes bi
lir ve her kadmm en tath emeli Ve· 
nüs gibi güzel endamh olmakhr. 
Yalmz, bütün bir müze degerinde 
olan o heykelin vaktiyle bizim yur· 
dumuzdan, bir avuç bile doldura • 
m1yacak kadar alhna satm alma· 
rak Paris'e gotürülmÜ§ oldugunu 
bilenler Venüs'ün ad1 andmca yü
reklerinde s1z1 duyarlar, ancak Ve
nüs'ün halis bir Anadolu k1zmm 
heykeli oldugunu dü,ünerek, gÜ -
zellik perisinin de bizim yurdumuz
da yeti§mi§ olmasmdan teselli bu· 
lurlar. 

ki bir vücudun yukar1 taraf1 Çir· 
çe olunca Venw'ünkilere benziyen 
tath muvazeneli kalçalarla bacak· 
lara k1ymet vermek pek güç sanat 
olurl 

edilecek 
Londra; 1. a.a. - Bildirildigine gore, -

Belgrad; 1· a.a. - Bu sene mahsOlünün franstz Kameronunun Avrupah ve yerli : 
alti milyon kental aç1g1 vard1r. Fazla mik- halki Spitfire tipinde avc1 tayyareleri sa-

ÜLKÜ -
Sonkônun soy1s1 ç1kt1 ~ 

31.7 m. 9465 Kcs./ 50 Kw. T. A. P. 
m. 15195 Kcs./ 20 Kw. T. A. Q. 19.47 

PER$EMBE : 2. I. 1941 
P1ogram ve memleket saat ayan, Bu türlü zay1fhgm bir aksiligi darda ihracat ve bazi maddeler ilzerinde tm almak üzere 5000 ingiliz liras1 teberrü -

de yüzde ve ba§ta ba~lamas1d1r. ihtikir yapilmasr memleketin dahilî sükû- ctmi!}lerdir. Bu tayyareler frans1z Kamc - : 
tçindeki ynz1lnr ~unlarrltr : = 
Milll Sef'in gençlige hitabeleri - : 

dogu Anadolu'da - Sevket Aziz Kan- : 
su, Tarih ve rivayetlerde :\lihulbey : 
ogull11n - Yorclan Trifanov (Ilul - : 
jfarcndan çevircn : Türker Acnr- : 
oj(lu, Ilir delinin §Ïirleri - Fethi Tevet,: 

8.oo 
8.03 Ajans Haberleri, 

Has.tal1k adalelere dokunmaz, yal· nünü ihlâl edebilecek mü1kül bir vaziyet ronu'nun müdafaas1nda kullantlacakttr. : 
n1z cildin alt1nda ve adalelerin a· doiurmu~tur. Baz1 muz1r unsurlar bu va- Santiago; 1. a.a. - Cenubî Amerika'da : 
rasmdaki yaglar erir. S1rayla, yüz- ziyeti istismar ederek bütün Yugoslavya'da bulunan ingiliz ticaret heyeti reisi Lord 1 § 
de, ensede, boyunda, omuzlarda, .. · 1 t t' t · 1 d' H"k" t numay1§ er er tp e mt§ er 1r. u urne Vellington ve arkada§lan bugün Santiago- : 

8.18 Müzik : Hafif Program (Pl.), 
8.4s/g.oo Ev kad1ru - Konu§ma, 

12.30 
12.33 

Program ve memleket aaat ayan, 
Müzik : ~arkilar, 

gogsün onünde, arkasmda ve yan- gasp ve ihtikâra kar§I ~iddetli tedbirler d Ch'l" . il 'd . da 1 1 t -
lar1nda, kollarda ve ellerde bulu • a ' 'nm g z1 e ·~ a m ar1y a emas - 12.50 Ajans Haberleri, 

l 
almaP;a karar vermi§tir. etmi•lerdir. 

nan yag ar yava§ yava§ kaybolur. • -
t !htikâr yapan fmnc1lann tevkifi bu· ted. B"k (D N B) -

AltRy Samanhj!:ma ait maddeler - : 
V. V. Anobin (Rusça'dan çev1 Abdül- : 
kadir Înan), Güz geldi "§ilr" - Hall- : 
de Nusret Zorlutuna, Ankara'ya ya - : 
k1n - Nahicl S1rr1, Ayna "~iir,, - : 

13.05 Müzik : Halk türkülerl, 

nsanm yar1 belinden yukans1 u re§; 1. a.a. - · · · : 
kupkuru, adaleleri ç1k1k kahr. Yar1 birin ba§inda gelmektedir. Diger taraftan l Kânunsani 1941 tarihinde tatbik edil- : 
belinden a§agm da - aksine - bazi g1da maddeleri hakkmda vesika usO!ü mesi beklenilen yeni medenî kanunla tica- : 
gittikçe daha mütenasip olur. tatbik edilecektir. Ekmek vesikalarmm 15 ret kanunu ve muhakemat usulü kanununun _ 

13.20/14.00 Müzik : Kans1k Program (Pl), 
18.oo Program ve memleket saat ayan, 

Müzik : Radyo Caz Orkestrast (lb· 
rahim Ôzgür idaresinde), 

Büyücülerin perisi olan Çirçe hiç 
de mefhur degildir. Sebebi, onu 
kara kuru ve kocakar1 §eklinde tas
vir etmi§ olan ressamlarla heykel -
tra§lar1n hatas1d1r. 0 perinin adm1 
ilk defa yazm~ olan Omiru.s 1air, 
hayalindeki kahraman Ulis perinin 
elinden uzun zaman kurtulamad1g1 
için onun büyücü olduguna hük -
metmipe de bundan dola:y1 Çirçe'· 
nin kara kuru bir kocakari oldugu· 
nu tasavvur ebnek doiru olamaz, 
çünkü erkekleri a;er"ekten büyüle· 
yip kendilerine uaihyanlar Venüs 
gibi güzel ka.dm1Ard1r. Rea&amla -
rm ve heyk~ltra~larm tasavvur et
tikleri gibi, Kara ji;uru kocakanla· 

Ceyhun Atuf Kansu, Orta zaman tilrk : 
- isl<<m dünynsmcla clin - Prof. A. : Bu zay1fl1k hastal1ï1na tutulan kânunsanidcn itibarcn meriyete gircccii ve mcriyete girmcsi gayrimuayyen bir tarihc -

kadmlar1 teselli etmek için bazi adam ba§ma günde 500 gram ekmek veri- talik edilmi§tir. : )!rz (Alman~adan çeviren Cemnl : 
18.40 Müzik : Kadmlardan Fas1l §arkilarr, 
19.15 Müzik : Greta Keller ve Bing Croi· 

hekimler onlarm yüzünü Volter fi- lecegï ve vesika usOlünün yakmda •ekere B d (D N B) 
1 

• u ape§te; 1. a.a. - . . . : Küprülil), KOylü sanntkftr "hik1îye" - : = :'\aki Tf"zel, Bu1tiinkü Almanya'da fcl- E 
: sefî C{"reyanlar - Prof. Von Aster 

by'nin plâklan, 
ozofun çehresine benzdirler: bü- 1 d'l tuza ve yaga da te§mi e 1 ecegi soylen . Dahiliye nezareti, memleketin menfaat-
tün dünya ile alay ediyormu§ gibi 

Memleket saat ayan, ve Ajans Ha· 19.30 
mektedir. Baz1 mmtakalarda petrol sat1~1 lerini tehdit ed<n mahiyette yazilarm ne•-

burufuk bir sima. Bu da gene has- • _ (nlmancadan çevlren: Z.F.), Giinillie : 
- hn~hihnl "~iir" - H Turhan DaA"hog- = 
: 111, inp;iliz hnlkevlt:rl vc spor çnh~mA.- : 

: lnr1 - Nüzhet Baba, XVII. as1r saz : 
: ~nirlcrindcn Koroj!:lu - Fevziye Ab : 

berleri, 

• rm yaphklar1 büyüler hiç kimseye 
tesir etmez, yalmz fazlaca saf yü. 
rekli olanlara korku verir. Onun Î· 
çin Ulis kahramam uzun zaman 
kendisine baglam1§ olan Çirçe'nin 
de güzel bir kadm oldugunda §Üp
he yoktur ••• 

Bununla beraber, eski zaman ar· 
tistlerinin gafleti neticesi olarak, 
Venüs güzellige, Çirçe de kara kuru 
kocakar1 tekline timsal olarak kal
m1§lardrr. Onun için bugün anlat • 
mak istedigim zay1flik hastahgm1 
da yarm Venüs, yarm Çirçe diye 
târif ederler, bu hastahgm can s1-
kan taraf1 hemen yalmz kadmlara 
musallat olmas1, hem de yar1 belin
den yukar1sm1 Çirçe'ye, yan belin· 
den afag1sm1 Venüs'e benzetmesi -
dir. Bu hastahk biraz insaf goste
rip de Ï§ini aksine gôrseydi Çirçe
yi uzunca eteklerle kapatmak ter· 
ziler için pek kolay olurdu. Halbu-

Bir Alman korsam bahrd1g1 
gemilerin yolcu ve fayf asm1 

kü(ük bir adaya boialttr 
Wellington, 1 a.a. - Yeni Zelanda 

ba§vekili B. Frazer demi§tir ki : 

- Bir dü§man korsan gemisi, 21 ilk

kânunda Bismarck adalarmdan Eme

ran'a 500 ingiliz, frans1z ve norveçli 

ç1karm1§hr. Bunlarm arasmda 70 ka

dm ve yedi çocuk vard1r. Bunlar 

Kompta, Rangitane, Holmwood, Tri

ona, Vinni, Triaster ve Triadic admda 

ki yedi vapurun mürettebat veya yol-

tay1 bir büyücüye benzetmektir. esasen vesikaya tâbi bulunmaktad1r. 

ingiliz imparatorlugunun 
münakalâfl i~in Amerikadan 

tayyareler satin ahnd1 
Va~ington; r. a.a. - !ngiliz tayyare ima

lât nezaretinin mümessili B. Morris Vil -
son, Atlantic Clipper tipinde üç büyük de-

Fakat kara kuru kocakar1lar gibi 
bir kâg1t yahut mu§amba parças1 
Üzerine acayip §ekiller çizerek saf 
yüreklileri korkutan büyücü degil, 
herhangi bir eserini okum1ya ba~h
yan insan1 derhal kendisine bagl1-
yarak bir daha elinden b1rakm1yan 
bir büyücü, hastahk erkeklere mu
sallat olsayd1 o büyücü filozofa 
beneztmesi teselliye medar olurdu. 
Fakat kadm fikirce Volter kadar 
yükselmeyi istese de gene kadml1-
gi unutamaz ve bütün vücudunun niz tayyaresinin Amerika'dan mübayaa e-
Venüs gibi gÜzel olmasmi ister. dilmi~ oldugunu haber vermi§tir. Birkaç 

Bu acayip hastahgm, kadmlara hafta sonra teslim edilecek olan bu tayya. 
güzellik veren tiroit guddesinin reler, ingiliz imparatorlugunun münakalâ -
mârifeti oldugu §Üphesizdir. Fakat tm1 temin etmek üzere satm almm1§t1r. 
onun bozulmas1 Üzerine ba,ka gud
deler de ite kari§hklarmdan yar1 
belden yukan kalan zay1fhgm ge • 
çirilmesi bütün hormonlarm tetki· 
kine bagh olur. Yalmz, eriyen yag· 
larm yerlerini doldurmak fikriyle 
yagh yemekleri fazlalafhrm1ya gel· 
mez, o vakit yagh g1dalar yari bel
den a§ag1da toplamr ve Üst taraf1 
gene Çirçe kahr. 

Bereket venin ki bu türlü zay1f
hk hem nâdir gôrülür, hem de in
samn hayahm tehlikeye koymaz. 
Yans1 Çirçe'ye benzemek deniz k1-
zma benzemekten hafif gelir. 

G. A. 

Ukranyo için yeni 

boz1 tedbirler ohndr 

Siyamhlarla Kamb~lular 
arasmda son hâdiseler 

Hanoi; 1. a.a. - (Havas) : 
26, 27, 28 kânunuevel tarihlerinde hud~t 

muhafazasm1 temin eden Siyam devriye 
kollariyle Kambo , lular a a .mùa )·eni bu -
dut hâdiseleri olmu~tur. Bu hâdiseler son 
haftalar içinde cereyan eden hâdiselerden 
daha ehemiyetsizdir. 

