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Kurban parrunm Hava Ku. 
rumuna vererek kazanacagr 
r -- sevap kurbam §UDa buna 
dagt~e.rak kazanacag1m1z se
vaptna yüz bin defa büyük
tür. 

Yac hlerl Mildllrll 
Mlleueae Mlldüri1 
Yan 11lerl 
ldare 

1144 
1062 
1064 ~KURUS \ 

ASKERLERiMiZE KISLIK HEDiYE 

AC>IMI%. . AN CIMl'z.C>IR. 

Yaln1z dün Ankara'da 

25 bin parca hediye 
. . .. . . . . . , . . - l -

·- ----- .. '"·~ "'-· .· 

esva salls1 oldu 
~ ~ •. if'!.··: .,, J 1 

··~. ,· . ~.·"""-~~'.=--·.: '1~,-

~nkarahlar askerlerimize k11bk hediye 

vermek için birbirleriyle yar11 ediyorlar 

italyon gozetelerince 

italya'ya hava 
müf rezelerinin 
gonderil mesi 

Mihverin tesonüdüne bir 

delil telôkki ediliyor 
Roma, 3 a.a.. - (D.N.B.): !tnlyan 

matbuat11 blr kls1m alma.n tnyyare kuvet
lerlnln italya'ya gllnderflmesl meseleslnl 
mufassal bir ockllde tctkik ve tefslr et
mektedlr. Es&Bcn, italynn hava kuvetleri 
genel kurmay rclsl general Pricolo da 
nc11rettl~I blr emri yevmlde bu hususun 
chemlyctlnc l11aret etml11tlr. 

Gazcteler bu vcslle Ile mlhver devlet
leri arasmdakl tesanUdU tebarUz ettlrmck
te vc mlhvcrln dUgmana her gUn dnha a~r 
darbeler lndlrmekte oldu~nu ynzmnkta -
d1rlar. Aym gazetclere gore. l9U senesl 
nlhat blr zafcr senesl olacakt1r. 

lrlanda BCJ§oekili B. de Valera 

Meçhul bir toyyore 

Yannki pazar günü K1z1lay Ankara Mcrkczi tarafmdan ~anh orduya hc -
t!iyc toplama gUnU olarak tcsbit ve ilân cdildigindcn, hcdiyclcrini cvlcrindc 
haz1rhyam1yan bir k111m ankarahlar §Chrin üç muhtelif scmtindc aç1lan sa
ti§ mcrkczlcrinc dün ugnyarak hazirhklann1 tamamlam1§lard1r. Memnuni • 
yctlc haber ald1g1m1za g0rc dün sabahtan ak§élma kadar hcr üç sati§ mcrkc -
zinc binlcrcc vatandat ugram11 vc yalmz bir gündc yirmi be§ bin parçaya ya
kin hcdiyclik c,ya aatlti olmu1tur. Aym merkezlcrde bugün de satl§a devam 
edilccektfr. Ankarahlar dtin tcmin cylcdiklcri hcdiyelcrin bir k1sm1m K1z1-
lay tctkilâtma tcslim ctmitlcrdir. Bir kmm c1ya da yann mahallelerinc ug
nyacak olan kollara tcvdi cdilmek Uzcrc evlerc gotürülmü§tür . 

B. Eden, Harbiye Naztri oldugu sirada Mrsrr'a yaptrgr seyahatte, 
Yeni gelen Avusturalya a1kerlerine hitap ederken 

italyan gazetelerl alman tayyarcclle
rlnl ltalyan millet! namma blrer nrkadao 
glbl eelft.mlamnkta ve lkl memlcket kar • 
de"ll~lnin mll§terck dU§man1 mahvcdece
~nl kaydetmektcdlrlcr. Dün Dublin 

A Iman 
hava kuvetleri 
ltalya'da 

Yann top!aMcnk e~ya ile blrlikte lm' -
fehrln acvgill .Ml'hm .. tçlge gondl'rdigl hl'di -
yelerln parça ltlbarl) le ndc-dinin yUzbinc yn~
la~aea#1 tahmln edllrncktedlr. Kmlny Anknro 
mcrkezlndc kurulnn komite nnkarnhlnrm hc
dlycllk qya teminlndc gostcrdikleri hu yük
sck allkllYl hnkki)le knr~1hylabilmek lçln 
Adnnn'dnn, Ayn~'tnn, Eskl~ehlr'den ve is -
tanbul'dan dnh& blr mlkc1nr pnmuklu, yün 
çorap ve yUn clclh·en p:ctirtmi§tir. 

Falih Rtlki AT AY 
2 tarihli bir Roma telgrafmda, 

alman hava kuvetlerin~ J ltalya'da 
tahtit edilmesine batland1g1 bildi
rilmittir. Aynr teblige gore bu yar· 
dunm aebebi "aslî dütman kuvetle· 
rinin,, Akdeniz'de toplanmaa1d1r. 
Bunun bir aebep defil, fakat ital
Yan havac11igmm iflâ11m1 giz· 
lemek için aran1p bulunmu§ 
bir mazeret olduguna 1üp-
!he edilemez. Îngiltere'nin haki
kî mücadeleai adalarda ve Okya• 
nos•ta geçiyor. Aslî hava, kara ve 
deniz kuvetleri Almanya'nrn aman-
11z tayyare ve denizalh hücumlan
nr kartilamak ve alman ordulannm 
iatilâsma kar11 koymak için, anava· 
tanda ve onu cihana bagltyan de
nizlerde teksif edilmittir. Afrika ve 
Akdeniz muharebeleri ile Yunania
tan yard1mmda kullantlan tayyare· 
Ier, krtalar ve gemiler, ne aayr, ne 
d~ . ehemiyetçe, adalarla Atlaa de· 
b1z1nde mücadele eden kuvetlerle 
kiyas edilemez. 

. Italyan Afrikas1, ingiliz hava hâ· 
lumiyeti alltndadrr. Bu hâkimiyet· 
len iatifade eden donanma, aon in
giliz taarruzunda pek esaah bir roi 
0 Ynam11ttr. Adriyatik dahi emni· 
Yet ve masûniyetini kaybetti. 
ltalya, hiç olmazaa, ingiliz donan· 
hla11nr daha ihtiyath bulunmaia 
•evkedebilmek, Afrika'daki kuvet· 
lerini mümkün oldugu kadar hima• 
)'e etmek için alman yard1m1na 
f'uhtaç kalmrttJr. Belki bu tayyare-
er, ne Bardia'y1, ne de Arnavut
lu~u, fakat bizzat ltalya'da fa1iz· 
hli kurtarmaga geliyor. 
• Bugünkü nziyeti Giornale d•lta

lia'nrn henüz mürekkebi kurum1yan 
iddialar1 ile mukayese edelim: bu 
Razeteye gore Afrika'dn scneler· 
denberi haz1rlanan kuvetler lngil
~ere'yi .bu kit M1s1r'dan kogacak
.~r~r; 1talyan havac1hg1 o kadar 
uatundü ki Akdeniz ingiliz donan· 
:ia..•.1 i~in bir hapisten batka bir 1ey 
t'e~ilda; eaasen, tayyare hâkimiye-

••• 

Say1n Ankorohlaro 
Kr:nlay Ankara Merkezi Reisliginden: 
Kahraman orduya lu$ hediyelerini ha

Z1rlay1p da bugüne kadar te~kilât1m1za 
tevdi edememi$ vatanda~lara hizmette bu
lunmak üzeu Parti te$kilitiyle i$ birliti 
yaptlarak te$kil edilen l:ollar Y•."nki pa -
zar günü mabnlle ve evleri dolasarak bu 
bediyeleri ayniyat m11kbuzlar1 mubbilin
de teslim al11caldard1r. 

Mehmetrite bediye toplam• günü o
laralc tesbit edilen bugünde berhangi bir 
sebeple hediycsini Kmlaya teslim edemi
yen vatanda$1ar, merkezimizin ~ehirdeki, 
Yeni1ehirdeki ve Cebecideki te~kilâuna 
bunlar1 tevdi etmele devam edebilecekler
dir. Kmlay bu vazilesine iltibarla devam 

eyliyecelr.tir. 

Bütün istikametlerde 

Elen ileri 
hareketi 

devam ediyor 

Klisura' mn iimalinde 
Elen kuvetleri birçok 
koyleri Î§gal ettiler 

Alina; 3. a.a. - Hava $Craitinin son 24 

saat zarhnda ccphenin büyük bir k1am1n· 
da harekâta mani olmas1na ragmen, Yunan 

kitalan, Klisura'nm 1imalinde, dü~manm 

kuvetli mukavemetine rafmen, ilerlemi$1er 

ve birs;ok koyü isgal ctmi~lerdir. F1rtma

lar, 1imdi, ber iki taraftan harekâlt fev -
kalidc güçle$tirmektcdir. Hava ~eraiti, düs 

mamn hava faaliyctini durdurmu~tur. 

Amerika Hariciye Naziri 
B. Cordel Hull 

ingiltereye yap1lacak yard1m 
hakkmda karar vermek i(in 

Amerikan 
kongresi 

toplan1yor 
\'n§lngton, 3 11.a. - lnglltcre'yc yapila -

cnk yarc11m hakkmda blr karar vermek üse
re konsrc buglln topl11n11cakhr. P11kat n&il 
ehemlyctll cl'lse pnzartt-.si glinll in!kat edc • 
cektlr. O glln reis, lnglltere'ye yard1m1 te -
min lçln haz1rlad1g1 ikraz H istikrnz pllnt
ni bUt\ln tafsill'ttlyle Ir.ah eclt-crktlr. 

Hclsln, bu pll'tnm lpticlal mnddrlerc cle 
tatbik cclllebilr.cck bir plûn oldugunu dnha 
once beynn cttlgi bildirilmcktrc1ir. Rel~in 
p!Anma müzaharet eclecr:k kongrc-nln Azas1 -
nm bllyUk bir ekseriyet ve kuvetli blr blok 
te'kil r.rlt•cegi tnhmin edilmektedir. Çlinkü 
bu r.cYal, ,\ rnr.rikn'nm ('mniyetini tru1in ede
c·ck en ku\'l'tli garnntiyi bir ingilii zaferindt-

•n e:n dolay1, bu donanma, fayda· 
~:i:l bkr alay1§tan ibaretti. Bütün ha· 
J> a u,tari süratle kanatlarm1 ka
it1;''1}hr. Hazin bir hakikat vard1r: 
d ~"!t hayat aahasrnt fethetmege 
e~ 1 !_ eski kazançlarrn1 müdafaa 

Yunan resmi sozcüsü, Klisura civarmda 
iki top ve bir mikdar italyan malzemesi da- ~orrnektrclirlt·r. 
ha ele &eçirilmi3 oldugunu soylemi~tir. Mebu1an ve âyândaki vaziyet 

n rnde!;e rnuktedir olmamak mevkii
e u t" 

le • b~ u. M1111r'da taarruz kepçe-
ri, irbj . k d . 1 t .. 

1 . r1 ar as1n an, 1ta yan U• 
men er111• b. 
B. . 1 topliya topliya 1Lzat 

1nga21 topr kl . . . d. B 
d . . t'hk a arr 1çme g1r 1, ar· 

Il\ 15 1 j\ l ! lt 1 , Il\ ar1 ancak kekehyor 
Al a ya Y~ ?üsbütün kaybetmemek 
d ~adnya FÇin Pek ehemiyetli bir 

ava ir. .ak~t bu yard1m gayreti 
ne kadar ink111af d b·1· ? So"ylen-d '~· .. e e 11r . 
.. agan.e gore alrnanlar, aade ingiliz 
uslerme kar111 taarr 1 d bulun-

k 
.. I uz ar a 

ma uzer«: . talya'ya gelmi,lerdir. 
Alman elç111 ~tina'da oturmakta 
devam edecektir. Fakat ingiliz üs
lerine hücumlar, Afrika'daki ital
yan ma~lûbiyet_i~i ne dereceye ka· 
dar tam1r edeb1'1r? En müthiit dü§
man1 aa1l kuvetlerini tam kendi kar
faamda toplarken! Alrnanya italyan 
h

0

ayat 1ahaa1 davas1nm mesuliyc\le
r1nden ne kadar k11rn1n1 üatüne ala
bilir? 

0 kaàar haz1rl1klar ve iddialar
daa aonra, bu Yard1ma muhtaç ol

(Sonu 4. Uacü sa1lad11) 

Vll§lngton. 3 a.a. - Dtin mebusan mec· 
Manast1r; 3. a.a. - (Roytcr) muhabiri-1 (Sonu 4. üncü saylada) 

(Sonu 4. üncü saylada) ----- _ __ 

Elen 1üvarileri daglrk arazide ilerlerlerken 

Avusturalyahlar taraf mdan 

BARDiA'DA 

müdafaa 

hatt1 yar1ld1 
Horekât devam ediyor 

Büyük bir taarruzun 

ba1lamas1 muhtemel 
Kahire, 3 a.a. - Resmî teblige 

nazaran Llbya•da bu sabah fa
fakla beraber Avusturalyah ku
vetler tanklann yard1miyle Bar
dia müdafaa hatlarmr bir mmta• 
kadan yarm11tlard1r. Harekât de
vam etmektedir • 

Times gazetesine gore 
Londra, 3 a.a. - Taymls'ln dlplomatlk 

muhabiri yaz1yor: inglltere'ye kar171 hava 
' • denlz hUcumlarm1 son gUnlerde 17iddct
lendlrmckle, Hltler'ln Akdenlze takvlye 
k1t11lar1 g6nderllmcslne man! olmak ve bu 
surette italya'ya bllvas1ta blr ynrd1mda 
bulunmak !stem!§ olmaSl muhtemeldlr. 
Fakat Akdcnlzdckl lngillz kuvetlerl art -
m11J ve ltalyanlar hezlmct Uzerlne hezlme
te uA't'nm1,1ard1r. ~lmdl Hitler, 1talya•yn 
dogrudan do~ya yard1m etmek zarurctl
nl hlssetmta ve ltalyanlo.nn ''alman hava 
te11ekkllllcrl,. lsmlnl verdlklerl tayyare fi
lolar1m gondermlgtir. 

Fronso'do bir üçler 
meclisi kuruldu 

B. Baudoin istifo etti 
Cencvrc, 8 a.a. - Ylchy'dcn resmcn bildl· 

rildlglnc gore, Dn~veklllct müste~nn r.skl dn
hlllye nnz1r1 Bnudoln lstlfnsm1 vcrml~tlr. 

Nevyork, 8 11.n. - Gnzetl'Jrrln Vlchy'den 
!igrcndlji;lne güre, hnrlclyc nazm B. Jllnnclln, 
bahriye nazm Amiral Darlan ve hnrblye na
zm general lluntzlger'dcn mfirekkep blr Uç
ler medlsl tr§kll edllml!itlr. Xezarl'tlerln ek
seri<ini bu üçler mcdlsi lclnre edecektlr. 

B. Hüsnü Çak1r 

Kütahya yolunda 

§eh ri • üzer1ne 

bombalar att1 
20 ki~i yaraland1 

Îrlânda 1iddetli bir 
protestoda bulunacalè 

Dublin, 3 a.a. - Buglln Dublln'de aseb• 
dakl resml tcblllt n~rcdllmlstJr: 

"Bu sabah saat 3.55 de hUvlyeU mechul 
blr tnyyare Dublln'ln Donore caddcsin• 
blr bomba nt~br. lkl cv yilolrms dl~cr 
blr ev 111t1r ve baska evler de haflf hasara 
uC:ramisUr. 20 klst de yaralnnm1$Ur. Yara• 

(Sonu 4. üncü saylada) 

Bremen üzerine 
20.000 den f azla: 

bomba at1ld1 tngll\z tayyarelerl Trablusgarp llmanm
<lll bulunnn gemllt-re çok ~iddetli bir akm 
yapm1$lard1r. Gcmllerde ve liman tcslsa· 
tmda bli~·Uk hasnrlar oldugu efirillmllstilr .. 
Bardia'ya kal"§l yenldcn müteaddlt hUcum
lar yap1lm1sllr. 

Müdalaa hattrnrn mahiyeti 
Londra, a.a. - Rorter'ln Bardin ~nlln· 

(Sonu 4. üncü saylada) 

KUtnhy11, 8 a .a. - Tav§anh ve Dc-glrml -
sar. mnden nnntaàasmda tctklkatta bulunmak 
üzere Ta~nnh'ya gltmckte olan Îkhsat Yc
klli llüsnil Çak1r diln sabnh burndan geç -, 
mi§tlr. 

Yong1nlonn 1~1g1 200 

km. uzokton gorüldü 

$ehirde büyük hasar var 
Londra; 3. a.a. - 1ngiliz hava 1rovctlerl 

s;aflamba ak5am1 Brcmen üzcrlnc 20.000 

ynng1n bombas1 vc birs;ok yüksek infilâk 

kudrctli bomba yagd1rm1~lard1r. Deniz tu
gâhlarmr ve fabrikalan ihata edcn ate:i de. 

nizi o kadar 5iddctli idi ki müte11kip tay

yarelcr tarahndan b1rak1lan yüksek infilâk 

kudretli bombalarm patlamalart tcfrik edi· 

lemcmekte idi. 

Bremen §ehrinden bir gorÜnÜ§ 

Romanya'da 
dahilî vaziyet 

gene kar1§t1 

Kominizm mücadelesinde 
40 demir muhaf1z 
ve 18 de rus oldü 

Baskmm gaycsi harp gemilerinin ve bil

hassa dcnizalttlarmm inp edilmckte old:.i· 

gu bahri hcdcflerc darbcler indlrmekti. 

Bu, almanlann i;:eçcn pazar Londra ü:r.e

rinc yaptrklan frensiz taarruzdanbcri ingi
liz hava kuvctlerinin aynen mukabclt- için 

bulduklari ilk hrsat olmust~r. Hlilen Lond

ra'ya gelen raporlar bu mukabelenin tam 
bir muvaffakiyetle yap1lm11 oldui:unu &Ol

termcktcdir. 

Krztl r~rHar 
Hava nczaretinin lstihbarat servisi 1un• 

Jan bildiriyor : 

( Sonu 3 üncü s11yfad11 ) 

Londra, 8 a.a. - Royter njansmm bll -
dirdlAlne gore, Romanya'da dnh!U vaziyct 
kar1,1kbr. Romanyn'yn yenlden almnn k1ta
lan gC>nderilmeslnin b&§heo. sebcbi sol cenah 

(Sonu 1.üacù $8T.iada) Demir muhalizlar Bükre§' te bir nümayis v 17.,_arlarken 
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Günün meseleleri : 

Sonsuz yak1p y1kma 
karar1 onünde ! .. 

Yazan: Hü•eyin SAMI 
Urfa Mebusu 

Unutmamalt kl, Nietzsche 1885 te miyecekleri içinl ... 

u i; u s 

lnonü ko~usu 

Türkiye kir ko1usu 
birinciligine d'ogru 
Beden Terblyeel Genel DlrekU!rlüfünUn 

tertlp etutt 1enellk faallyet programma 
g!!re bütlln b!!lgelerde atletlzm çah1ma.la
nna devam edllmektedir. 

SPOR 

Haltantn ma(1 

Ankaragücü - Birlikspor 

aras1ndo yap1lacak 
Blrincl devrenln ion blrlclk maç1 yann 

Ankaugüçli 1ahasmda AnkaragUcU • Blrllk-
1por arumda oynanscakhr. Bu müsabaka • 
dan 1onra, gelecek hafta C. H. P. flld maç • 
lanna ba,lanùacakt1r. 

4/1/1941 

/ Pamuk Kongresi münasebeliyle 

Klevland Akala 
Pamuk kongresinln topland1g1 ve Türkl

re'de bu nebat llraatlnln daha fazla lnkl~a

f1ni temin edecek tedbirlerln hararetle mü
sakere n mUnaka•a edlldlgl 'u siralarda 
CUmhurlyet hUkUmetlnln memleketlmlzde 
zlraatlnl tamlme canla ba~la ça11,ttg1 klev -
land Te Akala pamuk çe~ltlerl hakkmda 
Ulu1'un saym okuyucularma k1saca malt\mat 
•ermeyi faydah bulduk1. 

Yurdumuzda mllll dokuma sanayiinln lh· 

randlmam % 35. 36, lltlerl 25-26 mlllmet
re uzunlufunda, beyaz, yan ipek parlakll· 
g-inda., dayan1khdlr. 

bedbin ve h1rçm kalemi ile en korkunç Her an, mU§terek tehlike, mütterek 
sevkitabileri harekete getirerek Olçü • istirap içinde ya§tyan, çahpn ve mil· 
süz, hudutsuz kuvet kullamlmas1 lü • cadele eden bu insanlann gosterdik • 
zumunu telkin ederken esash bir §art leri tahammül kudretinl takdlr etme· 
ko§may1 da unutmamt§h: Bu az1h ku· mek mümkün müdür? Ôyle amans1z 
vetleri istimâl edenin bizzat kendisi • bir tarihî bogu§ma devresi içindeyiz 
nin de bu arada mahv ve münkariz ol· ki, her müatakil millet yann, ans1zm 
mamas1 prtl 1 • • • I istiklâli ugrunda, aym cidali tekrar-

Mütehas1111 blr heyet tarafmdan haz1r· 
lanan ve merkez lst11are heyettnce tetklk 
ve kabul edilen ve renel dlrekt!!rlUkçe 
tatblk edllmekte bulunan k11 a.ylanna malt· 
11u1 programda kir kooulan bllhasaa eheml· 
yetll blr mevkl tutmaktad1r. 

Yannkl mUsabakaya ait Btllge futbol t1yaçlarm1 kar,1lamak Uzere Ziraat VekAle· 

Akala mell§el Mekslka olan blr varyete· 
dlr. Klcvlanttan daha boylu boslu mli§ek· 
keldlr. Ana giivde çok kuvetll ve düzgün· 
dUr. Meyva dallar1 blrlbirlne çok yalun 
s1ktlr. Nebat ehraml bir 1eklldedlr. Yap -
raklan orta bllyUk!Ukte ve koyu ye§lldlr. 
Kozalar1 Klevlanttan lrldlr. 60-65 kozas1 
blr libre kUtlü pamuk verir. Ç1rç1rla.ma 
rand1man1 % 37-38 dlr. Pamujtu 28-29 ml
llmetre tlcart uzunlukta beyaz, lpek gibi 
parlait, çok dayan1kh ve pek yeknasaktlr. 

aJanhgmm tebllgl •udur 1 tl bundan 1eklz on 1ene cvcl Birle~lk Amerl· 

Boyle bir prtm daima, her vaziyet- lamak mevkiinde bulunabilir. Her 
te, yerine getirilebilecegini kim iddia halde, Büyük Britanya hava müdafaa· 
edebilir? Bilhassa, bütün Amerika'nm srndan ahnacak âmelî denier vard1r. 
ba§tan ba§a, !ngiltere ve müttefikleri· Tebliglerde, husuaî binalann, a • 
nin harp gayesi hesabma çah§an mu· partmanlarm lâh bile olmuyor. lngi • 
azzam bir tayyare fabrikas1 haline liz milleti yalmz millî âbidelerinin 
gelmeyi kararla§ttg1 tarihî ânda !... tahrip edilmesine müteeasir oluyor ve 

Gerçekten iddia olunabilir ki, eski yalmz onlardan bahsediliyor. 
Yunanistan'1 nas1l Maraton kurtar • Eger Londra'nm mali ve iktiaadi 
mi§sa, Marn Fransa'y1 nas1l 1914 te merkezi olan (City) deki binalan yak· 
tamamiyle istilâ edilmekten korumu§· mak, y1kmakla Büyük Britanya'nm 
sa, Londra ve umumiyetle Büyük Bri- denizler, okyanoslar otesi, her 
tanya hava müdafaas1 da aym büyük dünya kitasmda te§kilâtlanmt§, terne!· 
ve tarihî rolü if;- etmektedir. le§mÎ§, kokle§mlt malt ve ikttsadî 

Ba§ta Londra olmak üzere, Coven- kudretini y1kmak mümkün olaayd1, 
try, Birmingham, Liverpool, Saut • kar§t taraf için mücadele cidden pek 
hampton ~ehirleri medenî §ecaatin, basitle§MÎ§ olurdu ! ... 
millî birligin bütün dünyada hayran- Hakikat ac1 da olaa gene haklkattir. 
hk uyand1ran ulvî sahnelerini ya§t • Bilhassa mücadele ortaamda hakikati 
yorlar !... gëirebilmek, ana goz yummamak, ken· 

Vatamn selâmeti, milletin istiklâli dl kendisini aldatmamak en bUyUk bir 
ugrunda cephelerde, askerî bir kita • kuvet olsa gerektir .. Her mülâhazaya 
nm disiplinli kadrosu içinde cesaretle ragmen sonsuz yak1p y1kmak ! .• Bu da 
dêivü§mek, fedakârhk, kahramanhk bir mücadele sistemidir. 
gostermek, her vakit derin sayg1 ile Fakat, amerikan aanayiine dayanm1-
amlacak necip, asîl hareketlerdir. Fa· ya ba§hyan Büyük Britanya'n1n bu 
kat, cephe gerisinde, dagm1k mahalle· ~istemi, kay1ts1z tarts1z, oldugu gibi 
ler arasmda, muazzam bir beldenin gi- benimseyip kendine malettigi gün ge
rift bünyesi içinde, 1uurlu bir disiplin lip çatmca ne olacak~ ... 
ile hareket edip, gündüzleri içtimat 
vazifesi ne ise; kendisinin ve ailesinin 
geçimini temin için ugra§hg1 Î§ ne ise 
onu hevesle, heyecanla, a§kla yaphk • 
tan sonra geceleri de, pasif korunma 
müdafaasmm uhdesine verdigi müca
dele vazifesini ba§armak ! ... 