26 Kânunevelde bir Siyam ke~if müfre-
zesi Poipeti'nin ~imalinde bir motosiklet 
koluna hücum etmi§tir. Siyamhlar müsa
demo meydanmda ikisi aubay olmak üzere 
15 ëlti ve yaralt b1rakarak tardedilmi3tir, 
Frans1zlardan yaln1z blr hafif yarah var
dtr. 

27 Klnuneveldo blr Siyam k1tae1 Poipe-

M k 1 (D N B ) G 
ti'nln 150 kilometre §Ïmali§arkisinde Kam-os ova, a.a. - . . . : aze-

teler, Stalin ve Molotof imzasiyle bir boçlulara hücum etmi3tir. Kambo~lular za-
emirname ne§rediyorlar. yiat vermeden çekilml§lerdir. 

27/28 Kânunevel iecesi Siyam tayyare-
Bu emirname Ukranyada kolkoz leri Mekong'un frans1zlara ait sahili üze

koylülerinin çah§malan, ziraat mah - rinde birkaç defa uçarak propaganda be
sulâhmn arthnlmas1 ve hayvan yeti§- yannameleri atm1§lard1r. 
tirilmesinin inki§afi için yeni bazi ni-
zamlar koymaktad1r. 

Macor - Yugoslov 

dostluk muohedesinin 

mohiyeti nedir ? 

Emirnamede eski nizamnamenin 
pek nazarî oldugu ve vaziyeti kar§l -
hyamad1g1, istihsalin artmasma mâni 
oldugu, i§in kalitesini nazan itibare 
almad1g1 ve iyi ve kotü i§ aym gün • 
delik verdigi tafsil edilmektedir. 

culand1r. Diger üç vapurun, Turakina, Yeni nizamname ile mecburî istih _ Budapeste, 1 a.a. - Bazi Balkan mahfil
Noton, ve Ringwood mürettebattndan sa) miktannm üstündeki istihsallere leri, Macar - Yugoslav dostluk muahede

sine, her ne bahasma olursa olsun, alman 
kurtanlanlann ne oldugu tamamiyle kéiylüler bir barem mucibince i§tirak 

bilinmiyorsa da bunlarm halâ korsan ettirilmektedir. 
aleyhdan bir mahiyet atfetmek istemekte
dir. Budape§te siyasl mahfilleri, Almanya 

rettigi için Okluhaç'lann orgam olan (Ma& 
yarsag) gazetesini onbe§ gün müddetle ka-
patm1§t1r. 

Roma, 1 a.a. - (D.N.B.): Napoli'den 
gcien gece ekspresi bu sabah, Cisterna ci
varmda dl!'l'er blr trenin llzerine blndirmi~- : 
tir. $in1diye kadar vagonlar1n enkaz1 altin· = 
dan blr ëlü ve 20 yarah ç1kar1lm1§t1r. I~ 1: 
AMERiKA HÜKÜMETi 

B. Dornierin ikomet I~ 

müddetini temditetmedi § ·-
Va~ington; 1. a.a. Adliye nezaretin -1: 

den bildirildigine gore. tanmm1~ alman : 
tayyare fabrikatorünün oglu B. Claudius 1: 
Dornier'nin, Birle§ik Amerika'da ikameti- : 
ni temdit talebini reddetmi§tir. B. Clau - 1: 

1-
dius Dornier, temmuz 1939 tarihindenberi ·: 
Birle~ik Amerika'da bulunmakadir. 1 § 

'~ -

19.45 
20.15 
20~45 

Müzik : Radyo incesaz heyetl, 
Radyo Gazetesi, 
M üzik : Gençler mandolin takmu , 
Sad1k Talu, 

<1111l11h = 21.00 Müzik: Dinleyici istekleri, 
Konusma : ( S1hat Saati ), HAUERLER -~a11·1k Krrn•tl'in yiiztin<"ü ytldiiniimü -

,.~ 111 1• thnat (':'<·rif llulu~i) - . :\1rh - : 

rtl("l tu..t ihtifl\li (Y. M.) -. Prof. : 
Yorlo(n'n1n kntli. 

HALKEYLERI ve HALKODA • 
LARI ÇALISMALARI 

\lilli ikh~acliyult11117.cla hayvanc1hk ve : 

Tûrkiye'dc hayvanc1hji;1n inki~af lm - : 
knnl:tri (Dr. Cemal Antman) Sns-
~·nl ynrd1m (Dr. :'\1 Celâl Duru) : 
1 lulkC"\·lrri nt.~~riyntt. 

A YIN HADISELERl --lla)vekilimizin ikt1snt hnftas1 aç1~ nu- _ 
tukLm -. P;irtl villlyet kon11:rclc - : 
ri Yurd içindc · . Yurd d1~mdn. 

FIKIR HA Y A Tl 
llir nkuyucunun notlar1 (insanlarm ro-
1nanda konu~rnnlnr1 bnhsi -. Lamnr - : 
tinc hakkmcla) Xnhit Sirri. -BIBLIYOGRAFY A -

21.30 
2r.45 M üzik : Radyo Orkestras1 ( ~ef 1 

H. Ferit Ainar ) 
1- J. Offenbach : Orfeo Cehen • 
nemde (Uvertür), 
2- G. Bizet : Birinci Arlesienne 
Süiti, 
3- C. Saint - Saens : Danse Macab 
re. 
4- ]. Strauss : Kaiservalser, 

22.30 Memleket saat ayan, Ajans Haber
leri, Ziraat, Esham - Tahvilât, Kam• 
biyo - Nukut Borsa.i (Fiyat), 

22.45 Müzik : Dans müzigi (Pl), 
23.25/23.30 Yarmk1 Program ve Kapan1~ 

Enternasyonal vaziyet 
kar!?IS1nda Japonya 

Bulgar b~~ve~ili tedaYi 
i(in Viyana'ya gitli 

Prof. ~e .. ket .\ziz Knnsu "Türk Tnrih : Tokyo, 1 a.a. - Japonya ba§vekili 
: Kurumu tn.rafm!lnn yapilan Etiynku~u : Prens Konoye, y1lba§1 münasebetiyle 
: hafriyati" (Tahsin OzgUç) -. Dr. _ millete hitaben ne§rettigi beyanname· 
: Henri Wallon "Les Origines du Ca _ : de diyor ki : 

Sofya, 1 a.a. - (Stefani): Bulgar 
ba§vekili B. Filov, bugün Viyanaya 
gitmi§tir. Orada mütehass1s doktor -
lara muayene olacakhr. Ba§vekil bir 
kaç gün sonra Sofyaya donecektir. 

Amiral Dorlon'1n 

bir mesaj1 
Vichy; I. a.a. - Bahriye nazm amiral 

Darlan, yeni ytl münasebetiyle frans1z do
nanmasma gondertni§ oldugu binnesajda, 
ezcÜm]e §U SOzleri SOy]emi§tir : 

" Mare3al Petain'in yüksek otoritesi al
tmda Fransa geçirmekte oldugu bütlln miill 
killât1 namus ve vekar dairesinde ve veci
belerine riayetkâr olarak onliyecektir ... 

Hind millî liberal federasyonu 
bir beyanname ile Brilanya'ya 

kars1 hayranhg1m if ade etti 
Calcutta; 1. a.a. - Hint millî liberal fe

derasyonu, bir beyanname ne§rederek, to -

mctère chez !'Enfant" (Adnan Ce - : - Bu sene enternasyonal vaziyetin 
: mil) -. h mecmuas1. _ daha ziyade gerginle§mesi ihtimali 

- vard1r. Milletin mÜ§külâtm1 kanpla • 
..,11111111111111111111111111111111111111;:' mak üzere fedakârhklara katlanma • 

:-······································-.... 

=" ULUS ,, un frans11ca nüshas1 
"ANKARA,, 

bugün ç1kt1 
Ïçlndekller : 

Ruzvelt'ln nutku : Falib R11lr.1 Atay 
C. H. P. Vl!A.yet kongrelerl 
Büyük Millet Meclislnde 
27 Birinclkânun 
MUnakA.le l11lerl 
MllU Korunma kanununda defltlk
likler : Kemal Turan 
Ziraat Bankasmda 
TUrkiye ve Yunanlstan 
ttalyan slyasetl : Hüseyin Sami 
Beynelm!lel hayat : Ahmet $ükrü 
Esmer 
Harbe dalr : Mümta:r Faik Fenik 
Lamartlne'ln yllz e11lnc! y1h : Reyit 
Sallet Atabinen 
~eker lst!hsalimlz 
tzmlr Hmani lhracati 
Mali ve lkttsadl haberler 

hy1z ve cmsalsiz bir sebat gosterme ~ 
liyiz. 

Tayyaresi, tayyareclsi bol olm1-
yan milletlerin hayatm1 ergeç 
tehlike saracakhr. Tehlikeyi on
lemek için Hava kurumuna yar
d1m ediniz. , __ 

BUGÜN 

Ulus Sinemas1nda· 
Tlirkçe sozlü ve sazh arapça 
§8.I"k1h §arkm ve M1s1r'm en gü
zel sesli kadm1 en yüksek facia 

artisti 

Fatma Rü~tü'nün yaratt1g1 

Saadef Yuvas1 
gemisinde bulundugu zannediliyor. 

Turakina vapurunun batmadan e -

vel korsan gemisine üç saat mukave

met ettigi soyleniyor. 8.700 tonluk 

bir ingiliz vapuru olan Turakinadan 

ancak 23 ki§i kurtulmu§tur. Rangi • 

tane 16.000 tonluk, Komata 3.900 ton-

luk ve Triadic 6.000 tonluk idi. 

ve !talya'nm cenubu~arksinin iki mühim taliter devletlerin taarruzuna ugnyanlann 
devleti arasmdaki dostlugu, anlay13 zihnl- zaferinden emin oldugunu bildirmi§ ve Bü-

Matbuat hulâ.salar1 
Hikâye : Ercüment Ekrem Talu 
Ne~riyat taallyetl : 9 ayda memle
kette ne gibl eserler ne§redilmi§? 
Büyük blr halk §alrl : Karacaoglan 
Radyo programt 

Faziletli bir genç kmn ac1kh 
romam... ~ehvanî heveslerle ko

§an bir zenginin akibeti 
Yukarda zikredilen 10 vapurun ye- yeti ve tam bir sempati ile kar3dam13 ol- yilk Brltanya ile müttefiklerinin goster -

bunlar 
dugunu tebarüz ettirmektedir. Macar - Yu- mekte olduklan gayretlere kar§1 hayran -

disi ingiliz olup Turakina, goslav dostlugu, Avrupa'nm bu k1smmda hgm1 ifade etmi§tir. 
Rangitana, Holmwood, Triona, Tri - sulhün idamesini temin etmektedir ki bu, 
astea, Komata ve Triadic'dir. Ring • mihver devlctleri tarafmdan da lüzumlu 

Borsa v.s. 

Ayr1ca son harp jumah 

Seanslar : 14. - 16.15 - 18.30 ve 
21 de 

wood ve Vinni Norveçlidir. ,. telâkki olunmaktad1r. 

Federasyon, Hint milletine hitap ederek, 
mücadelenin devam1 için bütün yard1mlarda 
bulunmasm1 talebetm[3tir. ~ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,t9 

Vilmo§, hiç sesini ç1karmadan babasmm yüzüne 

bakh. 
- Yavrum, ben §îmdi gidiyorum. Hem§ireye tenbih 

edecegim. Eger gece uyuyamazsan, sana uyutacak bir 
ilâç versin. Haydi §Îmdilik Allah1smarlad1k ! 

Vilmo§'Un yanag1m Ok§ad1, optü. Gizella'mn da eli
ni sikh. Kap1dan ç1karken, bir defa daha geri donüp 

ogluna baktl. 
Genç kadm, peri§an bir halde yatagm yamnda duru 

yordu. Dudaklan bembeyaz kesilmi§ti. 
- Gizella, ruhum, niçin bu kadar telâ§a dü§üyor • 

aun ? Dünyada her insamn arasira hastalanmas1 kada1 

tabiî bir§ey olamaz. 
- Ke§ke, senin yerine ben hastalansayd1m ! 
Vilmo§, §iddetle i tiraz etti : 

- Çok saçma bir fikir ! Hayatta, senin bir mak -
sadm, bir istikametin ve bir gayen var. Cemiyete ve 
ailene faydah bir mahlûksun. Ben ... ben ise lüzum'. 

suz bir insamm. Kendini cereyanlara kaphrm1§ za -
valh bir adam1m. Sen, çocuklanm1z1 iyi birer insan ola
rak yeti§tirecek bir iktidardasm. Bana gelince; ben 

onlar için kotü bir misalden ba§ka bir§ey degilim. 

- Bunlardan bahsetme Vilmo§ ! 

- Hiçbir zaman hakikati bütün ç1plakhg1yla gorüp, 

soylemekten çekinmiyelim. Senin s1hath olmakhgrn 

lâz1md1r. Hastahklara ben katlamnm. Beni üzen bu 

degildir. Hastaltg1mm mahiyetini katî surette ogre 

nebilsem ... 

- Biraz evel baban sèiyledi ya .•• 

- Buna inandm m1 ? Babam hakikati benden giz. 

Yazan : MIHALY FOLDI Türkçeye çeviren: F. ZAHIR TORUMKVNEY -179-
11yor. Benim hastahg1m ülser degildir. Ben, midemde 

ne var biliyorum : Kanser 1 
Gizella, karyolamn üstüne kapandi. 

Vilmo§, sükûnetle gülümsedi : 
- Gizella, çok rica ederim, kendini yeise kaptirma. 

Birlikte ya§ad1g1m1z seneleri bir gozünün onüne getir. 

Sen, daima benden daha ve daha iradeli bir insansm. 

Bu meziyetlerini bundan sonra da muhafaza et. Bu 

dünyada sana ihtiyaç vard1r. Tasavvur et bir kere, ha

yatta senin yerine ben kalsam ne•yapanm ? Ben ki; 

hiçbir vakit yolumu bulamad1m, çocuklanm1za dogru 

yolu nas1l gèisterebilirim ? .. l§te as1l facia bu olur 1 

Allah ne yapttgm1 herkesten daha iyi bilir. 1lâhî ada

lete gittikçe daha fazla inamyorum. 

- Ruhum, sevgilim, sen ne soyledigini bilmiyorsun. 

- Hayatlmda hiçbir zaman bugünkü kadar makul 

dü§ünmedim Gizella. Arhk hakikati gêirliyorum ve ha

kikat her§eyi onümde çmlç1plak soyuyor. Geliyoruz 

ve gidiyoruz. Ya§arken olümü ve günün birinde bir hiç 
olacag1m1z1 asla dü§ilnmüyoruz. Budalaca fikirlere ka

p1hyor, sersemce gayeler ugrunda ko§uyoruz. !§te be
nim hayahm budur. Boyle bir adamm dünya yüzünder 

biran evel yokolmas1 lâz1md1r. Sen, büsbütün ba§ka -

sm. Baz1 insanlar nurdan halkolurlar. Bunlar, hayat -
lannda nura ve l§iga kavu§urlar. l§te bu gibilerin ya

§amak hakland1r. Sende de bir nur var Gizella. Bütün 

kuvet ve kudretini bu nurdan ahyorsun. l§te, dünya

mn, senin gibi kadmlara ihtiyact ardtr ..• Realite

den uzak, kafalan hayâllerle dolu erkeklerin altüst et

tikleri bu dünyay1, ancak senin gibi makul dü§Ünceli. 

kalbinde sonsuz §efkat ve muhabbet ta§iyan kadmlar 

düzelteceklerdir. Aram1za girerek, i§lerimize müda . 

hale etmekle çok iyi yap1yorsunuz. Sizlerin, ak1lh ve 

kuvetli kadmlarm, dünya hâkimiyetini erkeklerin el

lerinden almalan lâz1md1r. Ancak, sizler, bu dünyamn 

t.r.tuaplanm dindirip, onu saadete kavu§turabilininiz. 

=== 
1stikbal sizlerindir Gizella. Çocuklanm1za dikkat et, 

onlann ak1lh ve kuvetli birer insan, cemiyete faydah 

birer uzuv o!arak yeti§meleri için bütün gayretini sar-

fet. Onlara insanlan anlamay1 ve affetmeyi ogret. Ba

balanni affetsinler. Ben, ne çocuklarma lâyik bir baba 

ve ne de kansma lâyik bir koca olabildim • • . Sen de 

beni affet Gizella ... Ôp beni ruhum". , . Seni sevdim, 

daima sevdim, §imdi de seviyorum • . • Fakat, benim 

sevgim de ruhum gibi hastad1r .•• 

Gizella, kocas1m dinlerken, yava§ yava§ itidalini 

toplad1. Dudaklanna §efkatli bir tebessüm yay1ld1. 

Vilmo§'un ate§ler içinde yanan almm optü. 

- Sozlerini kesmeden dinledim Vilmo§ . . . lçini 

bo§<ilhrsan, aç1lacagm1 ümit ettim . . . ~u ameliyah 

bir atlatahm, bir iki gün sonra vasiyetlerde bulundu -

guna sen de güleceksin .• , 

- Maalesef sizlere, vasiyetten ba§ka bir§ey b1raka-

m1yorum 1 

Gizella, bir kahkaha ath 

- Ya apartmanlarm, çiftliklerin ne ola.cak ? 

- Géirdün mü, i§te bu da benim hatamù1r. Eger, 

adam olsayd1m, bugün apartmanlanm da olurdu, çift

liklerim de .•• 

- Gece burada kalay1m m1 ? 

- Bir bu eksikti ! Yann ameliyat olacag1m1 saki~ 

çocuklara soyleme 1 

(Sonu var). 
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R S Î BL(LE ! ..................................................... 
i ngiliz toyyo relerinin 

Arnovutluk ve Garp 
Çolündeki faaliyeti 

Kahire; x. a.a. - 1ngiliz bava kuvetleri

nin tebligi : 
29/ 30 ilkklinun gecesi ingiliz hava kuvet

lerinc mcnsup agir bombard1man tayyarc -

leri Gazai vc Tobruk'da tayyarc meydan· 

larma hücumlar yapm1&lard1r. Gazal'da mll

tcaddit yangmlar ç1kanlm1v vc infilliklar 
müljahcdc edilmir;t ir. Bütün bombalar be

def mmtakasma dü!ïmüvtür. Tobruk'da 1ld

detli bir baraj ateliine ragmcn, bücum so

nuna kadar devam etmi&tir. 
Pazartesi günü avc1 tayyarclerimiz mu. 

tat ker;if uçur;larma bütün gün devam et • 
mi;ilcrse de hiçbir dür;man tayyaresine te

aadüf edilmemi15tir. Bardiya ve Tobruk min 

takalan üzerindc müteaddit ker;if uçulilan 

yaptlm1at1r. 

Cephedeki a1kerler için yünlü giyecekler oren elen krzlari 

29 ilkklinun tebligindc avc1 tayyarelcri· 

mizin bliylik bir dür;man hava te!ickklilünc 

tesadüf ettiklcri vc vuku bulan çarp15ma 

neticcsi bir Sa. 79. ile bir Fiat 42 tipi tay
yarelerinin dür;ürüldügil vc diger bazllan· 

n1n da hasara ugrad1g1 bildirilmir;ti. ~imdi 
dii!iilrlilen Sa. 79. adcdinin liçc balig oldu

fu anlavllm111t1r. 
Yunanistan'da kcsif uçur;u yapmakta olan 

Ohri golünün garp k1y1smda 

Siddetli 
muharebe 

devam ediyor 
( Ba~1 1 inci saylada) 

ltalyan tayyarelerinin 
bombardunanlarr bir avc1 tayyarcmiz Prcvezc • Lcfkas ci

varmda Cant 506. tipinde bir deniz tayya. 

resinc tesadüf cdcrek bu tayyareyi dii§Ür • 

Aç1k hnvndan btifade edrn ital • 
yan tayyarcclleri, l\Tosko1>ofü, l oricc ve 
Pogrndds'd1'kl yunnn h11tlarm1 ~ic.tlctle llom

müvtür. Dü5man tayyarcsi dcnizc dü;imii11- bardunan etmi,lcrdlr. Bu ~lmnll k1 1mda yu-
tür. nanhlnr Uç istik11mette ilerlemektedirlcr. Dl· 

Digcr bir avc1m1z Akra - Poscidon ya- rluci lleri hareketi (iêiricc"c.len ba~lay1p Mos
lnmnda bir Savoia 81. tipi düsman tayya- kopolis'ten gec;erek Berat'a dogru gilmektc
rcsinc tcsadüf cdcrck bu tayyareyi de a· dir. 1klucl llerl yUrUyü~, yukar1 Skmnhi vA

levier içindc denizc dü1ïlirmÜ1ïtÜr. 

t ngiliz Somalisindc taarruzi keliif UÇU!i· 

lan yapm1atir. Seilab tayyarc meydanm • 
daki binnlar bombnrdrman cdilmili vc bü-

dlslnden gcçcrck ve l'remes ve Kukush cl -
vnrmda Mokra daglarm1 a~arak Elbesnn'a 
dogru harckct hnllndedir. ÜçüacU lleri ha • 
reket lse l'ogradcst ve Lin UJ.cdndeu gcut 
Hlbcsan'a dogru tnkl~nf ctmektedlr 

yük hasarlar husulc getirmistirdir. Bu gecc. ltnlyaalnr, cephenln Lin klS • 
29 ilkkânun günü ccnubi Afrika hava ku- mmdn, yunan tazyiklni aultmo.k maksadi)·· 

vetlerine mensup avc1 tayyareleri, italyan le blr mukabll hUcumn geçml~lerse de pils -
Somalisindc Bardera hava mcydamm bom· kllrtUlmü~lcrdlr. Her ikl tarnf da d1r r.ayiat 
bard1man etmi$lerdir. Savoia 8. tipindc bir verml~Ur. Skuuibl vlldislncle, yunanhlar, rlRg 

bombardirnan tayyaresi tamamen imha C• topi:usu lie lyi tallrn gbrmü~ c1lzUtRmlarrn 
dilmis vc diger tayyarelcr de ciddi surette l§tlrll.• .ylc: kuvetle tahkim edilmi~ italynn 

mcvi:ilerlne hUcum etmi~lerdir. Bu cl1r.litam

Yunan milletine bir mesaj 
goncleren B. Antony Eden 

lngiliz tayyareleri 

Berlin' e bir gündüz 

hücumu yoptllar 
Berlin; 1. a.a. - (D. N. B.) : 

tuai altmda bulunan arazi üzerinden 

geçen dort dil$man tayyarcsi dün oileden 
aonra Almanya üzerinc bir akm yapmak 

te$ebbüsünde bulunmu1tur. vakti zamaniy. 

Pamuk kongresi 
bugün a~1hyor 

(Ba:s1 l. iac1 saylada) 

yapùnn den!!mclerln mukayesesl ve bu 
blllgcye Aknla'mn tC1111lll> meseleslnl tetk!k 
edccektlr. 

B> lklncl komlsyon: 
Pamuk lstlhsallni artt1rma ve mahsullln 

le teGhis cdilen bu tayyareler, hava müda- knllteslnl lyllestlrmek lçin ahnmasi 
faa bntaryalarmm atcljinc tutulmu1tur. Tay ken tedblrlcr: 

gere-

yarelerin ikisi dii§ürülmüfjtür. Diier ikiai l. - Saf tohum temlnl ve tevzil; 
geri dënerek bombalarm1 hali arazi üzeri· 

ne atm1$t1r. 

Bomba isabetleri 

2. - Çukurova ve Ege blllgelerlnde au· 
lama lslerlyle mUvnzl olarak pamuk zlra
aUndc ahnmllSl gcreken tcdblrler. 

C> UçüncU komlsyon: <Pamuk mevzuu 

Londra, 1 a.a. - Selâhlyettar mahfiller- Uzerlnde muhtellf yerlerden gelen dllekle
den blldirildig!ne g5re dün gündüzün yap1- ri tctklk cdecek-tlr. 
Inn harekcticr esna.smda blr inglliz bom- Cuma gllnü: 
bard1mnn tayyarcsi Emmerich ch·annda 3. _ Blrlncikânun cuma i:iinü komlsyon· 
mUhlm blr këlprllyil bombnlam1~hr. Fies- lnr saat 10 da toplanacaklar ve tetkiklerl· 
singne dvnnn<'la taarruzn ugnyan blr dU!i· 
man gt!mlsi dê tnmnmlyle yana yatm1s ve 
arka tarnf1 i;uya bntmis halde gorillmüs· 
tür. 