Gündüzleri hayat mücadelesiyle, Î§ 
ile, geceleri de, ate§, yangm, yükaek 
lnfilâkh bombalarm tahrip edici te • 
11irleriyle bogu§mak !... 

Aylardanberi, ard1 arkas1 kesilmi • 
yen hava hücumlannm sebebiyet ver
digi bitip tükenmek bilmiyen mihnet, 
istirap, cefa ve yorgunluga §Cvk ile 
pervas1zca katlanmak !... 

Hülâsa, olüm tehlikesini; günlük 
hayatm bugünkü karars1zhg1, icabm· 
da sefaleti içinde hiçe saymak 1 ••• 

Kanaatimizce, Büyük Britanya'mn 
dü§manlarm1 as1l ç1ld1rtan, âsaplanm 
bozan, kendilerini hayretten hayretc 
dü§Üren Î§te bu yükaek mücadele ve 
mukavemet ruhudur. 

Londra'ya vaktiyle bir iki hava seya
hatimiz var. Bu yolculugun inttbalan, 
bugün muhayyelemizde büsbütün 
canlamyor. 0 ne muazzam bir hedef! .. 
Co§kun nchirleri andiran, harcket, te-
1ebbüs, hayatiyet ifade eden cadde • 
leri .. Bulunmas1 mü§kül olan, • sivil 
hedef degil • daha ziyade her hangi 
bo§ bir yerdir. Boyle dokuz milyon 
nüfuslu bir beldeyi yaralamak, Büyük 

Meclisin dünkü 
toplant1s1 

B. M. Mecllsl dUn Refet Camtez'ln be.§· 

ka...illjtmda toplanarak hazlran • aitustos 
1940 aylanna ait Dlv&lll Muhueb&t rapo. 
runun sunuldujtuna dalr mazbata ile mll-
1! korunma kanununun 36 mc1 maddeslne 
blr t1kra 1IA.ve1l haklundaki kanun JA.ylha
sm1 ve D!vam Muhasebattn Uç ayllk rapor
lar1 Uzerlne lttlhaz edllmekte olan karar -
larm merlyet ve 1Umu1Unlln taylnlne mU· 
tedalr mazbatayi mUzakere va kabul ey • 
leml§tlr. 

Devlet memurlan ayhklannin tevhlt 
ve teadUIUne dalr kanuna ek kanun !A.yt • 
hasmm lklncl müzakeresl yap1lm11 ve ka
bul edllmletlr. Bundan 11onra meclls maq 
kanununa mUzeyyel kanunun UçUncU mad· 
deslnln tadlll, merl gUmrUk tarlfellinde 
muvakkat mahlyetta def!elkllkler yap1l • 
mas1 ve yabanc1 memleketlerl~ muvakkat 
tlcaret anlqmu1 akdl ve tlc&rl anlqma • 
Jar akdlne yanqm1yan devletler mUvare
datina kar11 tedblrler l ttlhaz1 hu1uslannda 
hUkUmete ealAhlyet verllmeslne ait kanun 
IAylhalarllll, TUrklye • tnglltere aras1nda 
2 blrlnclkAnun 1940 ta aktedllen tedlye an· 
lqmu1run tasdlklne ait kanun lO.yih11.111n1n 
blrlncl mUzakerelerlnl yapm11br. 

Mecll11 gelecek pazarte1l günU toplana.
caktir. (a.a.) 

Çogr1 
Britanya'mn bêigründe kocaman bir x Mallye encUmenl bugUn 1aat 10.80 da 
mücadele yaras1 gibi kanatmak zor, toplanacakbr. 
güç bir sanat olmasa gerektir. As1l 
güç olan, zor olan hattâ imkâns1z ol • 
dugu anla!Jtlan bu §ehirde ya§tyan 
millî camianm; bu sitenin mukavemet 
ruhunu êildürmektir ! .. Bu korkunç U· 
gultulu art kovanmm faaliyetini dur
durabilmektir !.. .. 

Acaba ne den? Bugünkü dev mü • 
cadelesinde dayand1g1 mânevî mevzi
ler kuvetli de ondan !... 

rahh ve pansiyonlu mekfeplerln 
mehrukat ihfiy~lan 

Yat1h ve p&n11lyonlu talebe1I bulunan 
mektep ve enstltülerln lhtlyac1 olan me· 
ldUAt ve mahrukat ek11lltmelerlne umumt 
vazlyet dolayislyle ta.llp ç1kmad1f1n1 cllz 
!lnUne alan hUkllmet, bu slbl mektep n 

BlrlnclkA.nunun llk haftasmda yap1lan 
Mohaç kll' kotu11u Ile mevalmln llk müsa
baltu1 b&§lam11 bulunuyordu. Bunu Anka
ra'da ve yurdun her yerlnde yap1lan Ata
türk kotular1 taklp etmlttl. Bu pazar gU
nU de programda "in!!nU., kofUllU bulunu· 
yordu. 

Haber ald1t1m1za g!!re, Beden Terb!ye· 
al Gene! Dlrekt!!rlUtu, Mllll Seflmlzln a· 
d1m tq1yacak olan ko1ular1n daha genl1 
mtkyasta ve bütün memlekete 10.mll umu
ml blr vazlyette yap1!mu1n1 kararlqt1r • 
mi1tir. Bu makeatla martin llk haftasmda 
tcr11.111 program lcabmdan olan "Türklye 
kir ko1u11u blrtnclll#I., nln ach "in!!nU., ko-
1uau unvanm1 alm1§t1r. Bu auretle "ln!!· 
nU., ko1uau bütUn b!!lgelerln lotlrAJdyle 
blr mahalde yap1lacak ve aym günde, her 
btllgede dtter atletler bUyUk hA.mllerlnlll 
ad1n1 tq1yan koeulara dahll olacaklardir. 
Alàkahlar, memleket !!lçUsUnde genlt blr 
mahlyet alacak olan bu ko1unun teferrU • 
ath progranum haz1rhyacaklard1r. 

Ancak, gerek bu hafta ve gerek11e TUr· 
klye blrlnclllklerlnde yap1lacak ko1ulann 
meaafe ve teknlk esaslan def11tlrllmedl • 
tlnden ve umuml mUsabak 1artlar1na ria· 
yet olunacatmdan, tn!!nü ko1usuna (TUr· 
klye kir ko§usu blrlncllltlne) blr bl!lge 
atletlerlnln l!!tlràk edebllmelert lçln, o 
bl!lgentn Mohaç ko§uaundan ltlbaren 
programa dahll bUtun mUsabakalar1 ter · 
tlp ve tcra etmelerl IAz1m gelmektedtr. 

Geçen sene TUrklye blrlnclllklerlne bu 
suretle 18 b!llge atletlerl glrebllml1!erdl. 
Bu yil bu rakam1n çok artacati ve yUzler· 
ce atletln !n!lnU ko1usuna lotlrê.k edecett 
kuvetle tahmln edlleblllr. 

Verllen maJQmata gl!re, Beden Terbl
yesl Gene! Dlrekt!lrlUg-ll, li tktnclkAnun gU· 
nünUn Adana'mn kurtulu§ bayramma rast· 
lamwn mUnasebetlnden tstlfade ederek, bu 
hafta bolgelerde tcras1 mukarrer ktr ko • 

1u!arma da "Çukurova ko1usu,. ad1n1 ver
ml!Jtlr. 

Sivas • Erzurum istikraz 
tahvillerinin kupon bedelleri 
Slvu • Erzurum blrlncl tertlp tahrillerl

nln alh numarah kupon bedellerinln vAdcsl 
10 iklnclklnun 1941 tarlhlnda hu!M edecek· 
tir. Bu kupon bedellerl bu tarlhten ltlbaren 
CUmhurlyet Merke1 Bankas1, h Bankas1 §u
belerinde !ldenmlye baflanacnkttr. 

Kurban bayrom1 
Diyanet ltleri Riyasetinden 

8 / fkincikânun / 1941 tarihine mil· 
sadif çarpmba günü Kurban Bay • 
rami oldugu ilân olunur. 

BAYRAM NAMAZI 
Saat Dakika 

7 47 

Hukuk ilmini yayma kurumu 
1940 • 1941 aeneai konferan•

larmm dordüncü1ü 
Bugün saait 15,30 da 

Holkevinde 
latanbul Hukuk F akülte•i 

Prole1orlerind en 
B. NEUMARK 

tarafmdan verilecektir 

Mevzuu : 
Devletin fiyatlara müdahale 

siya1eti 

Btllge Futbol AJanltgmdan 1 

AnkaragücU • Blrllkapor ara11ndakl maç 
5-1-941 pazar gUnU 1aat 15 de AnkaragUcU 
1ahasmda yapt!acakttr. 

Maçm hakemi Musaffer Ertug, yan h,. -
kem!erl Necdet ÔzsUç n CclAI Oskay'dtr. 

6 nc1 allt tetvik 
müsabakalar1 bathyor 

Anhr• Bolge At1C'1l1k A/•nltl1ndan: 
1 - 4. 1. 941 cumarte11l bqhyarak 2.2.941 

pazar günü 1aat 17 de 11ona ermek üzere 
bu kere lkl ab§ tegvlk müsabaku1 terttp 
edllml§tlr. Bu mUsabakalardan blrl on ya-
11ndan on be§ yq1na kadar olan kUçUklere 
ve dlferl de bUyükleredir. 

2 - Mllllabaka ve ati11 11artla.r1: 
A) Bayan ve baylardan arzu !!denier 11· 

tlrAlt edebUlrler. 
B) Meaafe: bUyUklere 60 metre, küçük

Jere 10 metre. 
C) Merml adedl: bUyüklere 6 nl11.LD fi· 

1ef!, kUçUklere 6 4,6 M/M Dlyabolu fi -
gefl. 

Ç) Nlgan vazlyett: büyUklere ayakta 
deatekll, küçUklere deneme muas1 gerleln· 
de oturarak deatekll, 

Dl Kazanma gart1: bUyUklere en az pu. 
van alan, kUçUklere en tazla puvan alan. 

E) MUeabakaya lottrAk edenler muay • 
yen gUnde blr defa atablllr. • 

F) MUsabakayi kazananlardan blrlncl · 
den UçüncUye ltadar kiymetll hedlyeler ve· 
rllecektlr. 

G) MUnbaka 8.2.941 çaroamba !lfleden 
aonra ve bayramm d!lrt günü devam ede· 
cektlr. 

8 - Müsabaka gUnlerl cumartesl !lfle· 
den aonra aaat (14,6) pazar gUnlerl saat 
(10) da bqhyarak her lkl günde aaat (17) 
ye kadar devam edecektlr. 

' - MUaabaka hakem heyetl tarafmdan 
tayln edllen lkl A.za tarafmdan ldare edl· 
llr. 

6 - Hakem heyetl rel11I: Abc1hk ajam. 
Azal&r: kulüp rel al, b&1 !ltretmen ve ku • 
IU:pten blr zattir. 

6-MUaaba.ka h&klunda daha fazla lzaha.t 
almak llltlyenler ha§ !!l'retmen veya. vekl· 
llne mUracaat edeb!llrler. MU.abakaya 11· 
tlrAk ve kayit muameleel memuru m&hau
au tarat1ndan yap1!1r, 

Galatasaray bayrama 
Ankara'ya geliyor 

Haber ald1fmuza g!lre iatanbul Gal&· 
tuaray futbol taktm1 b&yram günlerlnde 
19 mayis stadyomunda lkl maç yapmak 
Uzere 1ehrlmlze gelecektlr. 

Maçm blrlnclsl per§embe gUnü Gençler 
Blrlljtl ve lklnclsl de cuma gllnü Maske • 
sporla olacakbr. 

Heyecanh bir ab§ müsabaku1 
daha var 

Haber ald1f1m1za gllre, YUksek Zlraat 
EnstttUsU ve Ankara Abc1hk KulUbü spor
cular1 arasmda tkl hatta sonra blr abt 
mUeabak11.111 yap1!acaktir. Bu mUaabakaya 
her lkl taraf elmdlden haz1rlanmaktad1r. 
Jar. 

Atrcdrk kulübünün senelik 
kongresi 

TeessUsUndenberl 1ehrlmlzde canh blr 
atic1hk faallyett yaratan Ankara b!llgesl 
abc1hk kulUbü umuml kongreslnln !!nü • 
mUzdekl hafte. lçlnde toplanaca#l haber 
verllmektedtr. KulUp l1Jerlnl muvaftakl· 
yetle çevlren ldare heyetl bu içtlmada blr 
1enllk çah1malartnm bl!A.nçoeunu verecek 
ve ku!Up umumt heyetl !SnümUzdekl aene 
program1m tesblt edecektlr. 

Lik heyeti topland1 
enstttülerln yaln1z 1940 yihna mUnhu1r Herkes gelebilir. Btslge Futbol llk heyetl dUn ak§am fut • 
kalmak 1arttyle lhtlyaçlar1ru pazarhkla "- ~ bol ajanmm ba§kanhl!mda toplanm1§hr. Bu 
temln etmelerlnl kabul etmlttlr. ..._ ______________ , toplanttda bazi kulüplerin blrle§mesl Te ba· 

ka'dan setlrttlgl yüksek vas1fh muhtelif a -
ç1k kozah pamuk varyetelerlnl bir kaç 1ene 
muhtellf bôlgelerde tecrUbe etml' vc bu de· 
nemeler netlce1lnde Çukurova bOlgesi lçin 
en lyl mahsul veren Klev!&nd ve Ege bolge· 
al lçln de Akala nryeteslnin ekilmelerlnl tes
bit ve tamlm etml,tir. 

2908 sayù1 pamuk 11lah1 kanunu Zlra&t 
VekAletlnln çe•ldlnl belli ettiitl m1ntakalar
da ba~ka açtk kozah varyetelerin ekilmeslui 
menetml' bulunm&kt&dir. Bu itibarla bugUn 
Klevland ekilen yerlerde A kalamn vc Aka· 
la ekllen b!!lgclerde Klevlandm ekilmesi, ye· 
tl~tlrllme1l memnudur. Bunun sebebl açtk 
kozah olan bu varyeklerin ynn yana ekil -
dlklerl zaman tabll blr surette çifUe,erek 
melezle~mclerl ve ktsa blr zaman zarfmda 
tereddiye, soysuz!a, m1ya u,:trnmalaridir. Jlal
bukl yerll kapah koza drdt~lmlz ve men~ei 

Asya ol&n pamuk bu çe,ltlerle çlftle~medl • 

Bu !kl varyetenln memleketlmlzde e
klm sahalarmm artma nlsbetlnl Ise lll!aA'l • 
dakl rakamlar pek gUzel g!!stermektedlr. ., 

~ ... 
~ "'Q ~ ~ Q ~ ~ ., - Q .>: a;~111.:;=~cd~ >,!~ep Q ~:;;: :i: ..::;;:-:a:i:~:;a-:3:ll ., 

r:Jl ~ (l) fil - <4,)U)->-44.lin-

1934 650 30 196.380 
1935 3.650 600 205.69~ 

1936 23.384 3.900 226.352 
1937 85.608 27.71!() 207.223 
1938 123.312 39.870 116.807 
1939 88.521 69.870 132.609 
1940 125.040 71.063 126.637 

Bu lkl varyeteden altnan rekolte mlk· 
darlar1 m!Jll dokuma sanayllnln lhtlyaçla• 

glnden kanun bu 'f&ryetenin eklmini her yer- r1n1 tamamen kar11lachktan bqka yabanc1 
de serbest birakm1' bulunmaktad1r. Ve mem· memleketlerce de bu pamuklar 1srarla 11 • 
leketlmlzde lklim 'artlari 1ttirat~1z olan bol- tenmektedir . 
gelerde (Çukurova glbi) yerll kapah koza 
pamuk çe,ldlntn eklmlne daha uzun zaman 
dev&m lüzumu Te zaruretl vard1r. 

Klevl&nd • Orta boylu, aç1k, ehraml man· 
zaralt blr pamuktur. Yapraklanmas1 orta de· 
recededlr. Nebat blribirine pek yakm bo -
~um noktalariyle mUteaddlt meyva dah ta· 
,,r, Ve alti dallar yukart dnllardan daha fnz
la meyva verlrl. Erken yeti~ir. L'mumlyetle 
be§ vc nadlren dort çenetll olan kozalar1 or· 
ta biiyUklüktedlr. 

Klevlant varyeteslnl muvattakiyetle ye
tl§tlren Çukurova çlftçl11l &lmdl nl11beten 
daha üstUn v11.111fh olan Akalayi yett1tlr • 
mek Ege ve dlfer Akala eken çlftçller de 
mahsullerlnl daha fazla artbrmak lste
mektedlrler. i§te zlraat kongreslnln 1lmdl 
Ustllnde durdujtu ve lntacma çaJ11tit1 mü-
hlm dAva budur. 

Daha lyl ve daha fazla lstlhsale doÇu 
ablan mUhlm adlm; TUrk pamuk ztraatln· 
de blr diinUm noktas1 olacak ve beyaz al • 

65. 70 kozu1 blr !lbre ( 454 gram) tm TUrk ekonomlslnde en mUhlm yerl tu• 
kUtlü verlr. Mah.euldard1r. Ç1rç1rlamada tacakttr. N.T. 

z1larmm !lkten çekllmelerl Uzerlne hAdls olan 
vazlyet gl!rü~UlmU§ ve yenl blr fiklstUr tan· 
zlmi znruretl g!!rUlmü§tUr. Ftklsturler lkl 
esas Uzerlne tanzim edilml~tlr. Blrincl fikis
tUr: Zlraat EnstitUsU, Dlnçspor llkten çekil
dlklerlne ve GUne~ Gençlerbirli,:tinc lltihak 
ettll!lne ve Galatasaray kulUbU de lnhbak 
karari vermedllll lçln mUnfeslh addolundu -
guna gtsre tanzlm edllml§tlr. 

Galataaaray mUmeS&lll bu flklstUre hak -
lannda 1a!Ahlyettar makamca verllmlf mils· 
bet ve menfl blr karar olmad1g1 lçln ltlraz 
etml,, bu karar Terllene kadar llktcn ihraç 
edllmelerlnln dol!ru olam1yacajtm1 blldirmlt
tlr. Bu husustllkl karar bu11Unferde verUece
fl dU•Unu!erek Galatasaray da dahll olmak 
Uzere lklncl blr flkl1tür tertip olunmu§tur. 

Ankara Galatasaray kulübU Beden ter • 
blyesl gencl dlrektllr!UfUnce fe1hedlllrse bl
rlncl, ak1! takdlrde lklncl fiklltUr tatblk o-
lunacakttr. 

Kong reye davet 
Beden Terblyesl Attc1hk lhtlsas kulttbil 

!zalanna 1 12·1·9U pazar gUnU saat U de 
yap1lacak kongreye Uyclerlmlzin l§tlrâk ede
bllmelerl tçln beden terblyesl nlzamnamesi
nln maddel mah1usasma gore Uye oldugu an
dan kongre tarlhlne kadar tcahhUt ettii(i al
dabn 5-1·941 pazar gUnU saat 16 ya kadnr 
ku!Up merkezl olan ah§ pollgonunda vezne -
ye tesvlyesl hususuna gldllmesl )Uzumunu 
blldlrl ria. ' 

Beden Terblyesl Abc1hk 
1htlsaa KulUbU Ba5kan1 

Dl§ Heklml Ahmet Rcflk Emre 

Ankaraspor ç1kb 
Ankara'da haftada blr lntl§ar etmekte 

olan (Ankaraspor) un 38 üncli say1s1 dün 
ç1km1§ttr. 

Geçen hafta yaptlan Atatürk kofu&una 
ait yaz1 ve reslmlerlc beraber B. Ziya Atefln 
"Mill! terblyemlzln hedefl" ba,hkh blr ma
kalesinl, 1940 yihnda dUnyanm en lyi atlet· 
lerlnl gH1terlr blr llsteyl, §ehir ve memleket 
baber!erlnl ve dlger teknik ya11lar1 lhtiva e
den mecmua, her sayismda tekamUle dogru 
gltmektedlr. 

Ankara'nm blrlclk spor gazetesinl oku • 
yucular1m1za tavslye ederls. 

Askerlerimiz için 

hazarlanan hediyeler 
Askerlerimize yaptlan k17hk hediye te • 

berrularma ait olarak diln ald1g1m1z tclgrat
lar, Konya halkmm UçüncU parti olarak K1-
z1lay merkezine ~86 parça pamuk ve yUnlU 
glyecek lie 1430 çift yUn çorap, 921 çlft yUn 
elcliven tevdl eylecllglnl ve bu suretle Konya 
halkmm hedlye teberrularmm 14418 pl\rça
ya vard1g1m bilclirmekte Id!. Konya vlllye· 
tl halkmm verml1 olduklart hediyeler mlk -
tari bunun d1f1ndad1r. 

Beypaznr1 halk1 da lklncl parti olarak er-
lerlmlze 602 çift ylin çorap lie 176 çlft yUn 
eldiven ve 168 pamuklu hedlye eyleml§ler • 
dlr. Bu lklncl parti teberruat lie Beypazan 
halkmm bugUne kndar verml§ oldugu he • 
cliye mlktart 1 as çift çorap, 1129 pamuk
luya ve 647 çift eldivene varm1§hr. 

Elh1g hlllkmm yapbg, teberru11t da yün· 
lü ve pamuklu olmak üzere 2000 parçaya 
varm1~tir. (a.a.) 

Mugla' da yagmur azald1 
Mugla, 3 a.a. - Son haftalar lçinde de • 

vamh olarnk yagmakta olan yagmurlar !Id 
gUndenberi §iddetini kaybetmi~tir. Sular 
Koycegiz • Mugla nrasmda Namnam kl!prU· 
sUnün 1edlcrini gé>türmü~ ve bu yUzden mU· 
nakalllt flriznya ugrnm1§hr. 

MÎLLÎ PiY ANGONUN 

3 üncü ÇEKiLiSi 
Bu plân çok zengindir. 
Sizi de kendisi gibi daha zengin 

edebilir. 

Hakikî hayatm zaruretlerine goz 
yumm1yan, içtimaî adaletten ürkmi • 
yen, kaçm1yan bir cemiyet te§kil et • 
tikleri için ! ... 

Millî tarihleri, anane halinde, her 
vatanda§m kalbinde, dimagmda, §UU • 
runda billûrla§hg1 için 1 ••• 
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Millî Piyangonun 3. üncü çekili· 
ti 7 lkincikânundad1r. Bu çekilit 
4. Üncü tertibin sonuncusu olmak 
itibariyle hem büyük ikramiyelerin 
hem de orta büyüklükteki ikrami· 
yelerin miktan arlt1r1lm11hr. Bu se· 
fer büyük ikramiye (50.000) lira· 
d1r. Bundan sonra (3) tane 
(10.000) lira vard1r. Sekiz bilet be· 
1er bin lira kazanacakhr. 

lki bin lirahk ikramiyelerin ade
di (15) e ç1kardm11hr. Bu çekilitte 
(1.000) lirahk ikramiyelerin mik· 
tan çok arttmlm11hr. llk çekilitte 
( 1.000) lirahk ikramiyelerin ade. 
di (60) ikinci de (90) oldugu hal
de bu defa (120) bilet biner lira 
kazanacakhr. (500) lirahk ikrami· 
yelerin miktan da (180) e ç1kard 0 

mithr. Aynca {300) tane (100) 
liralik { 600) tane elli lirahk ikra
miye vard1r. 