T ayyarelerin himaye ettikleri 
gemi kalileleri 

ne batih>·acak1ard1r. 
Curnartesl günü: 
1. - Umumt heyet toplant1S1 (saat 10 

da>; 
2. - Kapams: 
3. - Zlrnat Veklll tarn!mdan otle ye· 

me{:l; 
4. - Yüksek Zlraat EnstltüsUnü zlyarot 

\"e dtwetlilere EnsUtli slncma salonunda 
o.sd1daki zlrnl fllmlerin gllsterllmesi: 

a> Eskl:schlr pamuk deneme, 1sllh ,.e Q

rctme çlftlltlnln fnallyetlne dalr film, 

Londra; 1. a.a. - 1940 y1h zarf1nda sa
hil müdafaasma mensup tayyarelerin refa

katindc olrnak iizere 40 bin gemiyi ihtiva 

cden 2000 nakliye kafilesi seyretmilitÎr. Bu 
nakliye kafilelerinin tai,;1d1g1 hamulen in b> Pamuk zlrnntl hnkkmda dlger blr 
k1ymeti günde 4 milyo•1 is terhne varmak- film. 

tadrr. Nakliyc kafile:erine refa kat eden tay 
yarelcrin katctmi$ olduklarr mesafc i;enc 

zarfmda 54 milyon kilometreyi bulmu~tur. 
Sahil müdafaa kumandanhgm1n ba$hta 

vazifesi ke!Jif uçuslarm1 temin etmek vc 
Büylik Britanya'nm dünya ile olan miina • 

sebetlerini muhafaza cylemektedir. 

lzmirliler adma kongrede ileri 
sürülecek mevzular 

tzmir; (Hususi) - Ônümüzdeki per -

tembe günü Ankara'da Ziraat Vekilinin ri

yasetinde toplanacak olan pamuk konrrc· 
1ine 1zmir'de büyük hazirhklar yapdm11 ve 
konrrede serdedilecek mcvzular aliaërda 

Izmir' de yünlü ve pamuklu tësterildié1 ürere tesbit edilmistir. 

man if a tu ra fiyatlari l-Efe ooleesinde sonbabarda yafmurlar 

1zmlr, l a.a. - Ftyat komlsyonu dlln erkcn bar;lad1fmdan 192 1ünde ne$vÜ nema 
blr toplanll yaparak yünlü ve pamuklu ma- bulan pamuk tohumu yerine 150 cünde net· 
nlfaturn kuma,,lanna istanbul fiyat mura- vünemainm ikmal cdecek orijinal blr to • 

i kabe komlsyonunun vazeyleml§ oldugu fi- hum tipi bulunmas1 istenecektir. Esasen 
yatlar1 tctklk eyleml11tlr. Bu flyaUar ny- Nazilli pamuk ISlih istasyonu bu mcvzuun 

' nen izmlr'de de merl olacaktlr. üzcrindedir. . ; ----------------- 2- Ege pnrnuk sahalannda su tahribati-

hir tonclnn Cazin bomhn ntn11flnrd1r. mn onüne geçilmesi ve sulama tertibatmtn 
Y11n1111 ve lngiliz tayynrelcri büyük hlr ikmaliyle pamuk rand1mamnm artmas1 te· 

fanliy1·t gôstcrerek ltalynnlnn I.in - Eltwsan menni edilecektir. 

hasara ugratilm11ïtrr. lnr hUc11111larmda, çetc muharebe.sl usulle - !lllcrden ogrc11ildlgine gore, itnlyanlar bir 
Avc1 tayyarclerinin refakatinde bulunan rlnl tntllik ctmi~lerdir. Yunanhlarm burada kisl1l.l mcrkc:zl Arnavutluktan gecen ycni 

yolu ilzrrin<le ve d\'ar rncvzilerde 11g1r za -
ylata ugrat1111§lnrd1r. 3- Pamuk sahalanmn fcnnî vcsaitle sil-

rülüp ekilmesi, mevcut iki tralctër 30 koo

peratifc kâfi relmcdiiinden Egc pamuk ttalyanhirn isyau ctrni~ olan, Elbesau'm d.1g· blr mUstnhkem mildafaa hntlt yaumnkln 
b amavutlanndan bi!Aharc yard1m gôrmdc:· mcsgul bulunuyorlar. Bu dn gosterlyor kl 
ri muhte111eldir. italyanlar son Umitslz blr müdafaa znrurc

Kanli çarp11malar 
mmtakas1nm kombinalar 

istenecektir. 

bolircsinc ithali 
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VlLAYETLER 

Elektrik, su ve sair tesisat 
yapbnlacak 

Kayseri Belcdiyc Rel&litinden 
I - Kayseri'de yapt1rdm1:1 olan mcz • 

bahanm "22883" lira bcdeli ker;ifli su, c • 
lektrik ve eisirmc tesisah k~pah :r:arf usu
liyle eksiltmcye vazedilmis ve bedeli be • 
lediyeler bankas1na blokc edilmi:ïtir • 

:a - !hale: 8/t/941 ~arsamba günU 
Kayseri belediyc cncümeninde saat 16 da 
icra k1hnacakt1r. 

3 - Muvakkat teminat "1716 lira 23 
kuruli" olup kati teminat bunun iki mis • 
lidir. 

4 - Ït;bu tcsisata ait proje, ke;iif ve 
1artnamelcr Ankara'da Naha Vekâleti ya
p1 ivleri müdürlügU vc lstanbul'da bcledl· 
ye fen müdürlügline gonderilmiv olduiun
dan istekliler müracaatla mütalu vc ma • 
Ulmat alabillrler. 

5 - 2490 numarah kanunun 32 inct 
maddesi tarifat1 dairesinde ibzar cdile • 
cek zarflar cksiltmeyi açma &aatinden blr 
saat eveline kadar sua numarah makbuz.. 
lar mukabîlinde belediye reis!iglnc tevdl 
edilecek ve bu saatten sonra gelecek zarf
lar kabul edilmiyccektir. Postada vakl g .. 

cikmeler nazara ahnmaz. 
6 - Taliplerin o gün vc saattc beledl· 

ye encümenine ve fazla izahat almak isti· 
yenlerin belediye baakâtipliginc mliraca • 
atlan ilin olunur. (12038/ 8903) 18884 

T amirat yapt1r1lacak 

Tokat Naf1a MfidUrlU~den: 
Erbaa kazas1 hUkümet kon$n1n 1300 

llrahk bedell ke~l!ll tamlratma ait tabsl· 
aat1 muvazenci umumlyeden verilmek U • 
zere 24.12.940 tarlhlnden ltlbaren 15 gUD 
mUddetle aç1k ekslltmeye konulmU§tur. 

ihale 7.1.941 sali gUnU aaat on dlirtte 
vllàyet naf1a dn.ircsl blnasmda tesekkül e
decek komtsyon huzurlyle yap1lacatindan 
tateklllerla yUzde yedt buçuk nlsbetlnde 
muva.kkat temlnatlarlyle blrllkte kanunrn 
verllmesl lcap eden vesalkle mezkQr gti.D
de komlsyona mUraca.aUar1 ilàn olunur. 

18973 

Bir muhasebeci aran1yor 
Çnnakknlc Delcdly('.sindcn i 

Çanakknlc belediyeslnde 100 lira ~hrt 
UcreUI belcdiyc muhnsipli"-i milnhaldir. Ta
llp olnnlann memurin kanununun S incl 
maddesindckl ~crnltl haiJ. olmala.n vc yap1-
nkak mllsabnka lmtihamndn mu.,..affak ol -
mnlar1 ve rnuhn~cbc l~lerlnde en ai: 2 sen• 
çah~m1ç bulunmalnr1 §artbr. 

YUki;ek tnhsll g!ircnlcrle maliye l'l•e&lek 
mektebi mczunlari tcrcihnn ah01r. ( l '21121 • 
9098) 10015 

· Elektrik malzemesi sati~ 
ilân1 

dü11man bombardnnan tayyareleri, dün Mal. 
ta iizcrinc bir akm yapm111lard1r. Hasar ol-

1nad1g1 glbi insanca da zayiat kaydedilmc. 

mi11tir. 1ki çocuk bafifcc yaralarum11t1r. ~kun1bi vAdislndcn Lin koyilne ki.da .. u- tlnln has1l olacnf1111 anlnm11>lnrd1r. Bu mcv
znnan yunan hatlarmm onUndekl italynn zller de cldcn glderse yunanhlnr Tcpcde
kuvcUcrl dort f1rka tnhmln edilmektedir. Du lcn, Kllssum vc Avlonyn'yi i~gnl cdccck -
fukalnr, lngillz vc yunnn hava akmlatmdnn lcrdlr. 

Yunnnlrlar gnyretlcrlnl l, fn linilnde tek -
sH cderkt"n itnlyanlar Lin'in §im111i p;arb! -
sinde ki\in Sihcnlk dagmdaki mevzilerindc 
toplanryorlor. Yunanhlnr, italyanlnnn yuka
r1 tïkumbl vAdlslmlekl son mcnilcrini zap -
tetml~lerdlr. 1tolynnlar burada agir z11ylat 
verml~lcrdir. PnJ.artesi gUnU 160 italynn so
guklara <1nynnam1ynrnk teslim olrnu,tur 

4- Bütün me"llekettc standart tip pa. Çankm Beledlyeslnden 1 

Bardia onünde f Op(U 

f aa iyefi devam ediyor 
Kahlrc, 1 a.a. - 1nglllz karargàlnmn 

tebllll'i: Trn.blus'ta Bn.rdla mmtakrunndn 
topçumuz tekrar bUyUk blr faallyet gtis
tcrmlgtlr. 

SOdnn ve Kenya hudutlannda devrlye 
:ore topçu faallyetlcrl devam etmcktcdlr. 

Y1lba~1 gecesi hiç bir 

hava ak1n1 yap1lmad1 
Londrn, l a.a. - Hava ve dahill cmnlyet 

nezaretlerlnln tebllg-1: DUn gece 1ngutere 
Uzertnde dll11mn.mn hlç blr hava !anllyeU 
olm11n1111t1r. 

Aynca resmen blldlrildli!'fne g!Src, lng1-
llz hava kuvctlcri dlln gccc Avrupa Uzcrln
de hnrekettc bulunmanu§br. 

Almon resmi tebligi 

çok sarStlm1~ bulunmaktad1r. 1 ltal)·nn1ann bu yen! mlldn!na hatlan Av-
DUn, Skumbl nuntaknsmda ttalyan vc lonyn'nm cenubunrla blr ycrdcn ~lnmnk

mlltteflk tayyarclcrl arasmda cereyan edcn ta, merkezde Bernt'm sarkmda Tomor dnl't· 
blr hava muharcbc&I csnasmda ikl italyan !arma daynnmnktn ve orndan Elbns:r.n'm 
tnyynresl dfi~ürilhnU~tllr. ljarluna uz.nnd1ktnn sonrn !ilmale, Yugos• 
B. Eden elen milletine radyoda Javya hududuna kadar gltmcktedir. Bu mü-

bir me1aj gonderdi dafna hnttma ltalyan takv!yo k1tnnt1 vc 
Londra; r. a.a. - Dün ak~am ingiliz rad- hlll'p rnt\lzPmesl sevkolunmaktad1r. Yenl 

yosunun rumca ne$riyat yapt1g1 aaatte B. 
Eden, Yunan millctinc hitaben bir mcsaj 

gondcrerck, czciimle r;unlan soylcmi~tir : 
" Büylik Britanya hariciyc nezareti mcv

kiinc 1cçtiiim zaman, bayatlanm1zdan da
hn k1ymetli olan gaycleri müdafaa etmck 

l~in mllttefik memlekctlerimizin barbet -

mektc oldugunu gormck kadar beni hi~bir 
eey scvindirmemi§tir. Dostlukta, müstak· 
bel blirmctte, azimde ve mü~terck gayede 

iki milletin bu kadar birle5mi, olmas1n1 ta
rih nadircn kaydctmilitlr. Boyle bir ittihat 

bliyük bir kuvct te§kil eder. Parlak gene

mevzllerln vaziyell ve bu mevz.ilerin ba!lh· 
en italyan müdntna noktalan daha dü~mc
den vllcudn gcUrllmesl ltnlyan b~kumnn
dnnhf;1mn Umltsiz blr hnlde bulundu&unu 
g5stcrir. 