Siyasî hüriyetin, tabiî bir hayat te· 
lâkkisi haline gelecek derecede këk • 
le§ip millî birligi çozmedigi, bilâkis 
tarsin ettigi için ! ... 

Millî refah1, millî itilây1 küsufa ug
ratmadan en a:iag1 on as1r idame ede
bilmi§ olmanm verdigi nefse itimadm 
müessir yard1m1 oldugu için !... 

1cabmda en derin acilara, mahru -
miyetlere katlanmay1, felegin merha
metsiz çemberinden geçmeyi gëize al
m'.dan istiklâl ve hüriyet denen ve 
ancak yüksek insan cemiyetlerinin 
kavu§abildikleri büyük saadeti elde 
tutmanm imkâns1z olduguna iman et· 
tiklcri için ! ... 

En küçük ve mahviyetperver içtimaî 
uzvuna kadar, herkesin, çah§kanhg1m 
mânavî sihatin ba§ltca §art1 tamd1g1 
için ! ... 

Mücadelelerine §ahit olan dünyay1 
kcndilerinc acmd1rm1ya tenezzül et • 
meyip bilâkis hayran b1rakm1ya az • 
mettikleri için !... 

Hülâsa: tarihî bir hât1radan ibaret 
kalm1ya hiç bir zaman tahammül ede-

Sabotaj ! 
Osman/1 Çelebisi yazi yazarken, 

hattâ saygz/1 bir di/le konuliurken 
"baba" demiye utamr "peder" der, 
"anne" demiye utamr, "va/de" der; 
oz karde1Jine "birader,, diye hitap e
der, oglu için "mahdum" kelimesi· 
ni J.J.llamrd1. Kelimeletin i5z tUrk
çesini kullanmak ay1p sayJ/ir, arap
ça ve yabut farsçasi Utü/U redingot 
gibi, istambolin gibi sozan ve yazz
nm üzerine geçirilirdi. 
~imdi de, zaman zaman, bunun 

bir ba!jka türlüsü yap1/1yor. Terim
lerden babsetmiyorum. On/atm d1-
§mda gUndelik konu11ma ve yazma 
di/inde arada sirada, gdrdDgUmUz 
yabancJ kelimelet soylemek istedi· 
gim /Uzumsuz gayretin misalleri • 
dir. Mesell size bir hbadis ba§ll • 
g1 : 

"Sabotajcz/ar ltalya'da bir kz1Ja
y1 yaktllar.,, 

Her hangi bir yaptyt yakm1ya 
kalk11janlara y11/ardanbeti kundakç1 
dedigimize gore acaba bu türlü ke
limeleri kullanan/ar igin "di/de sa-

botaj yapiyor,, desek yerinde ol • 
maz m1? 

••• 
Bazt yaztlar dolaytaiyle ••• 

Bir okurum yaz1yor : 
"Bir müddettenberi, Istanbul ga

zetelerinden bir kzsmznda çikan ya
zzlan gozlerimizi onümüze indir • 
meksizin ve k1zarmaks1zzn okuya • 
m1yoruz. Bir, iki veya üç, be§ kÎ§Î· 
nin aralarznda harcp.nmas1 bile dog· 
ru o/m1yan sozlerin sütun sütun yer 
tutmas1 ve bunlarzn bize para ile 
satzlmas1 bir okur s1fatiyle agr1ma 
gidiyor. 

Yalmz bu yaz1lardan bir tek ba • 
k1md1n istlfade etmenin mDmkün 
olacag1m samyorum. Haber a/d1g1 • 
ma gore Türk Di/ Kurumu türkçe 
bir Iûgat kitab1 baz1rl1yormuli. Her 
ha/de bu /fJgat kitabznda, yakas1 a· 
ç1/mam11 argo tAbirleri de buluna-

cakt1r. BugUnlerde bazz Istanbul 
gazetelerinin kulland1klar1 sozlet -
den çogu, belki de. Ulgatm bu k1sm1 
için zengin bir der7eme kaynag1 O• 

lacaktir.,, 
••• 

Berberlere ragbet l 

Yzlba!it yakla!iznca kadm, erkek 
bitçok kimseler saç/arzm, ba§lar1m 
düzeltmeyi /Uzumlu sayarlar. Onun 
için bu siralarda bütUn berber dük
klnlar1m kalabalik gi5rürsünüz. 

Galiba, bu lüzumu duyan yalmz 
insanlar degildir. lstanbul'da Sir • 
keci'de evelki gUn bir otomobil, bir 
berber dükklnma gitmi§ •.• 

0 da bu /Uzumu duymasayd11 biç 
giter miydi ? 

••• 
Hakikattan korkanlaT I 

Evelki günka nutkunu soyl1me -

den once, Amerika cümhurreisi B. 
Ruzvelt'e gonderilen binlerce mek
tup ve telgraf arasinda bir tanesin
de de 11oyle deni/iyormulJ : 

- Aman, hakikatzn korkunç çeh· 
resini meydana ç1karmayzn1z ! 

Bence bu te/graf/a otekileri ara· 
sznda bUyUk bir fark yoktur : 0 da 
soylenecek IJeyleri bakikat ve hatt§ 
korkunç haldlcat olarak tasvir edi-
yor. 

Hakikattan korkmak o telgrafJ 
çekenlere, lcorkmadan soylemek de 
reise di1§Uyor. 

• • • 
Bir okuruma cevap : 

Erzurum'dan bir mektup gonde -
ren okurlarzmdan B. S. Çak1r'a : 

Ô/Um y1/di5nümlerinde yakalara 
siyah kordele takmak bizce kabul 
edilmi1 bir anane degildir. Nitekim 
Ebedl ~ef'in cenaze toreninde de 
siyah kordele, siyab boyun bag1 kul· 
Jamlmam1~t1r, 

T. t. 

Bu son çekilitin ikramiyeleri çok 
mütenevvi ve zengindir. Sade bü
yük ikramiyelere kuvet verilmemi1, 
aym zama.nda orta büyüklükteki 
ikramiyeler de çok fazlala1hnlm1t· 
hr. Bu suretle birçok vatandatm, 
rakamla konu1ursak (67.274) bi. 
let sahibinin ikramiye kazanmas1 
temin edilmittir. 

Eger yilba11 piyangosunda ka
zanmadm1zsa bu çekilit taiihinize 
yardnn edebilir. 

Mesut bir evlenme 
Mülkiye müfetti§lerinden B. Saraç'm kl· 

zt Bnyan Sernahat Fikret Saraç'la Kurmay 
blnba~t Sad1k Ôzcebe'nln cvlenme torênlerl 
evelkl giln yap1ln11itir. Yeni ev!ilere ebedt 
saadetler dlleril, 
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italya'ya yard1m 

Atlas Denizinde 

Gemi kafileleri 
HA RB E 
D A i R 

Bir Alman gazelesi diyor ki : 

Îngiltere ile harp 
basit bir Ï$ degildir Harp uzadrkça, ltalyn, nefesi git

~ikçe kesilen bir ko§ucuya benzeme
ge batlad1. ltalya, gcçen &enenin 
haziranmda harbin iç.ine at1larken, 
arslan tav1rlar1 takmm1§h. Avrupa
da dogÜ§mek istiyor, fakat kar§i· 
•mda dÜ§man yok. Franaa korku
aundan teslim olmu§, Akdeniz'e hâ
kim olacngmdan §Üphe edenleri 
italyan gazeteleri azarlryorlar. Af
rika'ya gclince; italyan &ilindiri sa
ga ve &<>la dogru yürüyerek bu ka-

Romanya'da 
dahilî vaziyet 

gene kar1§t1 
(Bas1 1 inc1 ~avtada) 

tayyarelerle 
himaye ediliyor unsurlnr1 lie dcmir muhafular arasmda a1k 

a1k lhtilAfinr ç1kmas1d1r. Romanya'ya ve 
hattll dogrudao dogruya BUkrct'ten gelen Londra; !· a.a. - (Royter) in Atlas de-
ltimnda l}nyan hnbcrlcrln c.,nst vauycti bu nizi ilzcrinde harckltta bulun.an bir hava 
fekllde g6stermektedir. Romanya'dakl n&J:l dcvriyesi nczdlndekl hususi muhabirl ya
kuveUcrlnln Ut,: firknya ball! olrlugu znnnc- .zryor : 

Almanya'nrn 
yard1m1ndan 
çrkan meseleler 
italya'ya yard1m 

fran11z limanlarrn1 almanlara üs 
olarak vermemek hususunda Ma
re§al Petain'in ald1g1 karar bü
yük bir âmil olmu§tur. Filhakika 
almanlar cebir kullanarak da 
Fransa'dan geçebilirlerdi. Fa.kat 
bu takdirde bütün fransrz müa
temlekelerinin general de Gaul
le' e iltihakmr mümkün kalabilir
di. Gelen haberler dogru ise, bu 
takdirde maretal Petain'in bile 
tayyare ile Afrika'ya gitmesi ta
karrür etmi§ti ! 

lkinci aydrnlanan nokta tudur: 
bu hareket almanlarm, Balkan· 
lal'da timdilik her hangi bir te· 
1ebbüse girmek iatemediklerini 
anlatmaktad1r. Filhakika Bulgar 
Batvekili Filof tedavi edilmek ü
zere Viyana'ya gitmi§tir. Bu ea· 
nada kendisine, Sofya'daki al· 
man elçiainin de refakat ettigi 
&Oylenmektedir. F akat Fil of ha
reketinden birkaç gün evel ne§
rettigi bir beyannamede, Bulga
ristan'm aulh ve bitarafhk siyase
tini bozm1yacag1n1 .Oylemit ve 
ondan aonra Viyana aeyahatma 
çrkmrthr. Zaten almanlarrn tay
yare ile dogrudan dogruya ltal
ya.'ya yard1m etmeleri, her hangi 
bir üçüncü cephe daha açmaktan 
daima çekindiklerini isbat eder. 

Çünkü bu devlef bir devdir 
Der lin, 3 a.a. - (D.!\. B) Lokalanzt'iger 

gRzetesl y1111yor: lnsiltere'ye knr~1 horp ba
sît liir I§ deglld!r. ÇUnkU dUnyanm en büyük 
imparntorlugu olnn bu imparatorluk bir dev
dir. Dundan ba~ka lnglllr.lcr de korkak de • 
gildlrler. !nglltere'de harpçl blr ruh nncnk 
hnrp zamanmdn doguyor. hin acmacak ta
rnf1, mllletio en l) 1 unsurlarmm p!Utokrat 
tnclrler vc r.Uppc pollUkacilnr hesnbmn d6-
gU~mekte olmalnridtr. l\Iuharebelcrde alman 
askerlerl, bu hnrbl tohrlk eden, borsalann, 
bankalarm ve kulUplerlo ad! mahluklariyle 
çarp1~mamakta, fakat çetln dRrbelcr lndlr -
rnesinl hllrllgi kadar bllylc darbtlere glllli• 
gcrmcsinl de hllen haklkl lnglllzlerle kar§1· 
la~makt11rl1r." 

May1 kolaycn temizliyecek. 
Hayal ile hakikat arns1ndak.i fark 

dün ital_Yan hava kurmay reisi ge: 
n~ral R!colo !a~afmdan neJredilen 
b1r emr1ycv:m1 ile anla§rlmaktadar 
General bu emriyev:misinde ltalya: 

dilmektedir. BUyilk mlktnrda harp lcvar.1m1 " lngiltere'ye celmekte olan bir kafileyi 
mOhOrlU vagonlar lçinde Romanya'ya itcl • degi&tlrme auretiyle himaye eden dcnh: tay 
mektcdlr. Bunlarrn, Romanya'dan Almanya- yarclcrlnden blrlndeylm. Bu tayyare 25 ton 
ya g6nderilen petrollcrln ka~1bg1 oldugu luk s;ok bilyllk bir Short Sundcrland'dir. 
&o ) lenmektcdir. 

Bcrlin'dckl kanaatc gore, Romanya'dakl Dil~man denlzaltllar1mn tehdidlne yen! bir 

Jnn yard1m1na alman tayYar 1 . 
nin gelecegini bildinnekted" e eBri· 
Y d d "h 1r. u ar am a m1 ver usulü b'1r t f . 
"l · h dT e sir 
l et;za. .e j tyor: alman tayYare ku-

alman lktisndi mcnfnatlerinln balto.lanmasi- cevap tc~kll cden husu1î malzcmenin mü
nn niani olmak 'fe komUnlsUerle di~er mu • e!lairli&i muhtelif vcsilclerle sabit olmu1-
halefet unsurlnnnm gitlikçe artan tahrikAh- tur. 

v~herin1dn ltal!a'ya gelmeleri, iki 
m1 ver ev eh arasmdaki t .. 
dün yeni bir ornegi oldugu :.s~nu
mektedir. Bunun boyle ola s~y ~~
müddettenberi malûmdu Bcaghr b ir 
·1 d"v • u a er 
l e . iger, e~teresan bir malûtnat da 

na set çekcliilmt"k ir;io Ur; firka askere ihtl - " Kafileyi ve ona refakat eden harp ie
) or; l'nril1r. Dugünkil vazlyt"tln t'snsrna, de • milerinl himayeden sonra bütiln bOlgeyi ta
mlr rnulnf1zl11rm takih~ttikleri ulkü ile kn- ramaia bal!ladik. Yol boyunca yüksck in
mUnlst emellerinln çall~1111151 hl\klm olniak - filâk bombalan dü$man denizalttlanna ezi-
tndir. Ilu hnklkat, blr knç hllfta evt"I, demir 
muhafir.lnnn Besarnbya hududundakl kml- ci darbeler indirmege müheyya bir balde 

ordu hudut m11haf1r.lnrlyle çarp1~malan ne - idi. 

lngrltere y1 bombard1man • . .. ' 
d 'l "t l içm gon-

tlceslnde bUsblltOn tezahilr ctml~tir. " Gece karanhginda gemilerin 600 metre 
üstünde uçarken inglUz tayyarelerinin harp 

ekr~len 
1
• 8 • y~n tayyarelerinin geri 

çe • me er1d1r. Esasen alman t 
relerinin himayesi alhnd J ~)yya.. · d a ng1 tere 
uzerm e ancak birkaç defa uçtugu 
anl~§1lan bu tayyarelerin pek agir 
zayrata ugrad1klari ve hiç b"r . .. 
~emekdikl~~i ~c bildirilmi§ti.

1 
1:!1;:: 

in end1s1 h1mmete muhtaç "k In 1t • · 1 en, 
·gr ere ~m bombard1man1na Ï§ti-

rak etme111 ayk1r1 bir hareketf M 
md afi~ Musolini'nin de son n~tkuna~ 

a so led·- · 'b' b Y ig1 g1 a, u, Almanya'ya 
~ard1mdan ziyade, Londra'y1 bom
mard1man §erefinden mahrum kal
it amak maksadrna matuftu. Ve 
f al!an tayyareleri bu §erefli vazi-
cyi Bay Hitler'1°n h • ·· · 1 usus1 musaade-

s1y e ynphlar. Daha dogrusu yap
miya çnli§hlar. 

halya'y l 1 rnüf a. ge en a man tayyare 

Y 
' rezeler1ne gelince; bu, Alman-

a n1n Akden· .. d 1 râk" d iz muca c esine itti-
ha in en ~.e d.aha ehemiyetli ve da
deiumu!l~ b1r hâdise olarak kay-

y .1lrnd elad1r. ltaJya'nm siyasi bün
es1n e t b ·· da . e . a~uz eden zâf kar§mn-

vaz!yehnan ne olabilecegi dün-
t~ :karm~~miyesini me§gul eden 
v ~s~le 1d1. Alman tayyare ku-
1::~e-rinm. ltalya'ya gelmeleri, ne o
it l gma l§arettir. Alman yard1m1 
et~/~Ya Akdeniz harbinde yard1~ 
fün·". kadar da ltalya'da faiist re
ets ini takviye maksadrnr istibdaf 
tik e gerektir. Filhakika tiddeti git· 

l 
çe ar

1
tan sara1nhlara balulacak 

o ursa ta)y , y . l gilt ', a nrn unamstan ve n-
Yar~re Ye kal"§t açhg1 harpte alman 
tiat rm1n.a.~uhtaç oldugu kadar fa
i in Parbsmm de ayakta tutunmnk 
j alman ynrd1mma muhtaç oldu
.. u anlatilir. 
• Bu Yard1mlarrn gittikçe artacag1 
•~d8;~~1kça i~~ ~ihver _ devleti ara
d h 1 tesanudun aaglamlagmdan 
d~l b'rk bahsedilecegi tahmin e
al :k1

1
1r• A~cak bu noktada bir au

luk ha :el1yor: Almanya Arnavut-
~i ~~ ine de karitacak m1? 

nin Yu~Ye. kad~r Almanya, ltalya
kar aniatan a kar§r açhgr barbe 
aiy~!!'la~l§hr. Hattâ Yunanistan'la 
rnitti l n;\nuebetlerini bile kesme
dad1;· Al Iman elçisi henüz Atina
riyle b Amanya, bütün hal ve tav
ancak u rna!'utluk itinde ltalya'ya 
iini ve~an~~1 yardrmda bulunaca
kanlard ":.ihder tarafmdan Bal
tnad1k a b •r laarruz cephesi kurul
irnr a çj u mese)eye kart§mryaca· 
Arnav~t~mith. ~ger Almanya bu 
larsa y k ~arbme de kuvet yol
olac~kt unvn111tan'la harbe girmi~ 
lc:anlar ir. e 0 zaman harbin Bal
caktrr. \fai~il~as.t t~hlikesi arta
bin Yaytl uka §imd1ye kadar har
Polit'k ma111na mâni olmak alman 

' asrnm hedefler· d h" . . te1kil etr·· .. 1 an en iram 
Al ig1 soy enmektc idi 

mnnya'nin 1t 1 ' • 
ancak bu b a ya Ya yard1m1 
lir. Yokaa akamda_n t.e~likeli olabi· 
rnücad 1 yaln1z mg1hzlere kar11 
cakaa el ey~ devamdan ibaret kala· 
büyuk hgilt.ere bak1m1ndan bunun 
le garb~1 Aem1yeti olamaz. lngilizlcr~ 

vrupa'd d ..... re filolar1 . a ogu§cn tayya-
lerle dog~1:i bar .k!smr, ayn1 ingiliz
lecekl ' ek içm Akdeniz'e ge-

er demekt' B h b 
giltere'de lt 1 ~r. u A .a erin ln-
ettirm· 1 a ya 'lm z:aiun tebarüz 

ss ki§i oldü 
Bundan bqka, Romanya'daki komilnlst 

aleyhtan mUcadelede 4.0 dernir ruuhaf1zla 
18 rus olmU11 ve bunun Uzerlne SovyeUer 
Blrllglnln Bilkre§ eli;lsl B. Lavrentief bu 
hddisl"lerc blr niho~ et \'crilwesinl talep et
ml§tlr. 

Dlger taraftan demlr rnuhaf1zlar, ken
dllerlyle 1ttlfak ballnde olan herkesl ko • 
mUnlst addederek yahudilerle ve dller 
klmselerle eskl va husu11l hesaplan hallet
mek yolunu tutmu11lard1r. 

BUkre11"ln muhnlefet mahflllerindekl 
kana.ale gtire, almanlar, demlr muhaf1zla -
nn Uoumnyn'dnki komimlst nUfm:unu kir
ma~a matuf faallyctlerlnl tcvvlk etmekte
dlrler. Balkrullardakl sovyet mahflllerlne 
nazaran Almanya'mn BUkre11 eli;lsl Ro
mnnya'mn, Gestapo marlfetlyle kontrolü
nU temln etmek Uzcre fallyet gostermek
tedlr. Gestaponun. demlr muhaf1zlar1 ko -
mUnlstlere kar111 blr l'ilet ola.rak kullan -
mak lstedlgl oilpheslzdlr. 

Romanya §ehlrlerlyle klSylerlnde yap1-
lan blr anket buralardakl amele s1n1flar1-
mn 11lmdlden komUnlst nUfuzu aluna glr -
dlklerinl gèistermt11Ur. Çlftçllere gellnce, 
bunlar da bugtinkU lejlyoner rejimlne mu
hallf ve tehllkell hlslerle me11bu blr halde 
bulunmaktad1rlar. 

Bu vazlyet k&r1I1smda, efer Almanya 
Romnnya'yi kendllrlyle beraber herhangl 
blr sergüzeF,e sUrüklemete kalkacs.k o • 
lursa, Romanyahlardan blrço#Unun 1lddet
ll aksUlâmellyle kar111la§acakbr. 

Pekin'de Japonlar
1 

ve Amerikahlar 
aras1nda bir hadise 

Amerikah askerler mevkuf 
tutuldular ve dogüldüler 

Pekln, S a.n. - Pekln garnizonu ame • 
rlkan bahriye Bilàhendazlar1 kumandan1; 
japonlardan. Pekln'de pazartesl gUnU vu
kuo gelen ve amertknn allàhendazlanmn 
japon polie! lara!1ndan mevkuf tutulma.s1 
lie netlcclencn ha.dise haklunda tam tar
ztyc lsteml11tlr. Mevlru!lyetlerl ei<nas1nda 
amcrlkahlardan d6rdU dotUlmll§tUr. Ame -
rtkan albay1, suc;lu japon jandannalanmn 
ve subaylar1run cezaland1nlma.sm1 ve ls -

tlkbalde bu gibl hll.disclertn tekerrUr et -
mlyecetl bnkk10da temlnat verllmeslni de 
11temt11tlr. Aksl tnkdlrde hM\se kapanm111 
tclàkkl olunm1yacaktlr. 

Bu hll.dlse, blr Pekln kabareslnde vukua 
gelml11t1r. Bir slvll japon, Ame.rikan sllàh

endazlan grupundan blrlslyle kavga etmt11 
ve bu Amcriknhya tabancaalyle tehdit et
ml11tlr. Amcrlkahlar, bu jnponun sllàhm1 
elinden alm111lard1r. Bunun Uzerlne japon 
poilai amerikalllar1n hepslnl yakalam11 ve 
mevkuf tutmu11tur. Bunlarrn tahllye edll -
mcsl hakk1nda mUkerrcr talepler Uzerlne, 
talùlye ancak 17 saat sonrn vukua gelml§-

tlr. 
Japon makamlan, bu tahllye Uzcrlne 

If o maktan ba•k b' . • 
Uyand1rmadi- .. .. ... a ir alaka 
kis ingilizlergi ~[ulmektedir. Bilâ4 
kaç1nd1g1 iki man~a'nrn daima 
yapmak vaz:iyeti~ep~~h .. -~uharebe 
raz da memnu e .. ~§tugunden bi
lngilizler bdki~n~:runme_ktedirler. 
Iursa olsun Alma ~ vaz:iyet ne o
geld"~· d ' d nya nrn Akdeniz'e 151 e mey andad V 1 
n1n zâfmdan dogan b rr. ~ talya-

Mdlsenln kapanm111 oldugunu blldirml11ler
dlr. Fakat amerlkan kumandant bu ha! su
retlnl kabul etmeml• ve taro tarziye talep 
edcrek hàdlse hakkinda Va1lng-ton'a blr 
rapor gondermlttlr. Amerlkahlardan ikl -
si, mevkuflyetlcrl esnastnda. ka.bahatll ol
dukla.rma dalr blr dekl(lraayon lmzaa1na 

mecbur edllml1tlr. 

Amerikan kad1n ve 
çocuklara Sanghay 

halde mücadelenin ink" vaz1yet, her 
rniyetli bir merhaled" i1af1nda ehe-1r. 

A.~- ESMER 
~ehrinden aynld1lar 

cemileri ile te5riki mesai edcrck fas1la11z 
bir surette ifa ettik,leri mü11klil va:i:ifeyi 

takdir fmkâmm buluyorum. 
" Bu devriye tayyarclerinin yeni y1l için 

verdikleri esas azlmli karar, deniz ticaret 
yollarim lniiltere'ye yiyecek ve hammad
de nakleden büyük vapur kafileleri için 
ber türlü ahval ve ljerait altmda ve hava 
va:r.iyeti ne oluna olsun acrbest bulundur

makta devam etmektir. ,, 

Bremen üzerine 
20.000 den f azla 

1 

bomba at1Id1 
( B1J1 1 inc1 saylada ) 

" Bask10m ba5lamasmdan blr saat kadar 
sonra uzun bir bombard1man tayyaresi ka

filesi Bremcn üzcrine ilerlerken pilotlar 
Hollanda'da Zuiderze üzerine gcldikleri 
zaman gokteki k1z1l 1111&1 gorebilmi!Jlcrdir. 
Pilotlar o zaman hedeften 200 kilometre 
uzakta idiler. Hedefe yakla~tlkça k1zll 1$lk 
evclâ bir alev itütlcsi, aonra da 5iddetli bir 
külhan haline iclmckte idi. Dumanlar bu
lutlara kadar yükseliyor ve onlara kan11-
yordu. Birkaç pilot kendilerinc tayin edi
len hu1u1t hedefleri o kadar kuvetli alev

lerin altmda bulmu:ilardtr ki bombala -

nru esasen tahrip edilmi:i binalar üzerinde 

israf ctmektense eehirde ba5ka fabrika ve
ya deniz tezgih1 aram11lardlr. 

"Baskm karanhk çoktükten takriben bir 

aaat aonra ba5lam15 ve daha &'ece yansm
dan evel 10.000 yangm ve infilâk bombas1 

atllm11t1r. ~ehir üzerindeki bulutlarr rüz
gâr o kadar 1Uratle itmektc idi ki, hiçbir 

hedef uzun müddet iÎZli kalmadx. Gece par
lak, soiuk tiddetli idi, Üç bin metrede ter
mometre 11hnn altmda 30 derecc santiirat 

kaydetmi!Jtir. 

Deniz tezgâhlarr da bombalandt 
Londra; 3. a.a, - Ôgrenildiiinc gore, 

cvelki gece Ïniiliz hava kuvetleri tarahn
dan Bremen'e tevcih edilen !Jiddetli hücum 

esnasmda, daniz in:iaat tezgâhlan da bom
bard1mana maruz tutulmu3tur. tki numa • 
rah liman clvanndaki bütün depolar yan

maga ba!jlam111t1r. Bir pilot Fockevulf tay
yarc fabrikas1 üzerine geldigi zaman, fab· 
rikanm yanmakta oldugunu gormü5tür. Bu 

tayyarenin att1i!:1 bombalar, alcvler içine 
dü1mü$ ve biraz 1onra alevler arasm
da alti infillk vukua gelmistir. Deutsche 
Vacuum Oil petrol tasfiyehane&i çok hasara 

u&rahlm11 ve Bremen'deki demiryollanna 
da birçok noktada isabetler kaydedilmi1· 

tir. Bir demiryolu civannda bulunan fab

rikalar, tamamen y1kilm11tir. 
Raporlardan bir tanesi, bu hücumun Man 

nheim'a yapilan hücumdan s;ok daha 1id -
detli oldugunu bildirmektedir. Alman hava 
dafi bataryalnnnm baraj ate:ii çok 5iddetli 

olmu&tur. 

Bir çarptfma 
Bombardtman tayyarclerimizden bir ta

nesi, donerken, ingiliz sahili aç1klarmda 

dü:imamn bir Junkers - 88. tayyaresine rast 
lami!Jllr. Junkers, 800 metreden ate!J açm1!J, 

ingiliz bombard1man tayyaresinin arkasm
daki top bu ateae cevap vermi1, ve biraz 
1&onra dü1man tayyareainin, duman s;1kara
rak ve zigzag yaparak yoluna devam ettiii 

1orülmil1tlir. 

-----
Japonyanin Moskova büyük 

el(isi B. Molofof u ziyaret elli 
Moskova; g. a.a. - Japonya'mn Moak 

Kobe, 3 a.a. - Snnghay'dan r.'9 yolcu Ile 
hnreket eden President Colldge admdakl 
Amcrlkan vapuru bu sabah buraya gel
rni11Ur. Yolculardan r;ol:u Uzak - Sark su· 
lanndn bulunan Amerlkan harp gem!lerl 
milrettcbatmm allclerl efradld1r. 

Pilotlann bazllar1, bir Nielson Amidon 
ve pirins; fabrikas1ru ba5tan ba1a o dcrecc 
1iddetle yanar bir halde mU1ahedc etmi1-
lerdir ki esasen ankaz haline ielmi1 olan 
bu :yeri daha fazla tabrip etmegi lüzumsuz 
tclâkki eylcmi&lerdir. Bu fabrikaya taar -
ruz cyllyen pilotlar, burada sekiz büyük 

yangm ç1kard1klarm1 ve nihayet bütün bu 
yang1nlarm muazzam blr tek ate~ halini al

m11 oldugunu bildirmitlerdir. Pilotlar, bu 
yangrn1, donerken Hollanda hududunu a1-
t1klan halde yine gormekte devam etmi5 • 

lerdir. • bü "k ova 
Yu e!çisi, sah gilnü ogledcn sonra b • 

ci ari-
1'e halk komiseri B. Molotov'u ziya t 

ct111letir. rc 

Japon mnhfilleri, Sovyet - Japon bahk 
av1 anla "dd • • 'ha (i Dma11 mu etmm n1 yctc ermek 

Ztre bulunduë'unu bildirmekte ve anlai • 

l?laiirn bir sene daha uzaulmas1 hususunda 

:udltabik kahnacaf1 ümidini izhar cylemck. 
r. 

Domcl njanm Amcr:lkah kadm ve çocuk
lnnn Sanghny'1 terketmelerlnl fevkaltide 
kan$1k bululltl.n bcynelrnilel vnzlyetin bir 
aynllSl olarnk telAkkl ve te!sir etmektedlr. 

Kurban bayramt, liç milli cemi
yetin gayelerine yard1m için en 

uyg~n ftrsatlar~an biridir. 

Marmaris ve Dalçada 
hafif bir zelzele oldu 

Mugla; 3. a.a. - Dün Marmaris ve Dat-

l s;a'da hafif blrer zelzele olmu1tur. Hasar 

---------------...: yoktur, 

"Fokat her feye ragmcn almnn nskerl ln
gllliltri yt'necektlr. ÇUnkU o daha UstUn oJ.. 
dugu gibl dllvas1 da daha yUkscktir." 

A lmnnya'nm dost ve mütte· 
fiki ltalya'ya nasrl yardnn 

edeceii meselesi, fikirleri kurca· 
larken, alman havac1 müfrezele
rinin ltalya'ya geldigi haberi ve
rilmektedir. Anla11lan Almanya, 
ltalya'nm daha fazla peri~an bir 
va:ziyete girmeaine müsaade et
miyecektir. Çünkü italyan mag
lûbiyetinin Almanya üzerinde 
manevî tesirleri olacag1 a§ikârdrr. 
~imdi ingilizler Trablus toprak
larmda, yunanlrlar Arnavutluk'ta 
ilc.rlerken, almanlar da ltalya'ya 
ayak basmaktad1r. Bu hal, "bi
zim deniz., diye andrklarr bir yer
de bile italyanlarm hiç bir ~ey 
yapmaga, hattâ mevcut vaziyeti 
bile idame etmege muktedir ola
mad1klarm1 isbat etmektedir. 
Bunun boyle oldugunu tevsik için 
maddi deliller mevcuttur. Birle
~ik Amerika Devletleri Akdeniz'· 
de aeyrüsefer eden gemiler için 
evelce yüzde ona yükselttigi harp 
rizikosu primini yüzde 7,5 a in
dirmi§tir. lngilizlerin Trablus 
topraklarmda ilerlemeleri üzeri
ne Lyon borsa11mda hareket ba~
lam1~, ve ingiliz k1ymetleri yük
selmi§tir. Bütün bunlar, ltalya'
nm harbe girmesiyle Akdeniz'de 
patlryan f1rhnanm lngiltere le
hinde duruldugunu gosteren ba
rometre hareketleridir. 

Îki cephe i ngilizlerin gizli 
tayyare tipleri 

çok mükemmel 

. 
llalyanlartn kazanu 

i §te bu vaziyette Almanya, 
ltalya'ya yardnna karar 

vermittir. Fakat bu yard1m ltal
ya'nm lehine bir fey midir? Yani 
eger mihver bu harpten galip çr· 
kacak olaA bile, ltalya ümit etti
ii §eyleri elde edebilecek midir? 
Bunu degil, aksini tevsik eden e
mareler vardrr. Frans1z hezimeti 
üzerine, ltalya, harbe girdigi za
man, mühim miktarda frans1z as
kerlerini Alplarda tubnasma rai· 
men gene fazla bir ,ey elde ede
memi,ti. ltalyanlar ancak ilerle
dikleri kadar aahay1 Ï§galleri al
trnda bulundurabileceklerdi. Ne 
Korsika'nm, ne Savoie'nm ne de 
Nia'in ve ne de Tunus'un ismi bile 
geçmiyordu. Çünkü italyanlar, 
harbi ilân ettikleri gün, ne olur 
ne olmaz diye Alp daglarrndaki 
koprüleri atmrtlardr. ltalyanlarrn 
taarruza karar verdikleri andaki 
taktikleri bu olduguna gore, ta
arruza ugrad1klar1 zaman ne usul 
kullanacaklar1 cidden merak e
dilecek bir hâdise idi. Nihayet 
günün birinde o da oldu ve Arna
vutluk'ta ve Trablus'ta muhte
lif misaller verdiler. Ne garip te
aadüftür ki, almanlar1n ltalya'ya 
yard1ma knrar verdikleri günü de 
Bardia dü§mek Üzeredir. Dünkü 
Kahire tebligi ingilizlerin Bar
dia ,ehrinin ilk müdafaa hathna 
girdiklerini bildirmi~tir. 

imtihanda ikmal 

M alûmdur ki, italyan politi-
kas1, timdiye kadar birçok 

imtihanlardan geçmi~tir. Bu sefer 
ltalya'n1n askeri kuveti ve kudre-
ti de bir imtihana tâbi olmu~tur. 
ltalyanlar evelce "kanaat,, de ka
zanamadrklan için §imdi "ik
mal,, e kalm1§lard1r. Ve onlarr ik
ma) eden de Almanya olmaktad1r. 
Bir hamle daha ileri geçebilmeleri 
için almanlarm verdikleri bu kop
yeyi italyanlarrn muvaffakryetle, 
kimse gormeden, anlamadan, çak
madan kullamp kullanam1yacak
lar1 me,kûktur. Fakat hakikat 
tudur ki, alman havacdar1 ve al- • 
man tayyareleri •imdi halya'da
d1r. Bunlar1n ne miktarda oldugu 
hakkmda bu aahrlarr yazd1g1m1z 
ana kadar elimizde sarih malû
mat yoktu. F akat bu askerlerin, 
Romanya'daki alman a$kerleri 
kadar fazla olmad1g1 kuvetle zan
nedilmektedir. ltalyanlar, Î§te 
bundan sonra galip gelirlerse, an
cak, bu alman tayyarecileri vas1-
tasiyle, yani bilvas1ta galip geJe
ceklerdir. 

Aydmlanan meseleler 

A lma!'lann ltalya'ya yaphgr 
yardnnlar birçok mesele

leri aydmlatmr§, f akat birçok me
aeleleri de büsbütün mug)ak 
ve anla§rlmaz bir hale getirmÎ§
tir. 

Aydmlanan meseleler §Unlar
drr: 

Evelâ Almanya, Fransa va111ta
siyle ltalya'ya yardrm etmekten 
vaz geçmit gibi gorünmektedir. 
Bunda fÜpheaiz, alman askerleri
ni topraklarmdan geçinnemek ve 

A ydmlanan noktalardan ü
çüncüsü de almanlarrn 

timdiye kadar tatbik ettikleri 
"tek cephe,, usulünü terketmege 
mecbur kalmit olmalandar. Bu su
retle almanlarm çarpr§acaklan 
sahalar genitlemektedir. Oyle an
latrhyor ki, Almanya, timdilik ln
giltere'ye kar11 dogrudan dog
ruya hücum edecek yerde, evel
ce bir yaz1m1zda da tahmin et
tigimiz gibi, bilvu1ta taarruzu 
daha muvaf1k bulmuttur. Bu bil
vasrta taarruz da Akdeniz'de ya
prlacak, fakat tam Bremen'e 20 
bin yangm bombas1 at1ld1g1 gün 
almanlarm hava kuvetleri daha 
fazla inktsama ugr1ya.cakbr. Al
manlar, Akdeniz'deki ingiliz ku
vetlerini inkraama ugratimya ça
h§irlarken, timdi aynr âktbet ha
va kuvetleri için kendi ba§larma 
gelmittir. 

Aydmlanan noktalardan biri 
de ltalyan hava kuvetlerinin kâ· 
fi miktarda olmad1g1 ve yahut 
bu kuvetlerin son günlerde ingiliz 
hava akmlar1 dolayHiyle hayh 
zayiata ugramrf bulundugudur. 
ltalya'da ya tayyare azalnuttar, 
ve yahut bunlar1 kullanacak ce
sarette tayyareci kalrnam11tir. 
Zaten alman yardnn1 olmasa da, 
ingiliz tebliglerini okumasak da, 
maretal Graziani'nin Seydi - Bar· 
rani hezimetini tevil eden rapo
rundan italyan tayyareciliginin 
ne vaziyette oldugunu keatirmek 
kabildir. Graziani tiddetli yag
murlar yüzünden tayyarelerin 
kalkamadrgm1 &Oylemittir. Acaba 
bu yagmurlar, Allahm rahmeti 
mi, yoksa ingiliz tayyarelerinin 
bombalar1 mrdrr? •• 

Kan~an meseleler 

S imdi alman yardrm1 ile büa
bütün muglak bir hale ge-

Jen meselelere geçelim: acaba 
ltalya Almanya'dan bütün kuvet· 
leriyle yardrm talebinde bulun
mu§ da Almanya yalnrz hava ku
vetleri gôndermekle mi iktifa et· 
mittir? Yoksa, Almanya bütün 
kuvetleriyle yard1m teklifi yap
mtf da ltalya, yaln1z hava yard1-
m1 m1 istemÎ§tir? lkincisini varit 
gosterebilen aebepler vardrr: çün
kü italyanlar vaziyeti onceden 
hazirlam1tlard1r. Hatrrlardad1r 
ki, italyan tayyareleri geçen ikin
cite§rinin 6 smda ilk defa olarak, 
alman tayyareleriyle beraber 
Londra bombard1manma Î§tirâk 
etmitlerdi. Bu sembolik bir hare
ket mi, yoksa politik bir hareket 
mi idi? Bize kahrsa, bu, gunun 
birinde ltalya'ya yaprlacak yar
d1m1, italyan efkâriumumiyesine 
mazur gostercbilecek politik bir 
hareketti. Nitekim timdi, ltalya 
bu politikas1nda hâlâ devam et· 
mekte ve "kendi muhtac1 himmet 
iken,, bir avc1 grupunu Almanya
da b1rakmaktad1r. 

Yaln1z alman yard1mmm en 
karakteristik ciheti, gelen kuvet
lerin gûya, italyan emir ve ku
mandas1 altmda bulunacag1d1r. 
Bu itibarla acaba gelen alman
lar vaktiyle lspanya'ya gonderi
len Kondor Jejiyonu gibi gonül
lülerden mi müte§ekkildir? 

Yunanislan'tn vaziyeti 

Büabütün kart§IUl noktalar
dan biri de bu yardun do

lay1siyle Yunanistan'la Almanya 
arasrndaki münasebetlerin ne te
kil alacag1d1r? Roma'da nefredi
len teblig almanlar1n Akdeniz ha
rekâhna ittirâk için geldiklerini 
bildirmektedir. Halbuki Akdeniz
deki yunan adalarmda, meselâ 
Girid'de de ingiliz üuü vardrr. 
Ve bombalar ahhrken, ingiliz ve
ya yunan diye bir tefrik yapm1ya 
imkân yoktur. Nihayet junan 
destroyerleri de italyanlarm Ak· 
deniz harekâbn1 itkâl edebilir· 
Ier ve etmektedirler. Halbuki Go
rice düttügü zaman Atina'daki 

Londra, 8 a.a. - Hava nezaretlnde lma.
lê.t mildUrü bulundugu zaman yapt141 hlz
metlere blr mUkA.tat olmak Uzere kendlai
ne o6valye payes! tevclh edllen B. Ernst 
Lemon, tngllternin mallk oldujtu gizll tay
ya.re tlplerlne kar111 bUyUk blr ltlmat bes
ledltlni sllylemlt ve ounlar1 1111.ve etmt11tlr1 

"- Almanlar1n ortaya ne ç1karacakla
r1ru klmse bllmez. Fakat biz, nuuidekl 
tecrUbclerlmlze lstinndcn yenl model tay
yarelerlmlzln almanlannklnden UstUn ola.
caA"1ru kuvetle ümlt cdeblllrlz. Conaollda.
ted B. Uplnde 26 tayyarcden blrlnclslniD 
pek yakmda tesellUmil beklcnmektedlr. E
velce Amcrlkan ordusu ii;ln slparl11 edll • 
mtgken sonradan 1ngiltcre'ye verllen d!Srt 
mot6rlil 24 bombard1man tayyaresl, saat
te 4SO k!lomctre eUrat yapan ve 4500 kllo
metrellk blr hareket sahasma mallk bu -
lunan bUyUk tayyarelerdlr. Bunlann ber 
blrl 4 ton bomba tq1yablllr.,. 

Siddetli f1rttnalar 
Madrid'de birçok 

hasarlara sebep oldu 
l\lndrld, 8 a.a. - DS.B. blldlrlyor: Pc-r • 

fembc aabnhmdnn berl bUtUn fsp1mya'da hll
kUm sUrt-n flddcUI f1rtma Madrld'de de hlr
çok hnsnrlara JSCbcp olmu~tur. Bir çok kim
se yaralanm1§br. Schrin blr k1smmda tram • 
vaylnr uzun mllddet lfllyememl~r. Blrçok 
blnalar hasara u~rnm1Çhr. 

Sldtletll kar f1rtmalarmm 11gd1!t kar, 
Guaùarrnma vc Somnslf'ra clnglnnndaki bl1-
tün gtçltlerl kapam1~br. Du seht'ple )ladrillt 
tlmal mmtaknsmdan tamamlyle ayr1lm1~ blr 
vadyette kolm1~hr. Per§cmbe a11bahmd11n cu
ma aab11hma kadu, Madrld'den tlmlll istl • 
kamctlne knlkan ck5J1rcslerlo hlç blrl glde
cekleri yerl.-re vns1l ol11mnm1~hr. )hdrid • 
den ve di~cr bar:1 fehlrlerden kalkan blr (Ok 

amele eklplerl Ile mOteaddlt knr da!Jtma lo
kqmotlficri, trenlerde mahsur kalm1~ olnn 
yokulan kurtarmak maksadlyle yollan te • 
mlr.lemekle me~guldUrlcr. 

Madrid mcteoroloJI merker.lnln blldirdlSI· 
nè gore, rUr;gAr, lspanya'nm haZI mmtakn -
lArmdn 11Bntte 60 llA 80 kilomctrc kndar blr 
11Urntle esml§Ur. 

Meçhul bir denizalt1n1n 
bat1rd1g1 gemiler 

Londrn, 3 a .a. - Vlchy'dcn blldlrildl~lne 
gllre 19 Kllnunuevclde Daknr aç1klannda 
blr fransiz sllcblyle hlr fransiz dcnlzlllt1!11 
batm1$ttr. Bunlnnn mec;hul blr denlzalU 
tarafmdan baunlm1s olmasi muhtemeldlr. 
Frnns1z denlzaltlSI mOrettcbatlyle blrllkte 
bntm1sur. 

Royter n;Jansmm bahrlye neznretinden 
llf;rendl~lne g!Sre 19 KAnunueveldekl ha.dl· 
senln vukubulduf:u tarzedllcn mahalle 500 
mil mesafede hli; blr ingl.llz denlzaltis1 bu
lunmamakta Id!. 

Yugoslavya' da vergiler arttmld1 
Belgrad: 3. a.a. - (D. N. B.) : 
I Kinunsaniden itibaren vergiler mahsQ1 

bir surette arttinlm111tir. 'Muamele ver1i1i 
ylizde 2,5 dan yüzde 3,5 a ç1kanlm11t1r. $e
ker, kahve, bira ve diger ispirtolu içkilerle 

bendn, elektrik vc hava cazmdan ahnan 

1 istihlâk resmi de arttmlm11tir. 

alman elçiligi binuma da bayrak 
çekilmittir. 0 halde ortaya garip 
bir devletler hukuku meaele&i da
ha ç1km1yacak m1d1r? Almanya 
Yunaniatan'a kar§r ilâns1z bir 
harbe mi girifecektir. Çünkü Ak· 
deniz harekâh 1ade fngiltere'yi 
degil, Yunanistan'1 da istihdaf 
ebe yeridir. l~te bu yard1m dola
yuiyle büabütün karitan, zorla
tan ve içindcn ç1k1lmaz vaziyet 
alan noktalar bunlard1r. Bu nok
talar aras1na bizzat ltalya'nrn 
vaziyetini de ithal etmek hatah 
bir Ï§ olmaz aanrnz. 

Miimtaz Faik FENIK 
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Avusturalyahlar larafmdan 

BARDiA~DA 
müdafaa 

hatt1 yar1ld1 

Meçhul bir tayyare 

Dün Dublin 
§eh ri 

bombalar att1 

• üzer1ne 

Bütün istikametlerde 

Elen ileri 
hareketi 

devam ediyor 
(B"!i' 1 inci sayfada) 

dekl hususl muhablrl blldlriyor: 
!talyan yorgunlu!!u manzaras1 ve 

(Ba~1 1. inci saylada) (Ba~1 1. inc1 sayfada) 

hlarm hiç birl agir deiiildlr. nln Arnavutluk hududundakl husust muha-

Bar· Asker k1talan blrkaç dakika lçlnde klS· biri bildiriyor : 
lalanndan ç1karak bombard1mana ugn
yanlarm yerd1mma kosmuslard1r.,, 

dia etrafmdakl lnglllz llerl kollan tarafm
dan yen! eslrler almmas1 muhasaranm te-
1lrlnl gosteren bellg blr del!ldlr. Bardla dis 
müdafaa tertlbatmm teferruatJ, Bardla'mn 
aeklz kllometre kadar slmallnde sahllde 
blr nokta olan Vadi • Rahls'den Bardla'run 

Hücu.mun talsilâtr 

" Son 24 saat içinde, Yunanhlar, simalî 

ve merkezî Arnavutluk cephesinde Mos

kopolis ile Lin arasmda §iddetli ita!yan 
Londra; 3. a.a. - Müstakil frans1z aians1 mukabil hücumlanru tardetmislerdir. Lin-

bildiriyor : 
Bu sabah bir tayyare tarahndan at1lan 

alti kllometre kadar cenubunda gene sa· 
hilde blr nokta olan Vadi • Matred'e kar- bombalarla Dublin'de birçok ev hasara ug. 

in ~imalinde, Ohri gôlü mmtakasmda ka. 

rakol çarp1§malan, dün §afaktan biraz son. 

ra ba !ami§ ve baz1 noktalarda siddetli mu

harebeler vukua gelmi§tir. 1talyanlar, Lin-

in cenubunda Tiskupati'ye hücum etmi§ • 

Ier, fakat Yunanhlar, iki saat sonra teseb

büsü elde etmisler ve bütün italyan kazanç. 