Mnmnflh ltalyanlnnn dnha $imnldc mu
kavcmcte haurlnnd1klnn hnberl ~lmdikl 

1talynn mcvzllerlnln y1lolmak üzere oldu· 
funu !fade ctmcz. Yunnnlùnr mütcmndl o
Jnrnk ltnlyanlara knr.11 tablye rnu\'nffnkl • 
yetlerl kazanmaktn vc &lmdlkl hnt boyun-
ca italyo.n mcV7Jlerlnc hâklm olmnkta bu
lunuyorlo.r. Yunanhlarm vnzlyetl çok da· 
ha müsaittlr. Fnknt mUttefiklcrln en a· 

rallerinizin kumandas1 alt1nda yap1lm11 o- mans1:t dUsmnm fenn hnvnlurd1r. 

tan kahramanca taarruzun, maddiyct vc cc-
blr kuvetlnc kar§r yapdan mücadeledc katî ltalyan mukabil taarruzlari 

Berlin: l. a.a. - Dünkü resmi teblig : bir donüm noktaa1 teskil edeceiini ümit püskürtüldü 
Evelce bildirllmie oldugu üzerc 2g/30 ctmekteyim. Scne, iki memlekct ordulan • Italyanlar paznrtesl günü Himarn·nm 11i· 

llkkânun gecesi büyük muharcbc tayyarc nm zafcrlcr kazanmakta olduklan bir sua- mallndcn ve :ïarkmdnn mukabll tnarruzda 
teeckkülleri Londra'ya hücumlarda bulun- da nihayet bulunyor. Gireccgimiz yeni IC· bulunmuslard1r. ltnlynn mukabll tnnrruzu 
mu5tur. Alman tayyareleri bilbassa 11ehrin ne zarhnda blitün kalbimlc ccsiur Yunan kmlm1s ve sahll mmtakasmda agir zn) lnta 

mcrkczi üzerindc nskcrî hedeflcrc bliylik milletinc gittikçc artan muvaffakiyetler te· ugrahlmi&llr. 

rnikdarda vc muhtelif çaplarda bombalar menni cderim. ,, Mmtnkanm garp müntehnsmdn yanl Te· 

atn11,lard1r. Man& dcnizinin karr;1 sahilin- Jtalyan tayyareleri Korlu'yu pcdelen'in 1tmallnde yunnnhlnr yen! blr 
den gorlilcn muazzam yangmlar çikm1$t1r, bombarcliman ettiler hamle yapm1.Slar ve ltn1yan1nn mcvzllerln-

30 ilkklinunda alman hava kuvetlcrinin Korfu; r. a.a. - Uç dü11man tayyaresi, den ntnu~la1·dir. Du surctle yunnnhlnr Te-

t f lk C 
pcdc!en - Bernt yolunn yakl~ml!ilnrd1r. 

aallyetl Nor o ve ambridgeshlrcde tny ddn Korfu'yu bombard1man etmi:ïtir. Ha. 
· 1 f b · Mtrkez mmtnknsmm blr noktnsmdn yu-

Yarc meydanlany e a nkalara yapdan bü- sar ve insanca zayiat yoktur. Bu akm es- nanlllar bir baskm hnrekctb le m!:hlm blr 
daj1 elc geçlrml$lerdlr. 

Cephenln merkcz mrntaknsmda, Mosko -
polis'in §lmnli garblslnde dlln ltalyanlar blr 
kuvrtli mukaùil tnarruzda hulunmu~lardrr. 

Yunanhlar lrnnu bckliyordu vc dli§mnn agir 
zaylat vcnliriler('k ptlskürtülmü~tiir. 

IInrliin t'n knnh çarp1~malarmdan biri 
11iin gr<"e 'Klissura 1111ntak11smda olmu§I ur. 
Giindilziin y11nan ba§kumandanhibnm ver • 
1llgi vnr.lfrl1•rl yapnn yunan k1tal,1n y , ce • 
lcyin hir sUngU hlic•uuundn buh1P.MU~l'lrd1r. 

IHl'tlln gece muhnreùc clevam etmi§!!r lla • 
vn0111 ac;1k vc parlnk olu~u yunan'.lc.r·• )'lll'· 

<'11111 etrni~ ve ltnlyan mevzikri znptol•J1.wu~ 
tur. GUn ngard1g1 zaman çok k1y111elli mcv· 
zllcr yunanhlarm clinc geçrni' hulunuyodu. 

Elenler her tara/ta ilerliyorlar 
Buna benzer ve mubtellf §artlar nltlnda 

lleri harcketlcrlne datr cephenln her tara
fmdan haberlcr gelmektedir. 

Sahll ve mcrkcz mmtakalannda bu son 
dfüt, bc:J giln lçlnde yap1lan mil!lterek ha
rekctlC'r itnlynnlnrm Tepedelen ve Klisura
dakl mev:tilerlni çok t'ena bir vazlyete dU-
11Urmll11t11r. Klisura - Avlunya yolunun blr 
kuum Yunan topçusunun ate§i altma glr
ml11t1r. 

§!mal llllntakasmda, ycni datlarm zap
t1, cepheden gelen son raporlarda bUyilk 
blr menklbc olarak tavs!f edilmcktedir. 
Piyade ekserlya blr mctreden fazla kahn· 
hktn karla ortUIU arnzide llerleml11t1r. 
Toplar1, eri~ilmez r:aaat•dilen tepelerc blr 
kcre daha askerlcr s1rtlarmda ç1karrm11lar· 
d1r. Bu tepelerden topçu ate§lne u!r>yan 
1talyanlar 11a11kmhfa utram111lard1r. 

cumlara münhas1r kalm111ur. Midcnhall tay nasmèla agir surette yaralanan bir ibtiyar 
>'arc meydan1 üzcrindc alçaktan uçan mil- kadm hastanedc tedavi edilmcktedir. 

teaddit tayyarelerimiz hücumlar yapm1:1 ve Yarnh kadm, (Royter) ajansm1n muha. 

Yerdc bulunan birkaç ingiliz tayyaresi im- birine fiU sozleri e0ylemi5tir : .. Ordulan. 

ha cdilmi!ïtir. mrz kazandikta· sonra benim yaralar1m1n 

Cepheden gdcn rnp11rl11r §hnal mmtakn· 
smda bllhassa rnenzll teiikllàtlm metllil se
n! etmektedlr. En sarp yerlerden ylyer.ek 
i;c 111Uhimmat gondt•rilmi~tir. llnlbukl 

Pogra<'lct.z 11llntnknsmda da yunnnhlar zaptedllen baz1 koylerde gorUh1!l~'U,· kl, 
ke7.a mcvzllcrini lyilcslirmi~ler ve pv.znrtc· italya.nlar kendllerinl beslemek lçin kedl 
si tcblll:indc zikredilen 1000 eskin blrknc ve kopcklerl ôldUrmU~lerdh. 
yUzUnU buradn yaknlnnu~lardlr. 

30/31 gecesl hiçbir askcri faaliycttc bu· 
lunulmam1;iur. 

••• 
Berlin, 1 a.a. - Alman resmt teblif'.t'l : 

81 1Ikkllnunda blr alman harp tayyaresl 
Essex Vllllycunde blr sllàh fabriknsma 
yUz mctrc y{lkaekten taarruz cderek fabri
knya blrknç bornbay1 t.o.m laabet ettlrmege 
muvaffak olmu11tur. 

1ngllterc' nln cenubu 11arklsinde blr garn 
ve blr Jlmana da bavkn taarruzlnr ynp1l· 
m111t1r. MUteaddit 88k1trl tesisata bUyUk 
hn.sarlar v<'rdlrllmlo ve depolnrda blrçok 
yangm mlloahcde olunmu11tur. 

Dl>rt dU§mnn tnyynresl kahn bulut taba
knlarmdan lstlfade edcrek Almanya'nin 
gnrblndckl endlistrl mmtakas1na glrmege 
te11ebblls ctml§tlr. Bu d6rt tayyarcden 
Bristol • Blenhclm tlplndckl lklsi daha sa
hlldc bava do.fi batnrynlar1 taral!ndan dU
eUrUlmü§tllr. Dlg"er lkl tayyarc de hedef
lerlnc varmadan evcl gerl donmcg-e mec

bur cdllml1Ur. 
DUn de almnnlar tara!mda hlç zaytat 

olmam111t1r. 
Y1ibll!'1 geccsl alman hava kuvctlerl ha

rckette bulunmanuotir. D(laman da keza 
tcc~wUz hnrckctlcrlnde bulunmam1gtlr. 

ne chemiyeti olabilir 7 ,, 
Muhabir, bu sozleri balkm kuvveimâne. 

viyesinin bir ifadesi olarak telâkki etmek-

tcdir. 

Yunan cukerlerine hediye 
Knhlre, l a.a. - AUna'daki ingillz elçlll

glnln mürncnab üzerlne Hayfa'dakl "log! • 
111 harp yard1m komlte.si" yuno.n k1talo.rrna 
hcdlye olmnk UJ.ere, tayyare ile blr mikdar 
yUnlU elblsc glinderml~tlr. 

111111111111111 

Elen k1talar1 her 
tarafta ilerliyorlar 

italyanlar yeni bir 
müdafaa halll 

vucuda gefiriyorlar 
Aânn, l n.a.• - lyi malQmat alan mnh· 

Bu son günlerde cok sld<'letll muharche- ,,,---------------........ 
Ier olmu~tur. Bu muhnrebeler Ohri go!Une 
hlklm bulunon tc1Jcler bo)·unca Pogrndetz· 
Elbasan yolunun Skumbl vàdisinc tckrnr 
gltmek üzere Gimnlignrbiye dogru bükUldü· 
~U noktadn ccreynn eyleml~Ur. 

Mokra daglarrnda 
Mokrn dn~lnrmdn muhnrebclcr 

cdlyor. 
devam 

Bu muhnrcbeler hem Tepcl»rdc hem de 
vt\dllcrdc ynp1lmaktnd1r. En z.iynde kuUa
mlnn sllàhlar d~ toplnrlyle mltralyiizler
dlr. Mnmaflh yunnnhlar Pogradotz &lmo.
llnde Knn1 tepeslne blrknç nl;tr top ç1kar
nuya muvaffak olmu~lard1r. ltalyanlnrm 
Ahlbnnl mevzline kll.rlil bu toplnrdan büyllk 
blr muvaflakiyetlc istifoclc cdiyorlar • 

Sah gcccsl bOtUn ~huai cephesindc §id -
dctll lilr topçu dUcllosu 'l'e Skumlil nehri et
rnfmda bilhnssn çok ~iddctli muhnrcbelcr lo
muHur. Kahn blr sis hcr iki tarnfm yap -

, makta oldui;u hava hücurnlarim durdur -
mu~tur. Ôylc tnhmlu ecliliyor ki paurtesl 
gUnil ltalyanlar G6rice'nin gnrbindc kdln 
Moskopolls Ile Ohrl gôlünUn garp snhlllcrln-

Eczanelerin gece nobef cetveli 
Ecz.ancnln 

lsml 
1-Merkez 
2-Ege 
3 - ist.anbul 
4-Sebat 
5-Halk 
6-Sakarya 
7-Cebecl 
8 - Y enl11ehlr 
9-Ankara 

l 12 23 3 14 ~ 
2 13 24 4 15 26 
3 14 25 5 16 27 
4 15 26 6 17 28 
5 16 27 8 18 
6 17 28 9 19 
7 18 29 10 20 
8 19 30 11 21 
9 20 31 12 22 

JO - Çankaya 10 21 1 13 23 
11-Yenl 11 22 2 14 24 

1941 sensl iklnclkànun ve r;ubat 
aylarm1n eczanclerl gece nobet cet
vcll yukar1ya ç1kar1lm1§tlr. Pazar 
gccelerl n6bct alan eczane pazar gU
nU de nobetçl olarak aç1k bulunmak 
mecburiyetlndedlrlcr. DICer eczane
lerln pazar gllnlcri lhtlyarl olarak 
tatll yapmalar1 kabul edllmlo ve 
kcndllerlnc tebll~ edllml§llr. 

dckl Lin k671l arasindaki yunan mevzîlerinc '"----------------" ... 

muk temini için klcvland pamuk tiplerinin Adet Muhammen bedell 

kaldmlarak Adana mmtakasmda da akala l Atlas dlzel 850 

pamuk tohumlarm1n kullamlmas1 ve umu

milc11tirilmcsi istcneccktir. 

Hava tehlikesini onlemek için ha
vada kuvetli olmak lâzundtr. 
Kurbamm, kurban derilerini Ha
va kurumuna vermekle bu tehli
keye kar§t koymu§ olacaks1mz. 