11 uzanan gents bir müdafaa slsteml bahls ram1§t1r. Birkaç ki§inin ankaz altmda kal
mevzuu oldugunu gëstermektedlr. Bu sis- m13 olmasmdan korkulmaktad1r. Dufferin 
tem karada alti kllometre derlnllge varan caddesindcki hemen biltün cvlerin camlan 
bir yanm dalre terslm etmektedlr. Takrl· k1rt!m1§hr. Donore Terrace üzcrindeki ev
ben k1rk karakolu lhtlva eden bu dis çev· ierde büyük hasar vardir. Soylendigine gêi-
re dahilde dl"er mlldafaa hatlanm lhtlva lann1 geri almrslardir. " re, Donore caddesindeki birçok ev y1k1l -

1 kt d
. H " Daha simalîgarbide, daiilarda, Yunan. 

ey eme e 1r. er karakol 30 • 40 kadar mistir. Bu sabah saat 3.45 de yedi kisinin 
asker tarafmdan müdafaa edillyor ve mil- hastaneye kaldmlm1s oldugu êigrenilmistir. 
cavlr karakola dlkenll tellerle merbuttur. 1rlandah!ar, çarsambay1 per§embeye bag. 

hyan gece sarkî 1rlanda'ya alman yangm 

bombalan at1ld1g1 ve dün pek mubtemel 

hlar, bir italyan ilcri mevziine muvaffa • 

kiyetle hücum etmislerdir. Fakat bu ma -

hallî avantaj, bu bôlgedeki umumî vaziycti 

degi§tirmemi§tir. 
Müdafaa hattmm büyük blr klsm1 boyunca 
be$ metre genlsll~de ve üç metre derln· 
liginde tank tuzaklan kllZllilUlihr. 

Y eni talsilât yok 
olarak yine aiman manyetik maynlarmm ltalyan hücum dalgalari 
Dublin'e 12 mil mesafede Enniskerry civa- Moskopolis'in §Îmalinde, italyanlar, 

/Alman 
hava kuvetleri 
italya'da 

(Ba~t l inc1 sayfada) 

mak, ltalya'y1, mihverdeki beraber· 
lik rütbesinden ve onun imtiyazla
rmdan mahrum etmittir. Tevazu ile 
fatizm ideolojisinin nasd untizaç 
edebilecegini merak ebnemek, he
le, bir iki ayda Süvey§, üç günde 
Selânik fetihleri ile oyalanan ital· 
yan halk1 Üzerinde alman kanat 
seslerinin nasrl bir tesir yaphgrm 
dÜ§Ünmemek mümkün müdür ? 
Alman zaferlerinde hiç bir hissesi 
olmryan, bundan otürü Almanya'· 
dan hiç bir alacag1 olm1yan ltalya, 
timdi, sadece kendi müdafaas1 için 
onu yard1ma çag1rarak, ikinciligin 
bütün külfetlerini ve imdadm bütün 
borçlarm1 kabul etmittir • 

Falih Rifki ATAY 

Amerikan 
kongresi 

toplan1yor 
( Ba~1 1 inci sayfada) 

r 
Mehmetçige hediye 

Klz1lay Ankara Menez! Re!ell
t!nden: 

Kahraman ordu içln evlerinde he
diye haz1rhya.m1yan saym Ankara
lùara blr kolayllk olmak üzere mer· 
kez!mlzde te§ekkUl eden komltenln 
teoebbUslyle Uç satt1 merkezl tesla 
edllml§tlr. Bu merkezlerde orduya 
hedlyel!k eoya komltenln kontrolU 
altmda ve mallyet tlyabna sattlmak· 
tadlr. Eoyalann tiyatlan olly!e tes
blt edllmlot!r: 

Pamuklu 
YUn çorap 
YUn eldiven 
Kar bB§llfl 

Sati§ merkezlerl ounlard1r: 

kurut 
100 

60 
oiO 
70 

1 - Anafartalar caddeslnde Haba 
kumao matazas1, 

'\ 

2 - Yenl~ehlr'de Mlllt plyango aa
tl§ merkezl, 

3 - Koyunpazarmda Merkez ec
zanesl. 

istanbul'da bir patlama 
istanbul, 8 (Telefonla) - Suler ldaresi

·nin Osmanlye telsizl c!va.rma koydurdugu 
tazyik makinelerinden birl bu sabah bUyUk 
b!r §iddetle pat1ad1, dalre ha.sera ufrad1 
v' Sa! t ad1nda b!r ma.kinl!lt ya.ralanarak 
l)ldU. 

'4/1/t941' 

(,_R_A _D v_o ___ ) 
T'ttRKiYE 

(Radyo Di!Uzyon Postalan) 
TtlRK1YE ANl...AIV 

Radyosu Radyosu 

Dalga uzunlufu 
1648 m. 182 Kcs./120 Kw. 

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

8.oo 
8.03 

8.18 

CUMARTES1 : 4. I. 1941 

Program ve mcmleket saat ayarl< 

Ajans Haberleri, 
Müzik : Hafif Program (Pl.), 

8.45/9.00 Ev kadm1 • Y emck Jistesi, • 
13.30 Program ve mcmleket saat ayar~ 

13.33 Müzik : Türkçe plaklar, 

13.50 Ajans Haberleri, 

14-05 Müzik : Türkçe plaklar progra!ll' 

n111 devam1, 

15.00 

15.30 

Müzik : Riyaseticümhur Bandoi 

($ef : 1hsan Künçer), 

1- 1bo. Gotos : lspanyol Mare•• 

2- Richardy : lspanyol Rapsodif 

3- Keler • Bela : 1spanyol Operl 

(Uvertür), 

4- Manuel de Falla : L'Amour Set 
ci cr, 
5- Raoul Laparra : Rythmes El 
pagnols, 

Müzik : Operetlerden seçme p.I 

çalar (Pl.), 

Ankara Devlet Konservatuvannol 

naklen nc§riyat. 

Riyaseticümhur Filarmonik Orke1 

ras1nm konscri. 

Londra, 3 a.a. - Avusturalya k1talannm 
Bardla müdafaas1m yardiklan hakklnda 
Kahlre'dekl lnglllz umuml karargAhmm 
tebllilnde verllen haberln tafsllâti bu ak· 
1ama kadar Londra'ya gelmemlstlr. Mama
tih Bardia hakkmda elde mevcut umuml 
malûmata gôre bu haberln büyük mlkyas
ta blr taarruzun mübesslrl olmas1 muhte
meldlr. 

rma para§ütle indirildigi hakkmdaki res· Karsava'dan Trcsova'ya kadar Yunan hat

mî beyanattan sonra, Vestford kont!ugu !arma, mütcaddit dalga halinde hücum et

civanna attlan bombalarm bir devam1m mi~lerdir. Yunanhlar, §Îmal cenah1 üzerin

tctkil eden bu bombard1man kar~1smda de- C:e mahirane bir manevra ile tazyiki azait

rin nefret hisleri duymaktad1rlar. maga muvaffak olmadan evcl, 3iddetli mu-

Bu sabahki ingiliz gazetelcri, bu lr!anda harebeler vermek mecburiyetinde kalmi§· 

haberlerine geni, sütunlar tahsis etmekte lar ve büyük kay1p!ar kaydetmi§lerdir. Son 

ve bunun lngi!tere'de dogurdugu heyecam günler zarhnda italyanlar bu merkezî biil-

l!slnde beyanatta bulunan d r mokrat me -
bus Cox, g eçen pazar günU B. Huzvelt ta
rafmdan miilete hitaben n ~rolunan be-

18.oo 
lstanhul 3 (Trlefonln} - 3500 tcneke 18.03 

Bir motor batt1 Program ve mcmieket saat ayar' 

Müzik : Radyo Caz Orkestras1 (1· 

Taarruzun vüsatl slmdi cereyan etmekte 
olan hücumun llk terAkkl safhalan netlce
slne bagh olacagma lsaret edllmektedlr. 
Fakat uzak b!r bëilgede blr kesit hareketl 
mahlyetlnde bile olsa bu hareket muhasara 
altmda bulunan llmana ka~1 yap1lacak hUJ 
euro haz1rh~run lyl llerlemls oldugunu !fa
de eder. 

Bardla müdafaasmm as1! kaleden 8 kl· 
lometre derlnlige kadar vard1g1nt tahm!n 
ettlrecek sebepler vard1r. Bu müdafaa hat
tmda a~r toplann himayesinde bulunan 
mltralyôz yuvalan silsilesiyle tanklara 
ka~ hendeklerden müte~ekkil blr kale bu
lunmas1 muhtemeldir. 

Bardla'run blrçok defa ingillz donanma-
11 ve hava kuvetleri tarafmdan bombardl
man edildig! hat1rlatilmaktad1r. 

Muhasara altmda bulunan ltalyan ku· 
vetler!nln 20 binden fazla oldutu son gün
lerde tahmln edllmektedlr. 

$ehir teslim olacak mi ? 
Londra, 8 a.a. - Dally Herald gazete

elnln Kahlre muhablrl yaz1yor: 
Bardla'dakl ltalyan garnl.zonunun u. 

m!talz blr vazlyette bulundu~u anl1ya. 
rak vaklt geçlnneden teslim olmas1 mUm· 
kUndür. Grazlanl'nln evelA Bardla'yi tahll· 
)'e ederek Tobruk'ta blr mukavemet hath 
tesla etmek tasavurunda bulundutuna da
lr baz1 emareler mevcuttur. Fakat tahl! • 
ye yap1llrken Roma ordusunun Bardla'da 
tutunmas1 ve her ne pahasma olursa olsun 
mukavemet etmesl içln em!r verml§tir. 

General Wavell'in bir nutku 
Kahire, 3 a.a. - Orta §ark bB§kuman· 

dani general Vavel yen! yi! mUnasebtlyle 
radyoda sllyledlfl blr nutukta gllyle de
ml§tlr: 

"- Napolyon'la dUnya hAklm!yet! ara· 
ama lkl §ey glrml§tl: lnglllz denlz kudret! 
ve lngll!z m!lletlnln ruhu. Hltler'le Impe· 
ratorluk rUyalan aras1nda da g!mdl gene 
lkl 11ey bulunuyor. 1940 y11l da uzun retah 
yillar1 glbl mlllt cesaretlmlzin s&g-lam ve 
derln temeller!nl sarsmad1. kazanacaf1z. 
Bu kar1§1k dünyada §lmdlye kadar hlç gll· 
rU!meml§ blr derecede tena olan blr §ey 
lle mUcadele edlyoruz. Hayatm nazi te
lAkklsl lie hlç blr orta raz1 hal mevcut o· 
lamaz. Bu te!Akklye kar§• mUcade!eye o 
dUnya Uzerlnde ban§ ve !yl nlyet mevcut 
olmas1 lçln onu ezmej!'e mecburuz.,, 

T arihin kaydedecegi feyler 
General Vavel 1940 y11l zarfinda lngillz 

mllletlerl arasinda vuku bulan kalkinmayi 
1enâ lie anm1§ ve §tiyle deva.m ~tml§tlr: 

"- istikbalin tnrih yazanlari 19\0 hi\ • 
dlselerinl lnglllz 1rk1mn harpteki nnklse ve 
mcr.lyetleri bak1mtndan tipik ola rak knyde -
deceklerdir. Tarihçiler 1910 y1hntn ilk k1s • 
mi ,,,rfmda lngilir. irkmm nikblnliji;ini, Atil 
geçen devreden lstifade etmekten imtina et
tiii;inl, har.irlanmnktaki yava,hji;rn1, Norveç
tekl muvaffakiyetsizliil;lne sebep olan basi
rct ve hnz1rhk f1kdamm tesbit edeceklerdir. 
Aym tarihçiler, hadrnn nyrndnn ltibnrcn 
milietin yakrn tehlike iinünM h

0

aklkl kudre· 
tini mil,nhede edecekierdir. Dunkerque'ten 
sonra var.iyet Umitsiz 11o'ibi gorUnUyordu, dost
larmuz bile muknvemet knhiliyetimlzclen 
~ilphe ettiler. Belkl tle 150 y1l kadnr cvel bU· 
tiln Anupn llitler"den daha bUyUk blr acla· 
min cmirleri aitms irtrdlP;i ZRmon korkms • 
d1ji;11mzi ve bu 11dn1111 yrnerek A vrupar1 kur
tard1~111117.1 unuttulnr. Napolyon'u yendijll
miz tarihte esas itibariyle blr zlraat mlllrti 
idik . $imdi i ·e bir sannyi millet! olarak Hit
ler'i kar~1hynrn~1z ve yeneceJ<iz. Londra.'ntn 
ve diger inirilir. ~ehirlerinin ahnlisi milli ru
humuz1m hnki oidujl;unu lsbat etmHtir." 

Atlatrlan tehlikeler 

tebarüz ettirmektedir. gede büyük faaliyette bulunmu§lar ve Yu-

. /§te kast var ! nanhlan geri çekilmege mecbur edebilmek 
Londra gazetelerl, lrlanda schirleri ta- ve Yunan sag cenah1m Skumbi 1rmag1 üze

mamen aydmhk olduguna gôrP, bir yan- rinde durdurabilmek için §iddetli hücumlar 
hshk bahls mevzuu olam1yacag1m sôyliye- y .pmi§lardir. 
rek bombard1manlann blr taammüd eseri 
oldugu netlceslne varmakta ve ynp1lnn bu 
hücumlarm, yen! ve daha geni$ ôlçüde 
bombard1manlara blr b11$langiç o!up olma
dlg1ru sormaktad1rlar. 

Londra gazeteleri tarafmdan verilen taf· 
sllâta gore hücumlar, memleketin §ark sa
hHine 100 mllllk bir hat üzerlnde yap1lm1s· 
tir. 0 tarzda kl pilotlar, lr!anda'ya hücum 
ederken 1rlanda denizinl dalma cenahlann
da tutmu§lardlr. 

lr!anda hükümetl, hâdiseler hakkmdakl 
mutassal raporu almca ~lddetli blr protes
toda bulunmaga haz1rlanmaktad1r. 1$1kla· 
nn sllndUrU!mesl ve teslrli müdataa tedblr 
Ier! almmas1 da dü§ünülüyor. 

Kalabalik bir mahalleye 
dü§en bombalar 

Delly Mail &azetes!nln Dublin muhablrl 
§unlan blldlrlyor: 

" Son dakikada êigrenildigine gore, bu 

&'Cce Dublin'e yap1lan bombard1manda çok 

k&labahk bir mahalleye de bombalar düt· 

mil3tür. Birçok agir yarah vard1r. ~afaktan 

biraz evcl, polis ve askcrler, ankaz altmdan 

yarahlan ç1karmak lçln bUtUn gayretlerl 
ile çah3makta idi!er. ~imdiye kadar asgsrl 
12 yaral1 tesblt edllml§tlr.,, 

Alman bombalari 
Dublin, 8 a.a. - trlanda har!clye neza

retl &§afldakl beyannamey! ne§retml§tlr: 
Curragh, Jullanstovn, Dulook ve Bor. 

rln Uzerlne atilan bombalar1n parçalar1 u. 
zer!nde yap1lan tetk!kat netlceslnde bun. 
lann alman bombas1 oldugu anla§1lm1§tir. 

trlanda'mn Berlin maslahatgUzar1 al • 

man tayyareler!nln trlanda topraklarmda 
yaptlfl tecavüzden ve bombalarm ln!llê.. 
k!yle ç1kan yangmlarm lnsanca ve maddt 
olarak sebep oldugu zarardan dolay1 al. 
man hlikUmetlnl §lddetle protesto etmiye 
memur edllml§tlr. 

MaslahatgUzar tam tazmlnat !stemek 
ve bit' daha bu glbl hallerin vuku bulma
mas1 lçtn !Az1m gelen müesslr tedblrlerln 
ahnmas1 hususunda alman hUkümetl nez. 
dinde 1srar etmek lçin de tallmat verliml§· 
tir. 

B!U}ka yerlere atilan bombalarm mua-
yeneslne devam edilmektedir. 

Avrupa Rusyas1nda 
havalor sogudu 

!\to;ko1·11, 3 a.n. - (D.N.B.) bildiriyor: 
Sov)·ctler Dirlii<inin A vrupa k1~mrndR ha Vil· 

Jar çok soji;umu,tur. Moskova'dn 2-3 ikinci 
kl\nun ireresi termometre Slflfdnn B~ll[Ï;l 32 
~·e dü .. rnii~tilr. ~foskova1 n1n ~hnolinrle s1f1r

dnn n1nït1 U derece soji;uk knyclrclihni~tir . Bu 
soil;uklnr, Sovyrtlrr Birliiêinin en 'imnlincle 
hUkUm silren siklonlnrn hnmiedilmcktedir. 

K1rim ve KRfkasya bu soguklnrdan ma • 
sun kalm1~hr. 

Gazetecilere zi~af et 
iste.nbul, 3 (Telefonlal - Ve.li yarm 

Takslm gazlnosunda gazetccller ~eretlne 
blr zlyafet verecektlr. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Türk goklerini a§tlmaz bir smir 
haline getirmek için kurbam, 
derilerini Hava kurumuna veri· 
niz. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

" Karlann erimesi üzerine daglardan 

~kumbi ve Develi vadilerine büyük mik . 

darda su inmekte ve iki tarafm arkalarmda 

èirçok kôprünün bu sular yüzünden harap 

olmast dolay1siyle ber iki ordunun nakli 

yat1 da çok güçle§mÎ§ bulunmaktadir. ,, 

Elenler ilerliyorlar 
l .. ondrn, 3 a.a. - Londrn'n1ii i-.nlllhiyet -

tnr nskerî mnhfillerincle liildiriiclijéine p;ürr, 
cenuhi J\rnavutluk n11ntnkas1ndo. yun .:i nhl ar 
Bence irmnii1111 !(eçert·k lie~ kilnmetre kndnr 
ilerkrni~lerdir. Yunanhlnr bu hnreket esna • 
sin1ln cidden bUyilk blr m11h11ret gostermif . 
lerdir. Çünkil 12 top, 20 mitralyHz ve 600 e
slr alm1,larrhr. Bu ilerl hareket muvaffa • 
kiyetle clevam ettigi takdirdc yunanhlar Te
peclelen'den Avlo11ya'ya kadar uzanan yolu 
tehditleri altma alm1f olacnkinr<lir. 

Biitlln lstlkamrtlerde yunanhlar ilerl dog
ru yol açm1ya dev11m ediyorlnr. 

Cenup mmtakasmdakl ilerlemeden ba~ke, 
yunnnhlar Berat'm 19 kilometre cenubu far
kisinde kAin Dobrenje kHyilaU de i§gal et • 
mijlerdir. 

Himara bolgesinde 
Lonclrn, 8 a.a. - Times gnzrtesinin A tina 

muhablri ya1.1yor : "italyanlarin Himara'nm 
sukutundan sonrn sahil mmtnkasmda ilk de
fa olnrak toplnrim kullnnm1§ olmnlari, bun
larm muknvemetc karnr verdiklcrioi p;oster
mektedir. Bu ltibaria bu mmtaknda ~lclcletli 
muharebeler beklenebllir. Snrkta ltalyanlnr 
Aoos nehrinin her iki snhilinde ve bu nehlr· 
le deniz arnsmdnki dniéhk mmtnkada rlcnte 
devnm ctmektedirler. Gorlinti~e gUre, §imal 
mmtakasmdn yu09n tayyareleri hafif bir 11s
liiniilk elcle etmi,lcrclir. ÇitnkU ltalyan tny
yarelerinin hiiy(ik bir k1sm1 Lihya'ya naklc
clilmi~tlr. itnlynnlnr hava §nrtlnrmm mUsRit 
olcluji;u Aclrl~·ntik'ten geçmiye ve cenup cep
lwsindrki harekilt için bombarchmao tayya
relrrine ~niihi1n n1iktnrcla avc1 tayyarelcri 

tefrik etmiye muvaffak olmnktn lseler de 
yunan pilotlarrnm serbestçe hllreket cttikle
ri ~imnl mmt1tkns1ncla hUkUm silren soji;uk
lnra rlnynnnrnk fnnliyelle bulunmak içln bü· 
yiik bir cesnret snhibi olmnlnri 1Ar.1m gel -
mcktedir ki, onlnr henilz bu cesnrcti giis -
terr11rn1i.~lerclir. 

1 

.................................................... 1 
KÜCÜK Dl~ HABERLER 

................... t ,,,,,,, ..................... ... 

Tokyo, 3 a.a. - Mnre5nl Çnnkay§ek ku • 
vetleri ccnubu §arkîde Snnsi eyaictlnde blr 
taarruza te5cbhils etml~lir. Bu tnnrruz js • 
pon k1talar1 tarafmclun tardedilmi~tir. 

Brüksel, 8 a.a. - Bclçika ve ~!mali Frnn· 
sa askerl kumandanhji;mm bir emirnamesl
ne gore, son kiinunun birinden itibaren ~or
veç'le Belçika arasmda tediyat tekrnr bao • 
lnm1~hr. Manmnfih bu tediyat mahdut ola • 
cakhr. 

Bükre~, S 1t.a. - (D.N.B) 3 eylûide nkte· 
dilmi~ olan macar • sovyet ikttsaclî anla~ma
s1 12 ilk kânuncla, musaddak nll•halarm te • 
atlsi Slrnsmcla da clerpi~ edildi~i veçhile, 11 
ikincl kdnundnn itibaren meriyet mevkiine 
girecektir. 

Biikre~, 8 a.a. - Slnaia'da oturmakta o
lnn Romanya kirah Mihael, Bn~vekil general 
Antoncsko'yu ziyaret etmi~tir. Ra~vekll Kar· 
patiarda bulunmaktadir. 

Tokyo, 3 a.a. - (D.N.B.) lkl meclis Aza
s111clan te~ekki!I eden 25 kl§ilik blr komis • 
yon bup;ün oglcclen sonra Çin'e hareket et • 
mi~tir Bu komisyon blr Asyn birllgi vücude 
getirilmesl i5lni tl\cil eclecektir. 

Kudüs; 3. a.a. - Avusturalya harbiye na-

Orla clojl;ucln muhnrrhe eclen i111liliz ku • 
vetleri~·h· miittefik kuvetlere i'aret cden ba'· 
kmnnndan s1i7.ltrine ~6yle devnm eyleml~tir: 

"- Iliir frnns11.Inr, polonynhlnr, çekler 
de bizimle blrliktedir. lluncfon bn~kn Ak!le 
niz'in ote k1~·1 mcla nclnmlarm11z ce ·nr yu • ze kal"!ll yedi alay kullandllar. Kullanm1ya z1ri B. Spendcr ile Avusturalya genel kur
nanhlnra ynrchm ecliyorlnr." lüzum gôrdüklerl kuvetlerln ehemlyetl bl· may ba~kam general Sturdee, Filistin'deki 

Bundan sonra Vavel haziram taklp e· zim için bir ko111plemnn oldu v~ hu komp- Avusturalya ordusunu tefti~ için buraya 
den aylnr zarftncla Orta • Sark'ta geçlri· lemam kabul ettik. Sudan ve Dogu • Afri· gehni,lerdir. 
!en tehlikcclen bahsetmi~tlr: kas1 hudutlanndakl küçük mUfrezelerlmlz Helsinki; 3. a.a. _ (D. N. B.) : 

Devlet reisi B. Ryti, kabinenin tadili 

için goril§mclerine ba~lam1~hr. 

yanneminin bir "harp lit'lmna .. muadll ol- l(nz )Uklü Y1icl1r1m molorü Kuruçe~mc ôniln· 
dufunu ve inglltere'ye yapllan yard1mm cle batt1. 
artt1r1lmasmm da "hnrbe faal bir tarzda 
l§tiri•k., demek oldugunu stiylemi§tlr. 

Âyanda, demokrat Lee de §U sllzleri 
stiyleml§tir: 

·-----
Kald1rilan otobüs sef erleri 

Jstnnbul, 3 (Teiefonln) - Beiediye, Sir
keri • Rnk1rk11y ve Tnksim - Yeni mahaiie a-

" - H itler blzimie ikt1sadi ve siyasl sa· rnsmrla i~li) en otobii•leri kaldirm1ya vc bun
hada harbediyor. Amerika, Ing lltere"nin tari ~ehir içi hatlarmcla kullanmiya kllrar 
batmasma mani oimak iç1n el!ndekl bülUn verdi. 
vas1talar1 kullanmahd1r ... 

Âyandan Taft, bununla ne dC'mek !ste · Macaristan'a giden heyet 
dij!'in! sormas1 üzerine B. Lee demi§tlr kt: lstsrnlrnl, a (Telrfonla) _ Mararlstnn'lll 

" - \ lllt'rikn harhe do,:êrn gidiyorrn11~çns1 - tira ret mil•akereleri yapmnk ilzere Harid • 
n~ R1l7. kul1an1 :-· oru11L., \" k. I k yr e ·1 eti i t1sat i~leri müdürû Bedri Ta-

DlltUn bunlar, mebusan meclisl yen! iç- h" •· ir m riynsetindeki heyet bu ak~nm Pe~te'yc 
tlma devresinde ingiltcre'ye malzeme ve- gitti. 
rilmcsi veya kiralnnm11s1 hal<kmdak! Ruz-
velt plâmm müznkere cderken nas1l blr 
~rar bekienbilecej!'ln! gtisterlr. 

Kongrenin toplantisi 
lstanbul'un ihracatx 

lstanbul, 3 (Telefonla} - Bugün lstan
hui'dnn muhtellf mcmleketlere 200.000 llra
hk ihracat yap1ld1. V lllflngton, :1 a.a. - Âyan mcclisi 76 m

c1 lçtlma devreslnl kapadiktan b!r saat 
sonra kongre 77 lncl !çtima1n1 bugün saat 
12,30 da akdetmtotlr. lstanbul'da et fiyatlan 

Beynelmllel meselelerln vehametl dola- lstnnbul, S (Teiefonla) - Bs., knsaplar 
yislyle aç1h§ meraslml hususl blr mahlyet belcdiyeye milracaatla mürake.be komlsyo -
alml§ ve mebusan mccllsl rahlbl, demok- nunun tesblt ettigl et fiyatle.rma !tirai etti. 
rasllerin y1Ujo.mas1 !çln b!r dua okumu1. 1tirazlari tetklk cdiliyor. 

tur. 

Hitler'in beyannamesi etralmda Polonya mültecileri 
Ncvyork, 8 n.11. - B. Ilitler'in alman mil- !stanbul, 3 (Teletonla) - Polonya mUl-

letlne hitaben ne~rettigi beyannnmeyl tefsir tecller!nden 400 klglllk blr kaflle bugUn 
eden ameriknn gnzetrlerl mumaileyhin 1941 Toros ekspreslyle Fllletln'e g!ttl. 
senesi lçln vAdettii'd zafcri 1910 senesl lçln 
de vl\detml~ olclui(unu hnhrlntmnktncltrinr. 

Ncvyork Times 1rnzrtesi bu mUnnsebctle 
§unlnri yazmnktndir: "Ilitler'ln sllzieri, ltuz-

lCRA VE IFLAS 

velt'ln mihver devletlerinin harhi kar.nnam1- Ankara tcra Dalresi Gayr! Mellkul Sa-
yacnklnr1 hakkmdnki heynnntmm Almnnys • tl§ memurlufundan: 
dll husule getirclijl;i nkisleri bogm1ya matuf- 1zaiei §uyudan dolayi Sulh Hukuk llfah -
tur. Ruzvelt'in sesi, sansUre rnil;men Ahnnn· kemesince sattlmasma karar verllcn Ankara
Yll'cla cla l~itilmljtir. Amerika reisieümhuru· nm Tabaklar mahaiieslnln Çakirlar yoku • 
nun sllzlerinin almnn 111illetinl endije ve te- §unda 112 !lda, 6 parsel No. lu ev a~ag1de. 
redc!Ude dU~ilrdii[i;il muhnkkakhr. hte, Hit- "yaZlh ~artlsr dahilinde aç1k srtbrma ile sa
ler, bunclnn clolny1d1r ki 19-10 içln vAdettiiH tt~R. c;1kar1lm1~ttr. 

zafcri 1911 için cle ycnldcn vl\cletmek zaru- Evaaf ve Müttemilâb : 
retint hissctmi~tir. IO 'o. lu sokak kap1smde.n glrlldikte bir 

Hitler, ~imdi yeni hir senenin e~iji;inrle sofa üzerlnde solda tavanh vc t&hta dll§eme
hulunuyor. Bu sene, nji;ir ve karnnhk neti · li yiiklil dolaph bir oda biti~l[i;inde p;ayri 
celer cloji:urahllecek clijler bir harp senesi- munta.nm bir kiimilrlük merdiven alhnda o
dir. llitlcr,in sdzlcri bu knranhk istikhali dunluk ve sofa sajhnda. bir dol&p ve sofadan 
klmsrdcn snkhyamnn11~hr. 14 ayak mrrdivenle yukari ç1k1nca kilçük bir 

Kimseyi ikna edemiyen 
kehanetler 

Runun içinclir ki hu keho.nct kimse)'·i iknn 

koridor üstünde yilklü doiaph tahta do§eme
li ve tnvanh iki oda lie defa te.ve.nh tabanh 
bir ocla ve sa~cla tavnnh déi~eme çimento 11-
vnh bir muthnh ve mutbllh y11n1ndaki odan1n 

etmiyecej.(i p;ibi hizzrit Hitlcr'i ikna eclrhile· içinden asma blr merdlvenle çab aras1nda 
cegl de ~ilpheliclir. Hitler, alrnan ordularmtn iislil yok hnrap tahta dô§emeli blr oda yeri 
i§p;nl eltikleri memiek!'tleri huiriin manen de vnrdir. 104 mrtre murabbaidir. 2851 lira 
frthemi§ bui1111cluklarrn siiyleml~tir. Fnknl 

l
'. k1ymet tnkclir edllml§tlr. 

ba~tn, Hitier' in hitnhettii(i kcncli nskerler 
olmnk üzere, herkes biliyor ki f'ransa nnrnk 
zor knr~1stnd11 hoyun eji;111ckt<•clir. Bu h11ki· 
kat, Belçikn, Hollnncln, Norvcç lçin de vl\rit 
old!lgu gibi almnn tahnkkümU altma d11hn 
evel girmi~ olan Çekler ve l'olonynhl11r p;ihi 
hoyun egmez millctler i~in de bii)·leclir. Ilit-
Ier, Avrupo.'y1, en uznk kü~elcrine kadar kor
ku, kin, açhk ve llmitsizlik' s1Lrm1~ olnn bir 
hnpisane haline koymuHur. 

Hitler kencllslnl blr zafer senesinin knpl· 
smcln fnrzcderken onü11cle yeni blr harp se -
nesi11in bclircliji;ini pt·kî1lî1 hlssetmekteclir 
Geçcn sene, IIitier'in p1Anlarm1 hoMm, prog· 
rnmm1 altilst cden hnzi ~eylcr ccreyan et -
ti. Yen! senenin ejijéincle ise Illtier'in k1u~1-
smn 1ngiltere clikilmi9 bulunuyor. Onun ar
knstnda dri Hitler hirlc~ ik Amerikn devlet· 
lerinin bulunclui(unu gtirüyor. 

llitlcr !çln, kcndisini çerçevcliyen çelik 
daire içinclc tniistakar vc e111niyet cclilebl -
lecek hiç hir ~ry mevcut olmnmnsma mukn
bil Ruzvelt'in 1tniya k1 mima gllnclerrligi me
saj mlhveri kirmiya mntuf gcni~ bir hareke
tin mevcucliyetini gostermektedir. 

Ôlü hayvanlardan islif ade 
i~in bir f abri ka kuruluyor 
tstanbul, 3 (Telefonla) - Beied!ye 

h.ayvan le§lerinden lst!fade !çln ~ezbaha-
mn yanmda bir te§dithane yaphrmafa ka
rar verdi. Bu teodlthaneyl belediyeye ait 
olan ve 13 sene evel memlekete gelen ma
klnelerle blr mütcahhit kendi hesabma 
yaptiracak ve on sene sonra da fabrlkay1 
bUtün teslsatlyle belediyeye devredecek • 

Satlf Sarlart : 

1 - Sati~ pe§in para ile 27·1-94-1 pazar-
tesi p;ünil snat 10 dan 12 ye kadar dalremlz
cle yap1lacakbr. Taliplerln muhammen k1y
metln yüzde yedl buçugu nisbetincle pey ak
çesi veya banka mektubu lie tahvillt vere • 
ceklerclir. Del!Aliyc ve vergller sati§ bede • 
linden üdenecek ve tapu he.rc1 vc tabllye 
m1tsrnf1 mil~teriye ait olacnktlr. 

2 - Sab§ gUnU arthrma bedell muham • 
men k1ymetin yilzde yetmi§ be~lni buldugu 
takclircle tam saat on lklde Uç defa bagirth
rtlc11 ktan son ra en çok artt1rana !haie oluna
cak ve yüzde yetml§ be~ini bulmad1A'1 tak • 
dirdc en çok arttirnmn teahhüdil baki ka! • 
mnk llzere 6-2-9U per~embe günil saat 10 
clan 12 ye karlar yapdacak lklncl arthrma
cln en çok artttrana !hale edilecektlr. 

S - thale bedeli hemen verllmedlgi tak
dirrle mü§terlye yirmi gUnU geçmcmek üzere 
bir mehil verilehilecektir. Bu mehll lçinde pa
rn lldenmezsc !hale bozulacak ve kcnrllsln . 
den evel en yUksek teklifte bolune.n klmse 
arzetmi§ oldugu bedellc alm1ys raz1 olursa 
ona !hale edilecektir. O da razi olmu veya 
bulunmazsa yedl gUn milddetle ç1karilacak 
blr urtbrmada en çok artbrans ihale oluna· 
cnk ve evelkl !hale lie bu !hale arasmdakl 
fiyat farkrndan evelki mU§terl mesul bulu • 
nacnkhr. 

4 - Alllkadarlarrn bu gayrl menkul Uze
rintleki hak ve ldcl!alarrn1 evralu müsbitele
rlyle blrliktc on be§ giln lçinde de.lreye bll
dlrmeler! ve aksi halde haklari tapu slcllll l
ie sabit olmnd1kça sati§ bcdelin!n payla§b • 
rilmnsmclnn hariç kalacaktir. 

"- M1s1r, Sudan, Do!;u • Afrlkas1 ve dil~manm adetce falklyetlnden sars1lmad1· 
Somaildekl garnlzonlnr1m1z tehilkeli blr Jar ve bu UstUnlUgün teslrl altmda kalma
surette zaytf fdiler. Çok aükür dü§man So· d1lar. Bi!Akls her defa f1rsat z1;hur ettlkce 
mail müstesna oimak Uzere ba~ka yerde taarruz ettiler. hte bugün kuvetlerlmlz le· 
kat! hic bir taarruza tevessül etmedi So· hlne cereyan eden hAdlseierl onlarm bu ce· 
malide italyanlar ehem!yetsiz kuvetlerlmi· saretl haz1rlam11t1r.,, 

Allahabad; 3. a.a. - Hind kongresi 

tisi reisi Mevlâna Abdülkelâm Azad, 

kif edilmi1tir. 

par- Ur. Fabrlkada, hayvanlarm kanlarmdan ve 
tev- le§lerlnden maklne yag-1, subit rcnkll boya 

ve salre g!bl maddeler ya,pùacaktir. 

5 - Arttirma §artnames! bugünden ltl • 
haren dairemizin 940-98 No. lu dosye.smde. 
herkeoc aç1k bulundurulacakbr. Tallplcr da· 
ha evel gayrl menku!Un imar vazlyet!nl TC 

sati~ oartlarim gôrmU§ ve kabul etml§ addo· 
lunaca~ illn olunur. 

rahim Ôzgür idaresinde), 

18.40 Müzik : Halk türküleri, 

19.00 Konu3ma : ( Günün mcscleleri), 

19.45 
20.15 

20.45 

21.15 

Müzik : Zeybek havalan, 

Memleket saat ayan, vc Ajans I1 
berleri, 

Müzik : Fas1! Heyeti, 

Radyo Gazetesi, 

Müzik : $ark1, türkü ve taksirrilt 

Konu3ma : ( Bibliografya ), 

Müzik : Radyo Salon OrkestrJ 

(Violonist Necip Askm idaresind 

l- Lindner : Bakanal, 

2.- Seymer : Solêiga, 

3- Ryming : Entermezzo, 

4- Pergament : Monüc, 

S- Breuer : 1talyan §ark1s1, 

li--- Brahms : Macar dans1 No. 8. 
7- Rossini : Semiramis Operasr 
mn Uvertürü, 

S- Alfven : Synnêive Solbakke~ 

!>-- Lindberg : Vals. 

22.30 Memleket saat ayarr, Ajans Hab' 

!cri, Ziraat, Esham • Tahvilât, Kal 
biyo • Nukut Borsast (Fiyat), 

22.50 Cubant (Pl.), (Saat 23.ro a kad 

yalmz uzun dalga postasiyle ), 

23.25/23.30 Yannki Program ve Kapanlf 

Kandilli rasathanesinin kadro· 
geni§letiliyor 

Maarif Vckllcti Kandilll rBsnthanesi 
bugUnftu kadrosunun ihtiyaca kAfi gelrn 
gin! goz ônilne alornk knclronun geni~ktil 
meslnl teminen bir kanun projesi har.irl• 
m1§ltr. 

lki talebenin asîl bir jesti 
Yenil'ehlr Kâz1m Ôrnlp 48 numarncl 11 o 

turmakta ole.n Bayan Sevkire Guneri'i 
dU§UrmU§ oldugu pirlanta yüztii(ilnü S1yll' 
Bilp;ller okuiu talebclerinden B. Tnhsln 
B. Muknclder yUzü,:Cil okul iclarcsine tes! 
etmi~lerdir. Bulunclujl;unu hnhrr alan yiil 
sahlbi okul icl1tresinden yUzüihinü nhnt< 
bu asll hareketleriyle birer nhl!lk ve fo~i 
éirnegl olan ~ocuklara k~ckkür etmbtir. 

lngiltere'ye satxlacak tiftiklet 
1stanbul, 3 (Telefoni1t) - !n1dliz tic 

bolge mii'messili tiftik ihrncnt hirliji;inc nit 

leketlmbden 157000 balya tiftik alacagm1 
dirml§tlr. 

BUGÜN -'r 
Ulus Sinemas1nda 

Türkçe sozlü ve sazh arapça 
§ark1h §arkm ve M1s1r'm en gü· 
zel sesli kadm1 en yüksek facia 

artisti 

Fatma Rü§tü'nün yaratbgJ 

Saadef Yuvas1 
Faziletli bir genç kmn ac1kl1 
romani... Sehvanî heveslerle ko· 

§an bir zenginin akibeti 

Ayrxca son harp jumali 

Seanslar : 14. - 16.15 • 18.30 ve 
21 de 
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lngiliz tayyarererinin 

Elbasam bombardrmanlan 
Atlnn, 8 11.11. - Yunanlstan'dakl lngi-

U L U S 

Ankara Lv. Amirlig: Sa. Al. 
Ko. na gonderilen hariç askeri 

KIT AAT ILANLARI 

Bardia müdaf aa h 11 llz hava kuveUerl umumt karargAh1ndan 
blldlr1lml1Ur: 

Almanya'n1n 
muhtemel · Sam.m almacak 

tzmlt Sa. Al. Ko. Re. den : 

bir noktadan yanldt 
Kahirc, 3 a.a. - !nglliz umumt karar-

1râh1mn tcblltl: Ltbya'da bu aabah §alakla 
berabcr Avusturalyal1 kuveller tanklann 
da yard1mtyle Bardla mUdataa hatlanm 
blr m1ntakado. yarm111lard1r. Harekàt dc
vam edlyor. 

Dlter cephclerde kaydedllecek blr oey 
yoktur. 

ingiliz fayyareleri Trablusgarba 
ve Bardia'ya akm yaphlar 

Knhlrc, a a.n. - fngilh: hava kuvetlerl u
tnumf knrnrgAhmm tebligli 1-2 kfmunusanl 
gcccsi lnglllz tnyynrderi 'l'rnblusgarp llmn _ 
n111dn bulunnn gemllcre ~lddetlc akm ynp _ 
n11~lnr1hr. 

llk biicum esna&mda attlan bomb:llnr 
dnlgn k1rnnln r1htm1a bagh be§ kruvnz!irün 
bul,u~dugu snhayn dllQmU,tUr. Denlz tnyyn -
rderme mahsus hnngnrlnr clvarmda vc blr 
harp gemlslne lsabet etmlttir. MUteaddlt !n
filtiklnrdan eonra dcnlz tayyare hangarlnn 
ynnm1yn hn,lnam,tir. 

lklnd ak111d li a g mrUk dnlgn k1ramna tnm 
haheller knytlcdilml§ ve r1hhmn bngh harp 
gcmllcrin<le oldui<u t h 1 di! b ~ n m n e en et ynn • 
,:;min çikti~i vc Uç lnfllAk vukubuldugu gO -
rülmü§tur. 1ki bllyUk motl>re isabct vnkl ol
mu~ \C bunlnrdnn keslf dumnn tabnk1m yUk-
11elinlst1r ç k k · 1 on ynngmlar 100 kllomctre u-
ta 1 in J:llrùlebllml§Ur. 

Bata rolll 1 Il . ' •H c ardin'ya kar~1 yenld~n mU-
trnllcllt li . k . ''n n 111lar1 yap1lm1§tlr. 1-2 klnu -
nu1nn1 "eci• 1 1 b d ... s 111m ar 1manlan miltcnklp 
nial,.eine dcpolnrmda bUyllk yarlgmlnr ç1k
n11~t1r. 

nun b ck h h a., a llcumlnr da ynp1lm1§tlr. Dll-
nssn ~ehrln snrhlndc toplu halde bulunan 

nnkliye vns1tnlnrlyle askcrt karargdhlnra 
hUemn cdilml§ vc bombnrd1man ncUcclcrinln 
v· l usut fotograflarla tcsblt vc tcyit cdllmit-
tlr. 

ltnlynn dogu AfriknSJ Uzerlnde mlltead -
:lt keflf uçuflnn ynp1lm1§sn da knyde dcgcr 

Ir Mdlse ccrcynn etUlcml§Ur. 

lngilizler bir ltalyan 

denizalt1s1 bat1rd1lar 
Londrn, 8 n.n. - Bahrlye Ncznreti buglln 

a~11!1<1akl tebllkl ne~retml§tir: Denlr:alh ge
Dlllerlmlzden blrl, Thundcrb lt, dü§mnmn 
l§gnll albnda bulunan arnr.idcki Ualerdcn bi
rine muhnfazn aJtmda gldcn bir ltnlynn de
lllznltmm babrm1§t1r. 

Thunderbolt'un kumandnm, btr torpll at
t1ktnn 1onra, Halyan denlznlh mdan blr au 
•lltununun yUkscldigini gl!rmll~tUr. MUthl~ 
blr lnflHlk duyulmuv ve dumanlarla k!ipük -
Ier kayboluncn ltnlynn dcnlznltt gcml1inden 
:Yegdne gOzüken §ey, auyun Uzerlnde vakull 
blr vaziyctte durnn kllçilk blr parçndan lbn
retU Nlhnyet bu pnrça dn sürnUe knybol -
lllu~tur. 

Denlznlhsma refnknt cden sl!Ahh ilç ha • 
lilcç1 grmlsl, tnarruzun vul.."llunu anlar nnla -
lnaz hcmrn atc{I l\ÇIDl~lardtr. 

A hl an torpllin pntlncllg1 gorUlmU§ vc du
Jnlmuv oldugunclnn vc ltnlynn denl1talhs1, rc
fnknt gemllerl au alti bombnlnn ntnrkcn bu 
clvnrda dnln11ynca~1ndim, bu dU~man 
l'l!mislnln knU olnrak bntbgma hUk-
IItedUmektedlr. Bu vnknda, dil,m:m denlzal
~lnnn1n bntmldlgmt blldlrmemek hu1usun
C a mutat uaule riayet etmlye lilzum yoktur. 

Unku dU~mnn dcnlzalus11u1 relakat edcn 
fîCiniler hddiseyc blzznt tnhit olmu§lard1r. 

Bremen'e yeni bir hava 

taarruzu yap1ld1 
L d . 

litt. on ra, 3 a.a. - Hava nezaretlnln teb-
l · Bremcn'de dcnlz UssU, dcnlz tezgàh· 

1
;11'1 Ve demlryolu ista.eyonu dUn gcce lngt-
z bombart11man tayyarclerlnln tekrar hU· 

curnuno. utramt!lllr. Bu taarruz cvelkl ge· 
ce Yapilan taarruz dereceslndc ntir olma
lnllkla berabcr clde edllcn ncUceler mcm
~Untyet vericldlr. Doklar mmtakasinda vc 
~~Uk garda ç1ko.n yanginlar o kadar bU -

1nglllz bombard1man tayyareleri dUn 
ArnavuUuk'takl Elbasan'1 çok bUyUk blr 
muvatfnldyetle bombard1man etml1Ierdir. 
YUksek lnfllâk kudretll bombalarla yaniin 
bombalar1 kullan1lm11 ve bu bombalar 
§ehrln merkezlne dUamU1tUr. Üç bUyUk 
yangin ç1km11llr. ~ehrln merkezlnde bü-

gayesi nedir ? 
Times'in bir makalesi 

Londra; 3. a.a. - (Timea) gazete1inin 
yük blr bfnayn lsabet kaydedllml§ ve blna-
n1n alcvler !çlnde kaldt~l glSrUlmU§tUr. Bü- askert muharriri, Almanya'mn muhtemel 
tUn tayyarelerimlz bu bombardimandau sa- makaad1na tah1!1 ettici bir makalede 1oyle 

llmen d6nmU:ilerdlr. demektedir : 
" Hitler'in noktainazanna gore, ingiliz 

imparatorlutu kalbinln tahribinden elde e-Elen resmi teb 1 igleri 
Atlnn, J a.a. - Gecikmi§tlr. Atlna ajnnin decdi menfaatlar baska suretle kazana -

blldlrlyor1 Yunan ordulnn ba~umandnnh~1 cagrndan o derece yüksek olmahdxr ki, Hit. 
tnrafmdan 81 Ukkdnun ak§nm1 nc~redllen 66 1er bunu ba,lrca hedefi olarak kabul etmi§ 
numnrah resmf tcbllg: Muv11ff11kiyetll meY - rorilnilyor. Bu tngiltere'nin iatiUsx içln 
&Il hnrekAt yap1hm~tlr. Taraf1m1zd1m eslr a- yakmda bir te~ebbüs yapllacag1 m!nas1n1 
hnrnt~ ve blr çok malzeme l~tlnam edllml'· zarurt olarak tazammun etmez. DenizaltI 
tir. Dunlnrm arasmda 8 top vard1r, dü,mn - ve tayyarelerle taarruzlarm, herhangi bir 
nm blr tank ta11rruzu tnrdedilml§tir. Bir tank 
lgtlnam eclllml~tir. hilcumdan evel yapxlan topçu hazxrhlan 

ÎJkkllnun günU lkl dllJmnn tayyaresi dil- gibi, bir müddet daha devam etmeai daha 
~UrUlmU~tllr. ziyade muhtemeldir. Fakat Hitler'in topçu 

haz1rhg1 gayri kâfidir ve bunu belki ken-••• 
Atlna, l a.a. - Gcclkml~tir. Atina ajan- disi de bilmektedir. Ancak sabn tükenerek 

'1 blldlrlyor: Umuml cmnlyet nuaretl tll - tehlikeyi goze almas1 imkân dahilindedir. 
rnfmdnn ne§rcrlilen rcsmt tcbligde 1ah gùnU " Ôyle tahmin olunabilir ki, Almanya'nm 
mcmleket dnhillnde aUkdnet hUJ..-Um sürdUgU Yalun ve Ortadogu'daki icraatr, ilkbahar 

1 - Aekerî ihtlyaç için balya 963600 
kilo uman pazarlrkla sahn alrnacaktsr. 

2 - Beher kilosunun tahmin cdilen fi
yat1 5 kuru' olup tutan 48180 lira ve llk 
teminatr 3615 llradxr. 

3 - Pazarhg1 8/1/941 çarwamba rünil 
1aat 15 ve Sa. Al. Ko. da yapdacaktir. 

4 - 1steklilerin belli rün ve saatte Sa. 
Al. Ko. na müracaatlan. (8761) 18740 

S1gll' eti ahnacak 
Krrklarell Sa. Al. Ko. Ra.: 
K1rklareli hükilmet caddesinde SL Al. 

Ko. dan tahminen beher kilosu 38 kuru1-
tan 500 ton S1g1retl kapah zarf usuliyle 
eksiltmeye konmuotur. Muhammen bedeli 
190.000 lirad1r. Muvakkat teminatt 10750 
liradir. Sartnamesi Ko. dan 950 lcurus be
del mukabillnde verilebilir. 

thaleai 6. 1. 941 paiartesi rünü 1aat 16 
da Ktrklareli Sa. Al. Ko. da yapdacaktrr. 