A. LEV AZIM AMIRLICI 

Saman ahnacak 
Ankara Lv. Amlrll#l SL Al. Ko. dan: 

l - Beher kllosuna d5rt buçuk kuruo 
tahmln edllen 3000 ton balya samam pa
zarhkla snbn almacakllr. 

2 - Samanlar oartnameslne gllre 500 cr 
tondan ll§ll.#1 olmamak Uzer ve Ankara la
tasyonunda vagonlara tesllm 1artlyle ay
n ayr1 tallplerdcn satin ahnablllr. 

3 - 3000 tonun teminah 8000 lira 500 
tonun tcmlnatl 33711 llrad1r. 

4 - Pa?.arh'-1'1 6.1.941 den ltlbaren her 
gUn aaat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da gl5rti!Ur. (9081) 19056 

Makarna ve fehriye yaptrrilacak 

Anknrn 1.,·. Amlrligl Sa. Al. Ko. do.n: 
JllO ton1 maknrna ve ~hrlye Uç tnk.slttc 

yapt mlacalltir. 
Bunlnrm unu clht"tl nskeriyeden ,·crile -

cekUr. 
M uarnelc, kazanç, koruma, vergilerl ile 

elektrlk, komUr sarfiyatr, lçc;ilik ve makinc 
nmortlsman1 masraflan müteahhide aittlr. 

Rehcr kllosnnun muhamml'n fiyah J2,50 
kuru§lur. Teminati 2S18 lir11d1r. 'l'nliplerin 
6-1-!l.il gllnü i;ant 111 de Ankftra I.v. A. Sa. 

l Wolf dlzel 
l Wolf dlzel 
2 Santirafuj tulumba 
l CanaraUSr 45 Kw. 
1 CanaraUSr 22 Kw. 
1 CnnaraUSr 18 Kw. 
1 Cnnarat<>r l4 Kw. 

16 :Mlltemadt cereyan 
teslsa.tina ait parçalar 

Yek11Il 

roo 
21i0 
75 

750 
425 
3~ 

275 

460 

3910 

Yukanda cln.s, mlktar ve muhammen be
dellerl yaz1h levRZlm 15 gUn mUddetle a
ç1k art1rn11ya konmuatur. 1halci kaUyesl 
17. 1. 9'1 tarlhlne mUsadlf cuma gllnU aa
a.t 15 te Çanlon belcdlye dalreslnde yap1-
lacag-1ndan yUzde 7,5 n!sbetlndekl temlnati 
muvakkateyl beledlyeye vermek suretlylc 
lbaleye l§tlràk cdecekler. Fazla tafsllât 
alma.k veya malzemcyi grmek Uzere lhale 
gUnUne kadar ber gUD Çankm beledlyesl· 
ne mUracaatlar1 llân olunur. 

(1248/ 9100) 10018 

MILLI MÜDAF AA VEKÂLETl 

Hasta nakliye arahas1 ahnacak 

M. M. Veklileti Sa. Al. Ko. dan : 
Beherine tahmin edilen fiat! 430 lira olan 

yirmi be:i tanc hasta nakliye arabas1 4/i -
kinei klinun g41 cumartesi glinü saat n de 
Ankara'da M.M. V. satm alma Ko. da pa
zarhk 1uretiylc ihalc cdileceginden istck
lilcrin 1612 lira 50 kuru$1uk kati te'llinat
lariyle birliktc pazarhk gün ve saatinde 
mezkûr Ko,. da bulunmalan. (8920) 18g10 

S1hiye arka çantas1 
ahnacak 

1\1. l\I. Vt"kA!cU Sa. Al. Ko. dan 
Al. Ko. Oil huh.n11111lnr1. Sartnarne Ye nllmu- BdtC'r lnnesine tnhmln edilen fiyah ~a 
m•lcrl Ko. dn gllriihlr. (9110) 10031 ylrml ilç lira olan hic tnnc i;1hiye arka ç11n· 

tRs1 17-ikinci kAr.un-o,i1 cuma günü 1mat 11 
de Ankarn'1ln M.M.V. satrn alma Ko. da pa

~11111111111111111111111111111111111111!:, r.11rl1kla lhnlc edilct"t•gindt"n lsteklllerln 8~60 
: : lirahk knU tcmlnntlan fic blrlikte pazarhk = Toplant1ya davet : gün ve saotlndc mezkOr Ko. da bulunmalar1. = = (9010) 1903~ 
: Antalya Bahçecllik KoC'peratlf : 
: ~1rkcti Hey&tl 1dareslnd,.u : : T evhit semeri iskeleti almacak 
: §lrkctlmlzln 940 hesap senesi adl : 
: içtlmturun 23 Kànunusanl 941 tarlhl· : 
: ne mllsadlf per1.1cmbe gUnU aktl ka- E 
: rarlll§ttr1lm11ttr. : 
: Muhterem hlssedarlanm1z1n n1ez- : 
: kùr günde saat 15 te muvakkat îna- : 
: re merkezi ittlhaz olunan Antalya : 
: Elektrik ofrketl binas1na le§r{fJert : 
: rlca olunur. : - -: Ru1.oamel mUzakerat : · : 
: 1 - Bahçelcrin teslslne ait, yap1l- : 
: mi§ ve yap1lmakta ve yap1lacak o- : 
: Jan l1.1Ierln ve Heyctl !dare ve mllra- : 
: klp raporlar1n1n tetkikl ile aynen : 
: vcya tlldilen taadlk1. : 
: 2 - 940 scnesl hcsababmn tetklkt : 
: ile Heyetl 1darenln tebrlyesl. : 
: 3 - HeyeU idare ve mUraklpler : 
: hakktnda karar lttlbazi. 22 E 
"=i11111111111111111111111111111111111111;:' 

M . l\f. VckAll"li Sn. Al. Ko. dan i 

Deherlnc tnhmin edilcn flyab (48S) dol't 
yilz otuJ. be~ kuru~ olan 2.000 ndet tcvblt se
mer! lskeletl Jlaznrhkla mllnaknsnya kon -
mu~tur. 1hnlc 1 4-1-90 cumnrtt~l g(inll sa -
at 10.80 dad1r. Kati tcmlnab 1305 llrad1r. 
Sartnamcsi M~'I.Y. satm alma komlsyoun -
da glirUIUr, lstcklilerln kanunun cmrcttlgl 
ht-lgclt.rlt: !hale santimlc komisyona gelme • 
leri. (9066) 1002' 

Rulman almacak 
M . .M. Vekllletl Sa. Al. Ko. dan i 

Hcpslne tnhmln edllen fiyatl: 16.500 lira 
olnn listcsinc gore Rulmnn pazarhkla sabn 
almac11kt1r. Pnzarhg11 6-1-941 pai:artesi gU
nU snat JO dnd1r. Kati temlnab: 2475 lira o
lup listesi komls) onda gorulUr. Tallplerln 
muayyen vaklttc ~I. t.V. tin. Al. Ko. da bu-
lunmalar1. (9089) 10026 



r._····· 1111 ................. 

·-~·~ ................ v ..... .... _,._ 
.a11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

-----. . . . . . . . . . 
" 

-
t1EK 

--------
-----------
= ------------ -YENi ZAMANA, YENi SAAT ------- -

E NEKER sootleri ZAMANIMIZIN sootleridir = - -- ------ FEVKALÂDE DAK!K - GAYET ZARÏF -
ELVER!i,,Lt F!YATLAR =· -- ----

TUrktye'nln bUtUn tamn1n1~ saat satic1larmda bulunur. 

N E K E R aaatlerinln TUrktye umuml acental1~ : 
--
= !atanbul, Sultanhamam Kat1rc1og-lu han, 3 UncU kat No. 5 - 7 8071 --

':i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111lr' 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Rezüdü yagr ahnacak 
Devlet Demlryollari Sa. Al. Ko dan: 
Muhammen bedll 160000 (yUz altmt§ 

bln) lira .ilan 1000 ton rezUdU yal\'J 10.2.941 
pazartesl gUnU aaat 15,30 da kapah zarf 
usullyle Allkara'da ldare blnasmda satm 
lll1nacakttr. 

Bu l§e glrmek lattyenlerln 9250 ( dokuz 
bln lk! yüz elll) llrahk muvakkat temlnat 
tle kanunun tayln ettlg-t veslkalar1 ve tek-
11tlertnl ayn1 gUn saat 14.30 a kadar ko 

mu.l•eme claireslnden, Haydarpa§nda tesel -
IUm ve sevk §efligindcn clng1tilacakbr. 

(9037) 10022 

Muhtelif tesisat müankasasr 
Devlet Demlryollari Sa. Al. Ko. dan; 
A~a~1da faim; muhammen bedell ve mu

vakkat temlnati ayr1, ayri g6sterllml§ o
lan Ankara bastanest muhtelif .eatsatm1n 
yapttr1lmas1 l~I 18. 2. 941 sah gUnU saat 
15 ten ttlbaren kapah zarf usullyle Anka
r ... 'da !dare blnasmda s1ra lie ve ayr1 ayr1 
eksiltmeye konmu~tur. 

Bu f§lere glrmek lstlyenlerln llstelert 

mlsyon relslljtlne vermelerl lO.Zimdir. hlzasmd8 yaz1h muvakkat temlnat Ile ka-
$artnameler ( 200) kuru~a Ankara ve nunun tayln ettl~I vestknlar1 ve tekllflerl· 

Haydarpaoa veznelerlnde sat1lmaktad1r. 
(88~) 18902 

Karpit almacak 
Devlet Demiryollan Sa. Al. Ko. dan 
Muhammen bedeli 23000 (yirmi üç bin) 

lira olan 100 ton karpit 13/1/941 p~Llrte
ai irünil aaat 15 de kapalt zarf usulil ile 
Ankarada idare binasmda satrn ahnR~ak -
tir. 

ni aym gUn saat 14 de kadar komtsyon 
re!sll~lne vermelerl JA.z1md1r 

Sartnameler paras1z olarak Ankara'da 
malzeme dalreslnden, Haydarpa§a'da te
sellUm ve sevk oeflla"lnden dag-1tilacakt1r. 

r:l ., 
E 

~ -.c ~ 
::l ., 
::1l ~ 

Yapttr1lacak teslsatln ad1 

Lira 

u ~ u s 2/1/1941 

T ürkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1n1n 28-12-940 vaziyeti 

AKTi F 
KASA: 

Alt1n : Sa!! kilogram 
Banknot 
Ufakhk 

72.316,89:! 

C'AHtLDEKf MUHABÏRLER : 
TUrk Llrast 

KAR!ÇTEK! MUHAB!RLER : 

Alt1n : Sati kllogram 5.988,129 
Altina tahvlll kabll serbest dlSvlzler 
Dla"er d!lvlzler ve Borçlu kllrlng bakiye
lerl 

RAZINE T AHVtLLERt : 
Deruhte edl. evrakt nakdlye kar§1hg-1 
Kanunun 6 . 8 lncl maddelertne tevfikan 
hazlne taratmdan vakl tedlyat 

BENEDA T CÜZDANI : 
Tlcarl aenetler 

ESHAM ve TAHVtLAT CÜZOANI 
A) Deruhte edllen evralu nakdlyenln 

kar~11!1!1 esham ve tabv!Ult (itibarl 
k1ymetle) 

B l Serbest esham ve tabv!IAt 

AVANSLAR : 
Alttn ve d!lvlz Uzerlne avans 
Tahv!Ult Uzerlne avans 

Haztneye ktsa vadell avans 
Haztneye 381\0 No lu kanuna glSre aç1-
tan alt1n kar~1hkh avans 

RISSEDARLAR 
MUHTELÏF: 

Küçük çoropç1 

Ulus Sint·111asJ knr~1:,incla Veni~t>hir 

P.n •uP:larn, en znrif, en ucuz çornplnri 
ki1c·11k c::orap<;1Ctn.n RrRy1n1z 8 

M. M. V Hava Müste""rlti?1 

1rn~aat yapt1nlacak 
M. M. V. llava Sa. Al. Ko. d11n 1 

1 - Mu11yyen günde tnlibi zuhur etml -

L1RA 

101.719.497,90 
14.943.281,-

2.398.2715,94 

190.015,30 

8.422. 782,315 

-.-
32. 775.383,05 

168.748.1163,-

19.922.695,-

260.986.471,75 

46.440.736,93 
8.438.863,42 

8.799,98 
7.808.722,-

675.000,-

109.684.926, 75 

YEKÛN 

ANKARA 

L1RA 

119.061.054,84 

190.0115,30 

41.198.1615,40 

138.ISZ:l.868,-

260.986.471,75 

M.879.600,35 

118.077.448,73 

4.500.000,-

13.394.142,15 ' 

751.112.766,52 

BELEDIYESI 

1tfaiye malzemesi ahnacak 
Ankara Delediyesinclen : 

l - ltfalye lçin 80 ynngm kancas1 40 
sUrtme lpl, 20 hortum ipi ve 20 terkos unnh· 
tar1na istekli ç1krna1nas1na binaen puzarhk
la ahnacaktir. 