11teklilerin mezkûr gün ve eaatten bir 
saat eveline kadar teklif mektuplannx ha
vi zarflarm1 Ko. na venneleri. 

(8818) 18792 

Kosele çar1k almacak 
Merzl!on Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Beher çtftlne tahmln edllen 4 lira 
37 kun1§ flyatla 5000 çlft kosele çank ka
pah zarf usullyle ahnacakllr. 

' içln bat1da i•ler Hitler'in ùmit ettigi kadar 2 - Tahmln edllen bedell 218~ lira ve ... .. 
iyi citmedigi takdirde ellnde bir koz bulun ilk temlnat1 1638 lira 75 kuru~tur. 

knydcdilmcktcdir. 

AUna, 8 a.a. - Umumt emnfyet neza- 3 - thalesl 6.1.941 pazartesl günU sa-
retlnfn resmt tcbll~l: Harbin lklncl ay1 es- durmak makaadiyle hazrrhklara münhurr at 15 te Merzlfon Ko. da yap1lacaktir. 

nas1nda, yanl 29 iklnclte"rlnd- 28 ilkkâ- kalacakhr. t " ...... • - steklilerln mezkQr 1rUn ve saatten 
nuna kadar olo.n dcvre zarftnda ltalyan " Hâlen dÜ!jmam vurmak için kudretimiz blr saat evel tekllf mektuplar1n1 Ko. na 
hnvn nkmlnrmm slvll ahnll nrasrn•h se- $U iki silâha münhas1rd1r : vermelerl. 
bep oldu~u zaylatla Iras etttti maddt ha- " Abluka ve bombard1man filolanm1z. Bu 5 - Sartnamealnl Ankara, tstanbul le-
sar ll§ag"1da gostcrllntl!ltir: iki <15.h, teairleri süratle kendini gèistere- vaz1m âmlrliklerlyle Merzltonda Ko. da 

12 si kadtn, 20 si çocuk ve 5 1 de kundak miyen fakat emin olan silihlardir. Bununla gtsrUleblltr. 
çocu~u ol111nk llzcre !ill 1ihl, 2n i knchn, 1.5 i beraber, Almanya daha §imdiden hava hü
çocul< ve 14 U kUndak çocu~ olmak Uzeer cumlanm1zm tcsirini ~iddetlc hissetmekte-
296 yaral1. dir. Filhakika, henüz adet itibariyle faik 

Sehlrlerde ve kllylcrde 60 ev vc blr kl
llse yikilmiitir. Yikilma tehllk .. !!lne ml\.- olmamakla beraber, evaaf itibariyle dü~ • 
ruz olduklar1 lçln tahllye edilrn evlerln mamnkine faik olan hava kuvetlerimizin 
mlkdan da 100 U gcçmektedlr. sayeainde Almanya'da ve alman iHali al -

6 - Postada.kl geclkmeler mazeret teo-
kit etmez. (8841) 18815 

Koyun eti ahnacak 
fr.mir I.v. A. Sa. Al. Ko. Rs. den : 
.f - 'l'nhmlnen beher kilosu 60 kuru~t11n 

•oooo kilo kesilml~ koyun etl kapnh ~arf u
sulü lie ckslltmeye konmu§tur. 

italyan resmi tebligi 
tmdaki askert hedeflere darbeler indirebil- 2 - Eksiltme 10-1-9.il gilnil saat Ill de 
mekte ve gündüz hilcumlanm da tardede - fzrnlr Ki~lnùa 1.v. A. Sa. Al. Ko. da yapiln-

Roma. 8 a.a. - Umumt karargA.htan bilmektcyiz. " cakt1r. 
tebllt olunmu§tur: Trablusgarp hudut min- - 3 - He~·etinin tahmln edilen tutnr1 20.000 
takasinda topçumuz, dU1man1n motôrlU ku lirad1r. 
vetler!yle harp gemllerlne ate1 açm111tir. MAHKEMELER 4 - Teminat1 mu\akknte akçesi 11500 li-

Bombardtman tayyarelcrlmiz, b r Uerl rad1r. 
Usse mUteaddlt hUcumlar yapm1§ ve 11ahl- Ankara Birinci Sulh Hukuk Hâlt.imlilin- Il - Siutnarnesl Ko. da gilrUIUr. 
le yakm buluno.n gemlleri bombalam111t1r. den : 6 - 1steklllrr kanunf vcftikalnn vc teml-
Blr kruvazore lsabet vakl olmuatur. Ziraat Veklleti vekili Maliye Vekâleti nat tekllf mektuplnrrn1 !hale aaatlnden evd 

Dl~er tayyareler, Bnrdla cepheslnde ve mü~avir avukatlarmdan Güzide Alpar ta· en u hir 8aat evrl komlsyona vermelerl. 
çlSlde bulunan mottsrlU kuvetlere bomba- rafmdan t&tanbul, Pendik Bagdat caddeai (8969) 18910 

lar ve mltralylSzlerle hticum etmt1lerdlr. 121 numarada sakin Naci oglu Mustafa Or- S1g1reti ahnacak 
BUtUn tayyarelcrimlz üslerine donmU,- han Karabiber aleyhine mahkememize açr- Beykoz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

lerdlr. 
Yunan cephe.slnde blrçok lmnmlarda lan 100 lira alacak divasmm yap1lmakta 1 - 100 ton B1t1r et! 8.1.941 ..UnU aa-

mevzil mahlyette hUcumlar tardedllmi1- olan duru1masmda adre1inh: meçhul oldu- at a te Beykoz'da Sa. Al. Ko. da pazar-

tlr. Bir italyan baslum netlceslnde dU,man gundan ilânen ve 20 gün milddetle usGlün hkla satin altnacaktlr. • 
mUfrezelerl rlcatc mecbur edllmi§ ve eslr 141 inci madde1i mucibince tcbligat yapd- t 2 

- Pazarhk netlcesl tekarrUr edecek 
ahnm11tir. masma karar verilmi1 oldugundan duru1 .' tlyat Uzerlnden }'tlzde 15 teminat altnacak-

DU,,man tayyarelcrl Elbuan'1 bombar b k l 1 ir. 

dim
nn etml•lerdlr. stvn halk araa1nda bl- ma11 ira I an 4, 2. 941 sa I günil saat xo 3 - Evsat ve 1eralt ber gün mez.k1lr Ko. 

" r da mahkemede blzzat hazxr bulunmad1g1ruz d ISrUI blll (907 
mlkdar telefat vard1r. a I" e r. f) l9050 

veya bir vekil rondermedlginiz takdirde u 
earkt .Afrika'da eherniyetll hlç blr ha- n ahnacak 

reket olmam1§br. ml'hkemeye g1yabm1zda bakilacaix teblig fzmlt Sa. Al. Ko. Ra. den • 
makamma kaim olmak llzere llân olunur. 

Al bl
•.., • 1 - Aakerl lhtiyaç içln 2110 ton un pa -

man resmÎ te IQI Aak.ara Birinci SuJb Hukuk Hâkimligin- zarhkla sntm ahnacakt1r. 
Berlin, a a.a._ (D. N.B.): Alman bat· dM : 2 - Pazarlig1 14-l-9U günU saat 16 de 

kumando.nhg-1mn teblltl: GUndUzleyin tay· limlt Sa. Al. Ko. da ynp!lacaktar. 
Ankara emniyet umum müdürlügü S inci 8 u b h kil 1 · h 1 

yarclerlml:r:, 1ng1ltcrcnln §ark sahlllndekl - nun e er osu ~m ta m n edilen 

1 
1ube memurlanndan Sezai Riza'ya : flyat 21 kuru• olup tutan 112K00 l1°ra ve i"lk 

hedetlcre hUcum etmlolerdlr. Bir karako • -" 
gemls1no plko uçu§U Ile hUcum edilerek Dahiliye Vekâleti vekili avukat Güzide temlnah 89110 liradir. 
baùnlmiollr. Alpar tarafmdan aleyhinize açdan 45 lira ' - fsteklller belli gUn ve aaatinde fzmlt 

2 lklnclktuiunu 8 lklnclkAnuna ba#hyan 79 kuru1 alacak davaamdan dolayx adreai· Sa. Al. Ko. na gelmelerl. (9071) 190113 

gece ehemtyetu bombard1man t1101anm1z niz meçhul otduiundan ilânen çxkanlan di- S1g1r eti ve 1ogan ahnacak 
lng1llzlcr1n Bremen'e yaptiklan hUcumla- vetlye ve giynp kararma da tca.bet etmcdi- SUlog-lu Sa. Al. Ko. Rs. den: 
ra blr mukabcle olrnak Uzer Cardiff lima- tlnlzden ylne usulUn 141 lncl maddesl mucl 1 - Evsat ve oeraltl dahlllnde 120 ton 
nu:in vc oehrc hllcum etml1lerdlr. Ber çap- blnce ilânen 20 cün müddetle yemin dive- Blflr et! lie 75 ton 11og-an pazarhkla aalln 
ta blrçok bombalar atilm1.11ttr. Bunlann tiyesi çxkanlmasm.a karar verilmit oldu • Ahnncnkbr. S1g1r etlnin temlnah 800 llra

baz1lan 100 kllomctre kadar blr mesate- tundan yemin için duruimau buakilan 4• dir. 
den g6rUlUyordu. Sotanin temlnatt 1519 llradtr. Tallple-

1nglllz tayynreleri olmaU Almanya'da 2' 941 sah günü saat 10 da bizzat mahke- rln 22.1.941 çaroamba günU saat 11 de 
!kl §Chre hUcum ederek bombalar atm11Iar- mede hazir bulunmadiginrz takdirde yemi- SUloi\'lu Sa. Al. Ko. na mUracaatlan. 
dtr. Yenldcn blr hastane ne blrçok evler ni kabul etmit addolunacag1mz ilân olu - (27) 10051 

hnBnra u~am11llr. Bombatar ekserlyetle nur. 31/u/940. 39 S1g1r eti ahnacak 
takàn mahallerlne dU1m~tUr. Bazi antre
polo.rda sinat teslsatta yang1nlar ç1km11 -
tir. Fakat bunlar mezkQr mUe!'l11eselerin 
ltfatyeclleri taratindan bUyf.lk a.skert ha -
sarlar hnstl olmadan s!SndUrUlmüotUr. Ce
man S ôlU ve 200 yarah vard1r. 

tkl tnglllz to.yyarcsl dU11UrUlmUotUr. 
Bir alman tayyarest kay1phr. 

Ankara !kinci Asliye Hukuk Hâlcimli - Hac1umur Sa. Al. Ko. Rs. den: 
linden : l - Askerl ihtiy11ç 1çm kapah zarfla 

Ankara : Cebeci Marangoz atèilyesi sa- ekalltmeye konan 260 ton e1tir etlne ia-
tekll ç1kmann§tlr. 

bibl Zafranbolulu Mustafa apartmanmda Bir ay mUddetle pazarhta konmu!Jtur. 
Pazarhk günU 6.1.941 per1embe gUnU kap1c1 Tùrki1tanh Hamit oglu Mevlâna'ya: 

Kann1z Nuri ~IZI Fatma Cengiz tara • aaat 16 dad1r. isteklllerln temlnatlarlyle 
fmdan aleyhinizde açdan bopnma dâva11- blrllktc Ko. na mUracaatlan. (35) 

tUr kl aonradan gelen tayyarelcrln hn
:ckàt csnasinda atllldo.r1 bombal11nn lnfl
d.kin1 kaUycUe glSrmek mümkUn olama.-

?ntgt.Jr. - ----------------· 
Dlker tnyyarcler Emden · ve Amster· ADLlYE VEKÂLETI 

nm yapdan duruljmas1 sonunda: aramzda Clnsl s1#1r et!, ton 260, flyati 35, tLlt&n 
oiddetli geçimsizlik oldugu ve bu geçim • 91000, temlnatt 15800, gUnU 6.1.941 saati 16 

~lltn'dakt pctrol tealsnuna vc Bremen yo.-

d
tntndakl demlryolunn taarruz ctml§ler -
Ir. 

TnyYareler!mlzdcn blrl kayiphr. 

1 ngiltere' de bi r sehire 

Yap1lan hava ak1n1 
Londra, S a.a. - Hava vc dahllt emnl

yet nezareucrlnln tebllgl: Bu gece d~ma
nin esaah hUcumu, cenubl Galles eyaletln
de blr §ehlr Uzerlne tevclh edllml§ ve bu
rada lkametgflblarda, Ucarcthanclerdc ve 
dl~er blnalarda mUhlm hasar vukua gel
rnlotlr. Bir mlkdar yangin ç1km1§, fakat 
bu sabnh1n llk SMtlerlnde bu yangmlann 
blrço~ lttnlyc tarafindan s!SndUrUlmlla 
Ve dlg-er hepsl tahdlt olunmll§tur. Bir mlk
dar ISlU vc yarah vard1r. 

Memleketln dl~cr k1s1mlan Uzcrine de 
hombalar ahlm1§sn da pek az hasar1 mu
clp olmu1 ve pck nz klal olU vc yaral1 bu
lunmu11tur. 

Îngiltere üzerine dün 
yaprlan hava ak1nlar1 

Londrn, 8 a.a. - Hava vc dnhlll cmnlyet 
rtczaretlerinln tebllgl 1 Bugiln gUndUz dno • 
tnnn sahll b!llgelerlnde cüzt hava fnallyctl 
gôatcrml~lir. Bomba dü~tugilnU knydeden tek 
blr rnpor Kent kontlugundn blr fehlrden 
Kclml§Ur. Hnsar ~ok hdiftir. lnsnnca zaylnt 
>'Oktur, 

aizliëe karmua bakmamamz yüzünden se· 10053 

bebiyet verdiflniz sabit oldugundan kanun Et, arpa ve yulaf almacak Kirahk büfe 
Adllye Vckàletlnden: mt.ddenin 134, 138, 150 vc H. U. M. K. 240 Edirne Satin Alma Komlsyonundan: 
Vekàlet memurlarina resmt me.ai sa· nc1 maddeleri mucibince bopnmamza ve A1ag-1da clns, mlkdar, tahrnlnt fiyat, 

atleri hariclnde oartnamesl muclblnce çay -..~ h ve medent kanunun 142. ci maddesine gore ,., .u • bedell, Hk temlna.t1, !hale gün ve sa-
kahve ve llmonata gibl me11rubat eatma.k tl bir aene müddetle yeniden evlenmemenize a erl yaz1h maddeler pazarhkla mübayaa 
üzerc vekft.let blnastnru bodrum katmda blr edllecektlr. Ekslltmeleri hlzalarmda glSs-
oda blr scne mUddetle ve aç1k artbrma ne ve keyfiyetin nüfus.a te1ciline Necati ço-

. l4 terllcn gtin ve saatlerde Edirne eskl mU11i· 

28.l 2.9ll0 cumartesl gUnU eaat 10 da klra- eu.un velâyetinin annesine verilmesine ve rlyet dalresl Sa. Al. Ko. da yap1laca.ktir. 

lanacam llân cdllmi11se de tallpler ara.am- üzerlnize Îlltirâk nafakau takdirine mahal .. t ...,. ..,artnamelerl her gün gorUleblllr. stekll -
da rsartnamcye uygUn blr klmae bulunma- olmadxgina ve haftada bir clin icranm ten- lerln slSzU 1reçen gün ve natte Ko. na mU
d1g·mdan ihalc 28.12.9t0 gUnUnden ltlbaren aip edecegi yerde çocukla :sahsi münasebet racaattan. (33) 
10 gUn uzatllm111t1r. tesiBinize ve 1319 kurus mahkeme masra- Clnsl s11t1r etl, mlkdan 70 ton. Tah. FI. 

Artttrma 1.1.941 aall gUnU saat lO da frrun sizden tahsillne kabili temyiz olmak 40 Kr., M. bedell 28-000 Lr., tlk te. 2100 11-

vckàlct levazim vc dalre mUdUrlUg-Unde ilzere 231121940 gününde karar verildigi ra !hale gUnU 20.1.941 snaU 15. 
toplanan komtsyoncn ynpllacaktu'. Tallp- ilin ohinur. :a/I/1941• Clnsl Arpa yulat mlkdan 1176 ton, 
lerln mczkQr saattc temlnat makbuzu ve Tah. FI. 9 Kr. M. bedell 105840 lira, tlk 
veslkalarlyle blrllkte komls:>ona müraca- Bolu Sulh Mahkcmeslnden: te. 6542 lira, !hale gUnU 20.1.941, aaatl 11 
ntlan lltui olunur. (21) lOOfg Bolunun Ktzg6lcUk karyeslnden Ayge 10056 

Ôzkan taratindan mezkQr karyede e§l Arif 
Ôzkan aleyhlne açtig-1 nataka dâvas1n1n Bugday ahnacak OKULLAR Bolay1r Satm Alma Ko. dan: 

---------------- 1.lcra k1hnan duru1maa1 e1ra11nda e~I Arite 

Meslek kurslan meaaiye 
bathyacak 

Ankarn Ak§nm Erkck Sannt Okulu l\tü • 

dUrlilgUndtn 1 

Elektrlkçilere, marnngozlara, tesvlyecl. 
dcmlrci Ye tornnc1lnra mahsus meslek kurs
lar1 lll·l-9'1 çarfnmba gllnll mesaiye bath· 
yncnkbr. Kuralnr parns1z olup yenlden kay
dolmnk utlyenlerle geçen scncki talebenln 
knyatlannl yenilemek Uzcre hllviyet cllzdan· 
Inn vc blrer l 0 es!.ka11k fotogrnfiarlyle her 
g11n okulumuza mUrncnaUnri. (60} 10011' 

daveUye tebllf olunmu§sa da muayyen 1 - 180 ton bui\'day pazarhkla ahnacak-
gUnde mahkemeye icabct etmeml§ oldu- br. Pazarhg1 16.1.9tl peraembe gUnü saat 

115 te yap1lacakt1r. 
gun<lnn mnhkcmcce krndisine g1yap knrar1 Tahmln bedeli 17550 lira llk temlnatl 
tebll~lnc karar verllml11 ve ikamctgâlunm 
bu defa meçhul bulundutundan ilànen teb- 1316 lira. 25 kuruotur. Sartnamesl her gUn 
llgat lfasina karar verllml1 oldutundan Ko. da gl)rtileblllr. ("1) 10061 

berrnuclbi knrnr giyap karar1na kalm ol- Sade yag1 ahnacak 
mak Uzere duru~mnamm knld1~1 16.1.19'1 Bolay1r Sa. Al. Ko. dan: 
tarlhlne mUaadlf peruembc gUnU sant 10 da 1 - 25 ton aadeyafl klmyevt muayene 
Bolu sulh hukuk mahkemeslnde isbah vU- Ile satin ahnacakt1r. 
eut etme11t nksl halde muhakemenln giya- Pnzarhk 16. 1. 9,i 1 per~mbe gilnil sant 
b1nda devarn edeceg-t ve htikme raptedlle- 14 te Bolay1r Sa. Al. Ko. da yap1lacakbr. 
cett U&.n olunur. 62 $artnamcsi Ko. da mevcuttur. (G) 10062 

-5-----------

Ambar insaat1 
Toprak Mahsulleri Ofisinden 

Ak,ehir ambar1 ve müttemilâti ÎJ:llU.h ihalesinin açrk 
pazarhkla 6/1/1941 pazartesi günü saat 15 te Ofis bina.sin
da yapdacag1 ilân olunur. 10070 

Arpa almacak 
Ek11lltme kapah zarf, M. temlnati 2844 

lira, .M. bedell 312~ lira, cina ve mikdar 
500 ton arpa, lhale gUnU 20.1.941 aaatl 15, 
!hale yerl Sa. Al. Ko. 

1 - Mikdan gôsterllen arpa mukavele 
ve takBltle ahnacakllr. Takaltler çuvallar 
lade edilmek veya dtskUm hallnde alina
caktir. 

2 - Evsat ve §&rtname!'l her gün Ko. 
da g6rUleblllr. 

8 - Tallplerln !hale saatlnden blr saat 
6nce tekllf mektuplar1n1 Ko. na vennele -
ri. (34) 10057 

Yulaf almacak 
LU!eburgaz Satin Alma Ko. dan: 

1 - Ko. da mevcut evsat ve 1eralt da
hlllnde ayn ayn 28.12.40 gününde pazar -
h!a c1kanlan 1800 ton yulata muayyen 
gün ve saaUnde tallp ç1kmad1t;1ndan yenl
den pazarhti 15.1.41 glinU aaat 11 de ya -
p1lacakt1r. 

tstcklllerln mezkOr gUn ve saatte LU!e
burgaz Sa. Al. Ko. na mUracaatlar1. 

(36) 10058 

Bugday kird1r1lacak 
Eskl~ehlr • a. Al. Ko. dnn : 
1 - A&kt'rl ihtlyaç lçln 8600 ton buldar 

p11z11rllkla k1rrl1rtlncakhr. Puarhkt 7-1-941 
sah gUnU f!aat 11 de Eski~ehlr Sa. Al. Ko. 
dl\ )'&p1lnr11khr. Sartn11mesl Ko. da gërüle
bllir. Tahmin brdell 108000 lirad1r. tlk te
minnh 66.~0 lirad1r. l~tl'klill"rin belli p:Un ve 
1111ttte tc111lnat mnkhuzlar1 Ile Ko. na mura-
C'11ntlar1. (38) 100.59 

• Yulaf almacak 
Çanakkalc Satrn Alma Ko. dan: 

1) Askert lhtlyaç lçln aoa1t1da clns ve 
mlkdar1, llAn gUnlerl yaz1h olan lkl kalem 
yulaf pazarhk usullyle satin alinacakbr. 

2) :Muhammcn bcdell hlzalannda ~6stc
rilml11tlr. 

3) 1halesl 14.1.941 günU 11aat 115 te Ça -
nakkale Sa. Al. Ko. da yap1lacakllr. 

4 l Tallplcrln ihale eaatlnden evel temi
nat alu;elerl olan ~atida yaz1h mlkdar 
ve tekllf mektuplarlyle Çanakkale Sa..Al. 
Ko. na mUracaatlar1. (40) 

Clnsl yulat, mlkdan 50000, M. bedell 
4125, M. temlnat1 618 lira 715 kuru1, saat 16 

Clnst yulat, mlkdan 100000, .M. bedeli 
8250, M. temJnati 1237 lira 150 kuru11, sa
at 15. 10060 

Odun ahnacak 
nolay1r S11. Al. Ko. dan : 

S1gtr eti a.hnaeak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. R11. den 1 

1 - Tahmlnc.n beher kilo1u 85 kuru1taa 
400000 kilo a1A1r eti pazarbkla 1ahn al1na -
cakbr. 

2 - Muhammen bedeli HOOOO lira. mu
nkkat teminab 8260 llrnd1r. 

8 - isteklUer 14-1-0•'1 günU aaat 1',80 
da Çanakknle Sa. Al. Ko. da rapllacakhr. 

<l - fstekliler mezkllr günde Sa. Al. Ko. 
na müracantlar1. 

Il - S1A1r eti ayr1 ayn mUteahhltlere de 
ihnle edilehilir. (32) 100.52 

Kundura almacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. dan 1 
1 - Kapah 1arfla 10000 çlft cr kundur .. 

11 1at1n ahnacaktlr. 
Muhammen bedell 16000 lirad1r. K1tt te

rnlnah 11626 lirad1r, Sartname ve nllmune 
komlayondadir. ihaleal l 7-1-9'1 cuma gUrùl 

aaat lll tedlr. Taliplerin lhaleden bir saat e
vel teklif mektuplar1ni Ko. na tealim etme-
leri. ( 49) 10069 

A. LEV AZIM ÂMlRLlCI 

Saman ahnacak 
Ankara Lv • .AmlrllC'l Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Beher kllosuna d6rt buçuk kUnt!I 
tahmln edllen 3000 ton balya samam pa
zarhkla aatln ahnaca1'br. 

2 - Sarnanlar 1artname1lne sore 500 cr 
tondan qag1 olmamak Uzer ve Ankara 111-
tasyonunda vagonlara te1llm oarUyle ay
r1 ayr1 tallplerden satin ahnablllr • 

8 - 3000 tonun temlnat1 8000 lira 500 
tonun temlnab 3875 llrad1r. 