2 - Muhammen brclli (GüO) liradir. 
3 - Trminnt 97 lira 50 kuru~tur. • 
4 - Snrtnan1esini gôrmek istiyenlerin 

her gün encümen kalemine ve lsteklilerin dr 
7-l-9U sah günU sant 10.30 da belrcliyr en -
cümenine mürnoantlari . (9093) 100~8 

PASi F 
SERMAYE: 

tH'l'ÎY AT AKÇESt : 
Âdt ve fevkalâde 
Hususl 

TEDA VÜLDEK! BANKNOTLAR : 

Oeruhte edllen evrak1 nakdlye 
Kanunun 6 • 8 tncl maddelerlne tevtlkan 
hazlne taratmdan vakl tedlyat 

Deruhte edl. evrakt nakdlye baklyesl 
Kar§11ll\'J tamamen altm olarak llA.veten 
tedavUle vazedllen 
Reeskont mukablll llâveten tedavUle 

vazedllen 

H11zlneye yap1lan altin kar~1hklt avans 
mnkablll 3902 No. lu kanun muclblnce 
llAveten tedavUle vazedllen 

MEVDUAT: 
TUrk Llras1 

Altm : Safi kllogram 590,706 

8850 No. LU KANUNA GÔRE HAZ!NE
YE AÇILAN A VANS MUKAB!Lt TEV
Di OLUNAN ALTINLAR 

Safi kllogram 55.541,930 

oôvtz TAAHHÜDATI 
Altma tahvlll kabll dlSvlzler 
Dtger dlSvl?.ler ve alacakli kllrlng bak.1· 
yelerl 

MUHTELtF: 

L1RA 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.748.563,-

19.922.695.-

138.825.868,-

17.000.000,-

248.000.000,-

14.000.000,-

80.545. 796,68 

830.875,34 

78.124.167,90 

-.-
34.965.296,58 

YEKÜN 

L1RA 

15.000.000,-

12.188.666,15 

417.825.868,-

81.376.672,ot 

78.124.167,90 

34.965.296,58 

111.632.095,87 

7151.112. 766,52 

1 Temmuz 1938 tarlhlnden ltlbaren iskonto haddi % 4 Alt.in Uzerlne avans % a 

Ankara Lv. Amirlig; Sa. Al. 
Ko. na gonderilen haric askeri 

KITAAT tl..ANLARI 

S1gu eti almacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
l - Askerî ihtiyaç için 250000 kilo sr

gu eti kapah zarfla satm ahnacakllr. 
2 - S1g1r etinin beher kilosu 28 kuru~ 

tan 70000 lira biçilmi~tir. 
3 - thalesi 3/ 1/ 941 saat 11 de Çanak -

kale Sa. Al. Ko. da yap1lacaktir. 

2 - Par.arhk netlcesl tekarl'Ur edecek fl
yat Uzerinden % 16 teminat ahnacakbr. 

Evsaf ve ~artnamesi her gUn mezkOr Kn. 
da gorülebilir. (9075) 19051 

Un altnacak 
izmit Sa. Al. Ko. Rs. den 1 

1 - Askert ihtiyaç içln 250 ton un pa -
zarhkla satm almncnkbr. 

2 - Pnzarhg1 14-1-911 günü sant 15 de 
lzmit Sa. Al. Ko. <ln yap1lncakbr. 

9 - Unun beher kilosu içln tahmin rclilen 
fiynt 21 kuru' olup tutnri 62500 lirn ve llk 
teminab 39~0 llradir. 

4 - !stekliler belli gün ve saatinde Izmit 
Sa. Al. Ko. nn gelmelerl. (9077) 19053 

Bu i'e girmek lstiyenlerin 17•5 bin ye
dl yilz ylrmi be:i llrahk muvakkat terni • 
nat ile kanunun tayin ettigi vesikalan ve 
teldiflerini ayn1 gün saat 14 de kadar ko -
misyon relsligine venneleri lâz1mdir. 

1 No.lu liste muhtevlyab 
çam~1rhane tcslsat1 

Lira 
9375 blr hava 703,13 yen mUteohhit nom ve hesnbma 

hnst11nesi in,natmm gerl kalan noksan k1sm1 
tnmamlattmlmak üzere pazarhkla lhaleye 
konulmu§tur. Muhammen becleli 413,082 lira 
6 kuru' olup ilk teminat mlkclar1 2027 L lirn
dir. Pnznrhg1 9-1-9 U per~embe günU saat li 
de hava sntm alma komlsyonunda yap1la -
cakbr. !dari ve fennl §ortname•I ke§lf ve dl-

Satd1k kamyonlar 
Ankara 8eledlycsinclen • 

4 - lsteklilerin ihaleden bir saat evel 
teminat akçelen olan 8500 . liray1 ve ihale 
K. nunun 2-3 eu maddelerindeki vesaik ile 
birlikte Ko. na müracaatlan. (8840) 18814 

Muhtelif yiyecek alrnacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den • 

$artname!er paras1z olarak Ankara ·da 
malzeme dairesinden Haydarpasa'da t" -
1el1Um n sevk 1efliginden dag1tdacakt1r. 

(8856) 18905 

Kamyon ve saire a]macak 
Devlet Demlryollari Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedeli 206500 (lkl yUz alti 

bln bel yüz) lira olan (20) kamyoL 3 oto
bUa bir tank kamyon ve yedekleri 11. 2. 
1941 sali gUnU saat 15 te kapal1 zarf usu
llyle Ankara'da ldare blnasmda satin ah
nacaktir. 

Bu 11e girmek lstlyenlerln 11575 (on 
blr bln be§ yüz yetmlo be1) llrallk mu
vakkat temlnat lie kanunun tayln ettltt 
veelkalari ve tekllflerinl ayn1 gUn saat 14 
de kadar Komlsyon relsllglne vermeleri 
!Aztmdtr. 

eartnameler 200 kuruoa Ankara ve Hay
darpaoa veznelerlnde aat.J.lmaktad1r. 

(8855} 18928 

Sterilizasyon cihazlan 
ahnacak 

Devlet Demlryollar1 Sa. Al. Ko. dan: 
Muhammen bedelt 22.500 (ytrml lkl bln 

be1 yUz lira olan sterlllzasyon clhazlar1 ve 
tefcrrUab 17 gubat 1941 p<u:artesl gUnU 
aaat 15,30 da kapal1 zart usullyle Anka
rada ldare blnasmda satm almacakt1r. 

Bu 11e glrmek lstlyenlerin (1687,50) bln 
alti yUz eekl!en yedl !Ira e111 kuru~luk mu
vakkat teminat Ile kanunun tayln ettllli 
veslkalari ve tekllfierinl aym gUn saat 
14,30 a kadar komlsyon relsltg-tne verme
leri 1Az1md1r. 

eartnameler paras1z olarak Ankara'da 
malzeme dalrestnden, Haydarpa.,a'da te
lellüm ve sevk oetlltlnden dajt1tllacakt1r 

(9000) 19040 

Sogutma tesisat1 
yaptrrrlacak 

Devlrt Demiryollari Sa. AL Ko dnn : 
)luhammen bedeli 3700 üç bin yedi yü• 

lira olan Eski,ehir ç1rak okulu sojl;utma te
alaatmin yaptmlmA&I ili 19-2-19'1 çar~nm

ba günU aaat J.~ clr knpab zarf usulU ile An
kara'da ldare bina•mda eksiltmrye kon -
mu,tur. 

Bu l~e p;lrmek istiyenlrrin 277,50 lirahk 
muvakknt teminat lie kanunun tn:;in ctti,Zi 
vesikalari ve trkliflorini nyni itun snnt li dr 
kaclar komi. yon rcislii;ine vermcleri 1 znn -
dir. 

Sartnameler puasiz olarak Ankarn'da 

2 No.lu liste muhtevlyatt 
mutfak teslsati 
3 No.lu liste muhtevlyab 
sog-uk hava teslsab 
4 No.lu liste muhteviyatt 
etuv teslsab 
15 No.lu liste muhtevlyah 
tedavl banyolar1, du' cl
hazlari ve safre teslsah 

(9038) 

187150 1406,25 

5000 37:1,00 

43715 328,13 

3125 23,,38 
10023 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

350 adet telefon almacak 
P. T. T. Umum Müdürliigünden: 
1 - !dare ihtiyac1 içm 100 adet ma

sa, 100 adet d1var ve 150 adet de me'iin 
kaplt seyyar ki ceman 350 adet man
yatolu telefon makinesi kapah zarfla 
eksiltmeye ç1kanlm1§hr. 

2 - Muhammen bedel (14.000), mu
vakkat teminat (1050) lira olup eksilt
mesi 27. II. Kânun. 941 pazartesi günü 
saat (16) da Ankara'da Evkaf apartma
mndaki P. T, T. Umum müdürlük sa
tm alma komisyonunda yap1lacaktir. 

3 - fstekliler muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektubiy
le kanunî vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalt zarflanm o gün saat (15) e ka
dar mezkûr komisyona vereceklerdir. 

4 - ~artnameler, Ankara'da P. T. T 
levaz1m, fstanbul'da Yeni Valide ha
nmda P. T. T. levaz1m 'lymyat §Ubesi 
müdürlüklerinden bedelsiz olarak ve
rilecektir. (8513) 18513 

U LU S - 21. IDCI ytl. - No. 6974 

1mtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumî Ne~riyatt tdare eden 
Yazt l~leri Müdürii 

Mümtaz Failc FENIK 
Müessese Müdürü Na,it Uluà 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Muhtelif malzeme cil1nacak 
D. D. Yollnr1 S.1. Al. Ko. dan 1 
!lfuhammrn beclel, muvakkat tro1innt ve clnsi a'nl!1cln yaz1h 6 liste muhteviyab mal

seme, her liste muhtevlynb ayri BF• !hale eclilmek U•ere ve kapah zarf usulü Ile 17 • 
fuhot - 19i J paznrtrsi gilnù saat 15 de Ankara'da umum müclUrlUk blnasmda toplanan 
merk~z 9 uneu konii~yonluf1'unca salin uhnncaktlr. 

Bu 1,., !lirmek lstiyenlerin muvakkat temlnatlari ile blrlikte kanunun tayln ettigt 
-..eslkalnri ve trkliflerini ayn1 gtin snat B de kadar mezkQr komisyon rchligine vermele
ri lâz1mdir. 

Sartnameler paras1z olnrnk Ankarn'da mnlzeme dairesinden, Haydarpa,a'da tesel-
IUm ve sevk ~eflilllnden temin olunur. (8999) 19039 

I.iste Muhammen bedel Muvakkat teminat 
No. l11 

1 

2 
8 

' • • 

!\folzrmenln lsml 
AIAt1 crrrahiye 
Pizi1< tedR\'Î cihatlar1 
llastane edevab Grup: 1) 

Grup: 2) 
( Grup1 8) 

.( Grup1 4) 

.. 
• " .. .. 

Lira 
17 .487,~0 

2 .~1.~.00 

6.366,88 
10.492,50 
6.500,00 
8.08,71 

Lira 
1811,66 

193,13 
477,112 
7k6,9·~ 

412,60 
268,28 

ger teferruab 20 lira 66 kuru' muknbilinde 
her gUn !iii:l~den aonra komlsyondan nlma -
bilir. ihaleye gireceklerin hava ln~aat ~ube
ainden veslka almalari 1Az1mdir. lsteklllerln 
katl teminat ve knnunl belgelerlyle birlikte 
muayyen gUn ve saatte komisyonda bulun -
mnlar1. (9090) 10026 

1n~aat yaptrnlacak 
M. M. V. Hava Sn Al. Ko. dan 1 
l - M unyyen gilnde verilen fiyat pahnh 

g1irtilen bir motilr usta okulu tn,nah trkrar 
kapah zarfla lhaleye konulmu~tur. Muham
men bedell 118789 lirn 92 kuru' olup Uk te
minat mikdar1 10190 liradir. Pnzarhg1 20-1-
9 Ll pazartesi gUnU sant 11 de hnvn snlm al
ma komisyonunda yap1lncakhr. 1dnrl ve fen
nl §artnamesi her gün ilgleden sonra 746 ku
ru~ mukabllinde ahnablllr. Îhaleye girecek
lerin bu 1111.nm llk ne,rl tnrlhl olan 2-l-9U 
lie 19-1-9 U gUnlerl arasmclakl tarihl muhte
vl lhaleye i~tirnk e<lrceklerine dalr hava 
müste~nrhg1 ln,aat §ubesinden veslka alma
lar1 ve blr kalemde 160 bln lirahk I~ ynphk
larm& dalr vesalk lbraz etmelerl 'artbr. ls
tcklllerln konunun 2 lnci ve 8 Uncll madde -
lerlnde yaz1b vesnlkle blrlikte llk temlnat ve 
teklif mektuplarm1 muayyen snatten bir sa
at eveline kadar makbuz mukabill h&v8 satin 
alma komlsyonuna vermelerl. (9091) 10027 

BASVEKALET 

Matbaacrlara 
BB§VekAlet 1statistlk Umwn MUdUrlU

tU Arttirma, ekslltme ve !hale komlsyo
nundan: 

1 - Aç1k pazarhkla ekatltme ve !hales! 
yap1lacak olan 30 forma tahmln olunan 
938-939 maarlf lstatlatik yilht1ndan 2000 
nUsha baatir1lacakt1r. 

2 - 18 eaytal1k beher formas1 lçln 45 
lira tlyat tahmln edilml~tlr. Yfu:de 7,5 he
sabtyle muvakkat temlnat veslk881 veril· 
mes! 1Az1mdir. 

S - thale 1941 senesl lk.DclkAnun ayi
nm 115 !net çar~am ba gUnU saat 15 te u
mum mUdUr!Uk blnaamda toplanacak olan 
komlsyonda yap1lacalrt1r. NUmune dalrede 
g6rUIUr. $artname komlsyon kAtlplltln -
den lsteneblllr. (9002) 18982 

Zay! - Ankara beledlyeslnden aldtl\'Jm 
1257 numaral1 taksl plAkaa1m kaybettlm. 
Yenlslnl alacaa"1mdan esktslnln hUkmU ol
mad1f1 llân olunur. 

24 Azlz ÇELÏK 

Kiralrk mahaller 
Tilrk YUksek ltiüh~ndlsleri Blrliglnden 1 
Ankara'da Atatürk bulvarmda TUrk YUk

sek MUhendisleri Blrllglnln 2, 8 UncU katla
rlyle bodrum kahm da havi olmak llzere ze
mtn katmda elyevm gazlno ve lokanta 0!11 -

rak kullamlmakta bulunan k1s1mlari 13-2-941 
tarlhinden ltlbaren toptan veya ayri nyri kt
raya verllecektlr. Tnlip olanlarin bayram 
günleri milstesna olmak üzere gezmck ve ma 
lOmnt almak lçin her gUn aaat 18 den 19 a 
kadnr ve cumartesl, pazar gUnlerl aaat Ho.80 
dan 19 • kadar blnanm birlncl katmdaki 
TUrk YUksek MUhendlsleri Blrllgt ldare he -
ntlne mllracaat etmelel'l .. (9060) 10016 

1 - ltfniye mü<lürlügünde bulunnn 258 Nakliyat yaphrrlacak 1 - Ciheti askerlye lhtiyaci lçin n~agula 
ve 259 plâkn numnrah Denz mnrka iki adet Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: cins ve mlkdan yaz1h dort kalem yem ve 
kamyon bir ay içinde ayri ayri pazarhkla sa- l - GISsterllecek yerlere yap1lacak er ia~e maddelerl ayri ayri paznrhk suretlyle 
t1lacaktir. zak nakllyat1 be§ ay mUddetle mukavele- satin almncaktir. 

2 _ 268 numarnlmm muhammen bedeli ye baglanmak ~artiyle kapal! zarfla ek- 2 - Seraiù Konya'da Sa. Al. Ko. dan ve-
500 ve tenolnat1 75 liradir. slltmeye konmu~tur. rilmektedir. 

8 - 269 numarahnm muhammen bedell 2 - !hales! 14.1.941 sait gUnU saat 151 8 - Painrhji;i 6·1-941 gUnU snat H.30 da 
800 ve teminat1 da 120 lirnd1r. te Çanakkale Sa. Al. Ko. da yapilacaktir. Konya Sa. Al. Ko. da yapilacakbr. 

4 - Kamyonlari gormek lstlycnlerln it - 8 - Mukavele milddetl esnasmda tahml- 1.teklllerin belli gün Ye saatte Ko. n8 

fnlye mUdürlüil;ilne ve ~nrtnnme lçin de en - ncn 4 ve 111\ 5 mllyon kilo erzak naklcttlrl
ctimen kalemine ve isteklilerin dahl 7-l-9U lecektlr. 

mUrf\caRtln.rt. 

4 - Pazarhgmdan sonrn tekarrU r cdlle
cek fiyat Uzerinden % 15 katl temlnat ah • sah gUnU snat 10,90 da beledlye encilmenl-

ne mUrncantlnri. (9092) 10029 

Fener ve halat ahnacak 
Ankara Belediyesinden • 

1 - ittalye lçln 20 adet firtma fenerl Ile 
20 adet tohrip hnlab bir ay lçinde pazarhk
Ja 11hnneakbr. 

2 - Muhammeri bedeli (850) lirndtr. 
8 - Temlnab 127 lira 60 kuru§tur. 
4 - Sartnnmesini gtirmek lstlyenlerln her 

gün enciimen knlemlne ve isteklilerin de 
7-l-9U sah gUnU saat 10.30 da belediye en-
cilmenlne müracnntlnri. (9094) 10030 

ARANlYOR -
odah tam konforlu ve kaloriferli olan 
blr apartman aramyor. lllüracaati Te -
lefon. 634.7. Snat1 10 - 12 ve 8 - 6 e 
kadar. 7 

ASKERIFABRlKALAR 

100 tak1m Ï§çÎ elhisesi almacak 
Askerl Fabrlkalar Satm Alma Ko. dan: 
Tahmln edtlen bedell (1800) lira olan 

100 takim l§çl elblsesl askerl fabrlkalar 
umum mUdUrlU@ merkez satm alma ko
mlsyonunca 3.1.941 cuma gUnU saat 14 te 
pazarhkla !hale edllecektlr. Fjartname pa
ras1zd1r. Muvakkat temlnat 1315 lirad1r. 

(9081) 10006 

M. M. V. DENIZ LEV AZIM 

Büranda bezi ahnacak 
Denlz Levu1m Satm Alma Komlsyonun

dan 1 
1 - Tahmin ulllen bedeli "18.000" lira 

olan 9000 metre bUranda bezlnln, ~-2. kAnun 
-9•U cumartesl gUnU saat 11 de pazarlikla 
eksiltmesl yap1lacakbr. 

2 - :llk temlnab 1350 lira olup ~nrtna -
mesi komisyondan almabUlr. 

3 - isteklllerln belll giln ve saatte Ka -
s1mpMa'da bulunan komlsyonda haz1r bu -
lunmalan. (12629-9099) 10017 

4 - MezkQr nakliyat10 muhammen k1y
metl 47500 lira olup llk temlnab 3562 lira 
50 kuruetur. 

15 - Bu nakllyata ait oartname ber gUn 
Ko. da gorUlür. 

6 - Tallplerln mezkOr gün ve saatten 
blr saat evel Ko. na mUracaatlari. (9021) 

18992 

Bugday ëgüttürülecek 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den • 
l - 2600 ton bugclay ogütmesinln 14-1-

941 sah gUnU sant 16 da !hales! yapilmak U
zere kapah zarf usulU Ile ekslltmeye konul
mu5tur. 

2 - Muhammen bedeli 84500 lirnd1r. 
8 - Muvakkat temlnab 6-176 llrad1r. 
' - isteklilerin §artnamesinl gHrmek u

zere her giin ve eksiltmeyl açma saatinden 
en az 

0

blr snnt evellne kndar teklir mektup
lnrm1 ve 2490 say1h K. nun 2-8 rnacl<lelcrlnde 
yaz1h vesaik ve evraklar• lie Mnnisa Sa. Al. 
Ko. na mUrncantlnr1. (90~9) 19017 

S1gireti almacak 
Beyko• Sa. Al. Ko. Rs. den 1 
1 - Muhtellf mahnller lhtiyac1 lçin 100 

ton ve 100 ton olmnk Uzere ikl parça 81g1r e
u ayr1 ayr1 olarak 6-1-9-H pazartesi gUnü 
sant 14 cle Beykoz'da Sa. Al. Ko. da pnzar -
hkln satm ahnacnkhr . 

nacakhr. (9105) 10019 
Mikdar1 Ton 

10 Snde yag1 
90 Bulgur 

150 Yulaf 
HO Arpa 

Tevhit semeri ahnacak 
Konya Sa. Al. Ko. Rs. den : 
l - Ciheti askeriye lhtiyac1 için 2000 8-

det tevhit semeri pazarhk suretlyle satm a -
hnacnkbr. 

2 - Serait! Konya'da Sa. Al. Ko. dnd1r. 
!steklilerin her gün çah~mn saatlerincle oku
yablli rler. 

a - Pnmrhg1 6-1-911 gilnU sant H de 
Konya Sn. A 1. Ko. da yap1iacnkbr. 

4 - Pazorhgmdan sonra tcknrrilr eriilr
cek flyat tizerlnden % 16 kat! teminat ah 
nacakbr. (9106) 10020 

N akliye arabast alrnacak 
lstnnbul Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 26-12-9iO günU talibl ç1km1yon 250 

nakliye arabnsmm yeniden pnz1nhg1 4-1-94.1 
gilnU snat 11,30 dn yap1lacnkbr. 

Deher arabnya konulan flyat 200 lira o -
lup muhammen bedeli 60000 lira, kat! terni -
nnti '7300 lirndir. Snrtnnmesi her gUn Ko. d8 
gèirülebllir. lsteklilerin belli gtin ve saatte 
Ko. na gelmelerl. (9109) 10021 

Umumi Heyet toplant1s1 
Küçük Evier Yap1 Kooperatifinden : 
8/12/1940 günü saat 10 da Halkevinde toplanmas1 mukarreer olan 

fevkalâde umumî heyet, kanunî nisap has1l olmad1gmdan içtima ede
memi§tir. 

Ulus gazetesinin 19, 20 ve 21 ikincite§rin 1940 tarihli nüshalannda 
ne§rolunan ruznamede yaz1h hususlan gorü§mek üzere Ticaret ka• 
nununun 386 mc1 maddesi mucibince 19/1/1941 tarihine müsadif pa
zar günü saat 10 da Ankara Halkevinde umumî heyetin tekrar top -
lanmas1 tekarrür ettiginden saym hissedarlann bizzat gelmeleri ve
ya yaz1h bir vesika ile kendilerini temsil ettirmeleri ehemiyetle l -
lân olunur. 1DARE MECL1St 

\. 

~========:===============================~ 

Y ENÎ Sinemada HALK Sinemasrnda SUS Sinemasmda SüMER Sinemasmda 
BugUn bu gece 

BUyük qktan sonra mevslmln 
lklncl bUyUk aok tllml 

BugUn bu gece 
BUtuo Ankara kahkaha 

Bu&'tln bu gece BugUn bu gece 

TUrkçe tllmler serlslnln 
§Aheseri 

tutanT1Daakyaty•laacarkec1' Ko~~yanfa1arl:ebe yurdu KALB SIZILARI Zorla ,_ 
Oyniyanlari CAROLE LOM

BARD - KA Y FRANC!S 

TUrkçe slSzlU 
Seanslar: 

ANN SH!RLEY 
Gülnaz Sultan 

CARY GRANT 

Seanslar 1 
14,80 - lG,80 - 18.80 Gece 21 de 

14,80 - 16,80 - 18.80 Gece 21 de 

Saat 12,15 de ucus matine 

GÜN BATARKEN 

RALPH BELLAMY 

Seanslar: 

U -18 - 18 ~ece 20,30 da 

TUrkçe s6zlll 

Seanslar 1 

12.111 - U.BO - 16.30 - 18.90 

gece 21 de 