• - Pazarh#1 6.1.941 den ltibaren her 
gUn aaat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 
da 1r6rUlUr. (9081) 190:56 

Makama ve tehriye yaptmlacak 
Ankara LY. Amlrlltf Sa. Al. Ko. dans 
160 ton maknma ve ~chriyc tlç tak&ltte 

yaptmlacakt1r. 
Bunlarm unu ciheti askertyeden vcrlle • 

cektir. 
Muamele, lcazanç, koruma. Tergilerl lie 

elcktrlk, lromUr 1Brfiy11b, IJÇllik ve maklne 
•mnrtlsman1 maeraflan mUtrahhlde a.lttir. 

13cher klloaunun muhaoimen flyati lZ,60 
kuruttur. Temlnah 2818 llrad1r. Tall!'lcrin 
6-1-941 rUnU Hat 16 de Ankara Lv. A. Sa. 
Al. Ko. da bulunmalan. Sartname ve nUmu
nelerl Ko. da gBrUlür. (9110) 10081 

Bulgur ahnacak 
Anbra Levaz1m Amirliii Satm1lm1 l'Co. 

1- Beher kiloauna tahmin edilen fiyatl 

19 lcuru1 olan 75 ton bulgur çuvah ile bera-

l - Gl!sterilerl'k yerlere tesllm 1uretly
Je 600 ton 800 ton 100 ton kl ccman 11100 
ton odun toptan veya 11rn ayn pazarhlr.la 
sntln nlmacakhr. Pniarhg1 Hl-1-9-ll per • 
ocrnhe gilnil aaat l l.80 da Gellbolu Bolayu ber pazarhkla eat1n almacaktxr. 
Sa. Al. Ko. dn yap1laeakbr. Sartname TC nll· 2- Bu mikdara mahauben 15 tondan a-
munrsl ber gUn Ko. da glSrUlebillr. pg1 olmamak ilzere aatln ahnabllir. 

llt'psinln tnhmin bedell 292110 lira, illr. te- 3- 75 tonun teminat1 2138 lira 15 tonun 
mlnah 2193 llrn 111 kuru§tur. (48) 10068 teminat1 428 lirad1r. 

Yulaf almacak 4- Pazarhi1 1y1/941 günü aaat u de 

Bolay1r Satin Alma Ko. dan: Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapllacakur, 
1 - 400, 150, 160, 100, 100 olmak s- Taliplerin muayyen cünde teminat. 

Uzere ceman 900 ton yulat pazarbkl& I&· lan Ile birlikte komisyona müracaatlan. 
bn ahnacakllr. Tahmln bedell 7'250 llra c9o8o) 
llk temlnati •962 lira 50 kuruttur. Pazar
h~1 16.1.941 pertembe gUnü aaat 16 da Bo
lay1r Sa. Al. Ko. da yap1lacakt1r. Sartn& • 
me11l ber a1ln Ko. da slSrülebUlr. (44) 

1006' 

Arpa almacak 
Dolny1r Sa. Al. Ko. dan 1 

l - 400, 160, 1110, 100, 100 olmak llzere 
ceman 900 ton arpa paurhkla aatm alma -
cakhr. :Pnzarh~ 111-1-90 per~embe g!lnll aa
at 16,80 <la Dolar1r Sa. Al. Ko. da yapila -
C'akhr. 

Tahmin bedrli 67600 lira ilk temlnah 
i62.5 lirad1r. Sartn11me&I Ko. da mevcuttur. 

(45) 10065 

Yulaf almac.ak 
Bolay1r Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Ko. da mevcut evsat ve mahalll 
tesllmlne g6re ayr1 ayn pazarhkla 300 ton 
yulat satin ahnaca.kt1r. Pazarhfl (U.941 
gUnU saat 15 te yap1lacakbr. tsteklllerin 
mczkQr gUn ve aaatte LUleburgaz Sa. Al. 
Ko. na mUracaaUan. (46) 100066 

S1g1r eti ahnacak 
Bolayir Satin Alma Ko. dan: 

1 - G!Ssterllecek yere tesllm 1artiyle 
75 ton 111j!lr etl pazarhkla u.t1n ahnaca.k
tir. Tutar1 26250 lira temlnati 1968 lira 715 
kuruttur. Pazarhk 7. 1. 941 sali iÜJlU aaat 
1' te Bolay1r Sa. Al. Ko. da yap1lacaktlr. 

('7) 10067 

F otin almacak 

O. DENIZYOLLARI 

Karadeniz postas1 
Devlel Deniz Yollar1 i1letmesi 

Umum Müdürlügünden : 
2-1-9'1 per§embe gUnU Karndenh: yolu 

poatas1 yap!lmam1fhr. 5-1-9.U puar günll 
eut 16 da Karadcnlr. yolu postasma kalka -
cak (GUneyau) vapuru gldl~ Ye donU~te llA
veten pcr§embe postait lskelelerlne de uf;n-
yacakbr. (81-24) 10047 

MALIYE VEKALETI 

Maliye Vekâletinde 
tamirat yapxlacak 

M1liye Velc§letindea : 
Yaptlacak it : Maliye Velr.lleti binaa1 

ait kattnda bir odanm islih edilerek kitap 

deposu haline konulmu. 
Bedeliketif : 329 lira 98 lcuruttur. 
Teminat mikdan : 24 lira 7S kuru~ur. 
!hale tarihi : 6/I/941 razartesl saat 15 

de Maliye Vekâleti Milli Emlâk Müdürlil· 

jünde. 
St:reti ihale : Pazarhkla, 

Afyon Sn. Al. Ko. dan : K 'f k ·· k · · 1 • M . e,1 evra mi gorme tst1yen er1n a-
l - 4500 ('tft fotln par.arhkla satm ah - i: M'tt• E lâ M"'d · tü" · .. 

nacaktir. Fotinln muhammrn bedell 21000 · .ye 1 1 m Jo: u ür ,.Une muracaat • 

lira olup kaU temlnah 40110 li?ad1r. lan. (7) 10040 

2 - Potinin (lartnamesi Ankan TC fa -
tnnhut Lv. Amlrllkll'rl ve Afyon Sa. Al. Ko. 
dn gffrillebllir. 

8 - Paznrhk 24-J 941 cuma g1inU 1aat 
16 de Sa. Al. Ko . .la yap1lnC'.akhr. 

fsteklllr.rln tayln edllen saatte Ko. na 
milrnca11tlu1. ( 48) 10068 

ZA Yi - 1stanbul Unlversitesi T1p Fa

kültesi die tababeti ~ubcsinden almra oldu· 

ium u Nisan 1338 tarih ve 215 numarah 

diplomamx zayi ettim. Yenisini alacag1m -

dan eaki1lnin hilkmü olmad1fm1 il4n eyle-

rim. Dio Tabibi : Tevfik Atay. 43 

Muhtelif sebze ahnacak 
Havaa Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - A11at1da clns ve mlkdarlan yaz1h ylyecek maddclerlnln h1zalarinda g!Ssteri

len gUn ve saatlerde kapah zart usullyle lhalelerl yap1lacakt1r. Evsat ,.e kartname 
her gün Ko. da gorllleblllr. 1ateklllerln !hale saatlndeL blr saat cvel tekllt mektup-
lanm Ko. na verml§ olmalar1. (5) 10039 
Clnsl Mlkdan Tutan M. temlnati :thale glln S. 

Lahna 
Prasa 
Ispanak 
Maydauoz 
Havug 

ton 
63 
63 
63 
1 

60 

53M 
72•5 
71560 
110 

8750 

of02 
544 
167 

9 
282 

14.1.941 
14.1.941 
U.1.941 
U.1.941 
14.1.9U 

11 
11 
11 
11 
u 
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NAFIA V E K ALETl 

Kamyo n lâstikleri almacak 
Na!1a Vekàlet!nden: 
13.1.940 pazartesl gUnU saat 16 da An

kara'da Na!1a Vekâletl blnas1 lçlnde mal
s:eme müdürlüg'U odasmda toplanan mal • 
zeme ekslltme komlsyonunda 151000 lira 
muhammen bedelll 800 adet d1g vt. 1000 a
det lç kamyon làst!g'lnin pazarhk usu!iyle 
ekslltmesl yap1lacakbr. 

Ekslltme oartn~.mesl ve teferrüati 
( 755) yedl yüz elll be§ kunl!I bedelle mal
ir:eme mUdUr!Ui:tünden almabillr. 

Muvakkat temlnat 8800 llrad!r. 
bteklllerln muvakkat temlnat ve §art 

VlLAYETLER 

Tamirat yaptirilaca k 

Tokat Na!1a MUdUrlOjtUnden: 
Erbaa kazas1 hUkUmet konag'1nm 1300 

llrahk bedell ke§i!ll tamlratma ait tahsl· 
sati muvazenel umum\yeden verllmek U • 
zere 24.12.940 tarlhlnden ltlbaren 15 gUn 
mUddetle aç1k ekslltmeye konulmugtur. 

ihale 7.1.941 sali gUnU saat on dortte 
vllàyet na!1a dalresl blnas1nda te§ekkUI e
decek komlsyon huzurlyle yap1lacag'1ndan 
lsteklllerln yüzde yedl buçuk nlsbetlnde 
muvakkat temlnatlarlyle blrllkte kanunen 
verllmesl !cap eden vesalkle mezkOr gün
de komlsyona müracaatlar1 llê.n olunur. 

namesinde yaz1h vesalkle blrllkte ayru gUn l8973 
1aat 16 da mezkOr komlsyonda haz1r bu -
lunmalan llz1mdlr. (8892) l!l905 

DEVLET DEMIRYOLLA RJ 

K e r este alrnacak 

fnhharlar lzmir Tütün Fabrikasmdlln 1 

Fa brikarmz lhtiyac1 lçln kapal1 zarf usu
lü ile (509) be' yüz dokuz metre küb muh
telif ebatta sand1khk koknar kercstesl salin 
ahnncaktir. 

Sterilizasyon .::ihazlan 
alrnacak lstekliler §artnamey! tatil gUnlerinden 

Devlet Demlryollan Sa. Al. Ko. dan: ba~ka her gün lzmir'de fabrikam1zdan, ls
Muhammen bedell 22.:100 (yirml lkl bln tanbul 'da lcvaz1m ve mübayaat ~ubesl mil -

be§ yUz lira olan sterlllzasyon clhazlar1 ve dürlügünden, Ankara'da lnhls&rlar ha§mü • 
teferrUab 17 §Ubat 1941 puartesl gUnü dUrlUii:ünden (138) kuru§ mukabilinde ala • 
1aat 1:1,30 da kapalt zarf uaullyle Anka· bilirler .. 
rada !dare b!nasmda satm almacakbr. )1 uhammen bedell yirml yedl bin dort 

Bu t1e girmek lstlyenlertn (1687,:10) bln yUz doksan, muvakkat tcmlnat bin altnn' 
alti ytiz seksen yedl lira elll kuru§luk mu- lkl lirnd1r. Ve liu usul datresinde idarc vez· 
vakkat teminat Ile kanunun tayln ettlgi nelerine ihale aaatlnden evel yatmlmas1 Ill-
veslkalan ve tekllflerinl aym gUn saat 
14.30 a kadar komlsyon relsltg'lne verme
lerl lâz1mdtr. 

:Sartnameler paras1z olarak Ankara'da 
malzeme dalreslnden, Haydarp8J!a'da te
aellüm ve aevk 1etllg'lnden da#tblacakbr 

ztmgelir. 
!hale 16· 1-19U per§embe günU saat U de 

lzmir tütün fabrikasmda yap1lacaktir. 
Teklif mektuplan muayyen saatc kadar 

fabrikada mUte~ekkil komlsyona tevdi edil-
mi§ olacakbr. (6692-9070) 1000·1 

A s p irin sinonim almacak 
M. M. Vek&letl Sa. Al. Ko. dan 1 

Beher kUosuna tahmln edllen flyab dllrt 
lira olan 1800 kilo aspirin alnonlm 15-lkln· 
cikAnun-941 çar§amba günü aaat 11 de An
kara'da M.M.V. satin alma Ko. da pa1arhk· 
la !baie edileceginden lstek!Uerln 100 lira • 
bk katt temlnatlan ile blrllkte pa•arhk &Un 
ve saatinde mezk(lr Ko. da bulunmalan. 

(8968) 18978 

Ecza a lma cak 
M. M. Vekâletl Sa. Al. Ko. dan 1 

Beher kllosunB tahmin edilen flyati: 
22,5 ylrmi lk! buçuk lira olan 500 kilo sallpy
rlne synonime kapah zarfla ekslltmeye kon· 
mu§tur. Ek•iltmesi 18-2-9n sah gUnU aa
at 15 dedir. ilk trmlnatu 8 ·~4 !ir& olup §art
namesl komisyonda gorülllr. Tallplerin !ha
le saatinden bir saat evcline kadar zarflari
m M. Ili. V. Sa. Al. Ko. na vermeleri. (9004) 

18988 

Satdrk etüv ahnacak 
M. M \'ekàleti Sa. Al. Ko. dan • 

Beher tanesinc t 11hmln edilen fiyab 2675 
lira olan be~ tane sabit etUv 14.-lklncikAnun 
941 sah gUnU saat 11 de Ankara'da M.M.V. 
satin alma Ko. da pazarhkla lhale edilcce -
!(inden !strklilerln 2006 lira 25 kuru,luk ka
t! temlnatlar1 ile birlikte pazarhk gün ve sa
atindc mezkOr Ko. da bulunmalar1. (8967) 

19005 

Srhiye arka çantas1 
ahnacak 

M. M . Vekâletl Sn. Al. Ko . dnn 1 
Beher tanesine ta~mln edilen fi yah 23 

yirml Uç lirB olnn bin tane s1hiye arka çan
tas1 17-ikinci k~nun-9il cuma glinil snat li 
de Ankartl'da M M.V . satm alma Ko. da pa
zarhkla ihnle ediltcef( lnden isteklilerin 3150 
l!rahk kilt! teminatl nn ile birlikte pazarhk 
giln ve sna linde mezkûr Ko . da bulunmalari. 

(9010) 19034 

Satrbtl yer 
~nkar11 Beledlyellnd• t 
J - Y&nsa yemde lm&N l lOI .a. ~ 

v1 kadastronua 18 No. lu panell l~4t bu• 
lunu beledlyeye ait 48 n 7oldan 1,1 metN 
murabb11 Id eeman , ,. ,1 metre mu rab bu on 
be~ giln mll.ddetle aei!t arttumaya konulmut
tur. 

1 - Muhammen bedell (886) llrachr. 
li - Munkkat temlnat (118) lira (95} 

kuruftur. 
a - Sartnameeinl 111rmek tat11enlerln ber 

giln encUmen kalemlne TC ilteltlUerln de 
1'-l-9U sah g\1nü 1aat 10,80 da beledlye en-
climenlne m\1racaatlan. (9042) 19018 

Enkaz sabtr 
Ankara Belediye&I imar MUdllr!Ugiln 

den 1 

Atpazarmda lstimlâk edilen kadastronun 
•61 lncl ada31mn l numarah parsellnde ka
y1tb 21 ve 28 kap1 numarah dUkk&nin enka
z1 100 lira muhammen bedelle Ye 15 gün 
müddetle aç1k arttirmaya konulmu~tur. iha· 
lesl 20-1-940 tarihine mUsadif pazartesi g\1-
nU &1\1\t 15 rle imar mlldllrlllgiindc yap1la -
cngmdan tallplerlnln % 7,3 teminat!arlyle 
birlikte hazir bulunmalar1 ilân olunur. (14) 

10018 

Sorgun Sulh Hukuk Hàk!mlljtlnden: 
Sorgun kasabsmdan terzl HUsnü tara· 

fmdan eskl orman memuru Yozgath Zlya 
hakkmda aç1lan (170) lira alacak dàva
s1nda müddeaaleyh Zlya namma gonderl
len davetlye varakalar1 lkametgàh1 meç • 
hui oldutundan bahlsle lade edllmlt oldu
jtundan ve muhakemesl 6.5.9U tar\hlne 
mual!Ak bulundutundan mezkOr gUnde 
blzzat muhakemede bulunmas1 ve yahut 
blr vek.11 bulundurmas1 l!An olunur. 51 

,:!11111111111111111111111111111111111111!:, - -
; Toplanhya davet ~ 

Rulman ahnacak : Birinci Mmtaka Etibba 0- _ 
M. M. \"ekAleti Sa. AL Ko. dirn , : das 1 Rei sliginden : -

Ilepslne t nhmin edilen fiyab: 16 .. ~00 lira - Oda umuml heveti 20 kânunusani : 
olan listesine gore Rulman pazarhkla satm : 1941 pazarltsi gü~ü eaat 17,80 da Ye . : 
ahnncnkhr. Pnznrhgo: 6-1-94.1 pn•nrtesl gU· : nl~ehir K1r.1lay Gene! merkezi salonun- : 
nll saat 10 dndir. Kali temlnnti: 2175 lira 0· : rla to11lanncagmdan sapn iiyelerimir.in : 
lup listesi komisyoncla gi.irüliir. Tnliplerin : te ~rifleri rien olunur. (33) 1005~ § 
muayyen vakitte l\Ul.V. Sa. Al. Ko . da bu- ';llllllllllllflllllllllllllllllllllllllr" 
lunmnla r1. (9089) 10025 

(9000) 19040 

S Kapah zarf usuliyle §OSe in§aatI Keçi krh alrnacak 
ogutma tesÎsatI Konya Vallllgtnden: 

M. M. Vekâleti Satrnalma Ko. dan 
TORK HA V A KURUMU 

Yapt1nlacak 1 - Konya - KB§tnhan • Çumra yolunun • Beher kilosuna tahmin edilen fiyat1: 100 
Devlrt Demlryollan Sa. Al. Ko. dan 1 gehlrden ltlbaren 8 + MO kllometrellk ktS· 

yüz kuru§ olan 15.000 kilo keçi kilt pazar
Muhammen bedell 3700 Uc bin yedi yüz m1 vahidl flyat esruu üzerlnden kapah 

k 1 hkla münakasaya konmu~tur. lbalesi 6/ I/· 

510000 c i lt tutkalh makbuz 

basbrilacak 
Türk Hava Kurumu Genel Merkez Bas-

4/1/ 1941 
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FEVKALADE DAKÎK - GAYET ZAR1F -
ELVERtl;!L! FtYATLAR 

TUrklye'nln 'bUtUn tanmmt§ aaat aabc1larmda bulunur. 

N E K E R saatlerlnln TUrklye umumt acentalt#l : 

---------------: 1stanbul, Sultanhamam Kattr c1oflu han, 8 UncU kat No. 8 • 7 8071 : 

,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllll;: 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
~Ha vagaz1 abonelerine i 
: rnühirn ilân ~ -------
--
------
--

Ankara Havaga11 ~irketinden : 

Ankara tehrinin havagaz1 i stihl â k i, son zaman]arda çok 
yükselrni§ ve fabrikamn tevsii iç in sipari§ edile n tesisat da 
ahvalihazrra dolayrsiyle h e nüz gelmemi§ bulUIIldugundan 

halen istihsal gerek rniktar ve gerek e vsaf itibariyle ihti -

yacm ve matlubun dunundadrr . 

Bu miktar ve evaaf dü§üklügü a§a grdaki a r1zalar1 tevlit 

edebilir : 

--------------------------------Havagazr ocak ve otomatlan bazan ya h iç y anmaz, ve =: --_ yahut yanarken kendili ginden s oner. Otornatla rm ate§ nka-

- ras1 krsmen yanar, krsmen s0nük kalrr. Bu gibi ahvalde bu 
_ cihazlardan havagazr inti§ar e tmekte devam e deceginde n 

lira olan Eski§ehir çirak okulu soJÇutma te- zarf usullyle ve blr ay müddetle e si tme-
alsnlmm yaptmlmas1 1§1 19-2-1941 çar§arn· ye konulmu§tur. 941 pazartesi günü saat on birdedir. Kati kanhgmdan : 
ba günü saat u de k&pah zarf usu!U ile An· 2 - Î§bu tnoaatin ke~lf bedell (81833) teminatr: ••SO lirad1r. Evsaf ve ~artnamesi 1 - Gene! merkez ihtiyac1 için nümune 
kam'da ldarc blnnsmda eksUtmcye kon • lira (39) kuru§tur. Muvakkat teminat M. M. V. Sa. Al. Ko. da gorülebilir. lstek- ve 1artnamesine &ore ve kapah zarf usu-

= bulunduklar1 mahalle r i gaz ile dol durup zeh irleme v e Î§tiâl = = ve infilâk hâdiselerine sebebiyet vereb ilir. Bunun için bilû- ::; = mum havagaz1 apareylerini kulla m r k en yanmakta devam ::; 

- edip etmediklerin in s1k s rk kontrol e dilme s i, y anmadrklar1 = = ve yahut yanarken sondükleri ve otornatlar yanm yand1k - = 
mu§tur. (5092} llrad1r. lilerin kanunun emrettigi belitelerle ihale liyle 51.000 tilt tutkalli makbuz bastmla-

lar1 takdirde musluklarm derhal k a patilmas1, b ilhassa oto -Bu l~e girmek lstlyenlerln 277,30 llrahk 3 - Ekslltme (31.1.941) cuma gUnü sa- saatmda komisyona itclmeleri. 1003• caktir. = mat ve yozlerinin daima yanar bir halde brrak1lmamas1 lâ - -muvakkat temlnat ile kanunun tayln ettl~ at 15 te vllàyet daim! encümenl odas1nda 
vesikalan ve tekliflerlnl aym gUn aaat 14 de yap1lacakbr. 
kadar komlsyon relsligine vermelerl !Azim • 4 - Ekslltme doayas1 evrak1 (5) lira 
dJr. mukablllnde Konya nat1a müdürlüg'Unden Beberine tahmin edilei;i fiyati: ~35 iki 

yüz otuz be$ lira olan 40-50 adet 500 kilo-
ahnablllr. 

Baskül alrnacak 
M. M. Vekâleti Satina/ma K o. dan 

a - Muhammen bedeli 17850, muvakkat 

teminat1 1339 !iradtr. 
3 - !hales! 15. 1. g41 tarih ine rast!tyan 

pazartesi itünU oaat 15 te Ankara'd• T ürk 

hava kurumu merkez binasmda müte~ekkil 

-_ zrmdrr. lstihlâkin istihsale nazaran fazlahgmdan m ütevel - ::; 

= lit olan bu anzalarm mümkün mertebe onlenebilmesi 1çm -
_ aayrn ahonelerimizin gaz istihlâkinde âzamî t a s arruf la ha- = -Sartnameler pan11s olarak Ankara'da 

malzeme dalreslnden, Haydarpa§ada tcael • 
lüm ve aevk oefllginden daflblacaktir. 

5 - !steklller tekllt evrak1 meyanmda 
lngaattn fennt clhetlerlnl deruhte eyledltl· luk baskül pazarhkla münakasaya konmu~- satm alma komisyonunda 7ap1lacakt1r. 

= r e k e t et:rnele r i kendi menfaatleri icabmdandrr. 498 ::; 

':illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ {9037) 10022 

Muhte lif tesisat m ünakasa s1 
Devlet Demlryollan SL Al. Ko. dan: 
.A§at1da lslm; muhammen bedcll ve mu-

ne dalr blr mühendlsln taahhUtnameslnl tur. lhalesi 6/ 1/ 941 pazartesi günü 5811 Io, 4 - 1steklilerin, kanunun ~ ve 3 madde· 
bulunduracaklard1r. 30 dadir. Katî teminat1: 176.,5 liradir. Sart lerinde yazih vesika ve teminatlanm havi 

6 - Tallplerln kay1th bulunduklan tl· namcsi M. M. V. Satmalma komisyonunda kapalt ve mühürlil zarflanm ihale aaatin· 
caret odas1 veslkaslyle lhaleden en az Uç géirülür. !steklilerin kanunun emrettigl bel den bir saat eveline kadar komisyon ba$· 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ... - --- -- -
vakkat temlnab ayn, ayn gosterllml§ o
lan Ankara hastanesl muhtellf teslsatmm 
yaptmlmas1 111 18. 2. 941 1al1 gUnU saat 
lll ten ltlbaren kapal1 zarf usullyle Anka
n.'da !dare blnasmda aira lie ve ayn ayr1 

gün evel §lmdlye kadar yapm11 olduklar1 
l~lerl ve bunlarm b.:idellerlnl gtssterlr ev • 
raklarlyle Konya vl!Ayet makm1na müra
caat etmek auretlyle alacaklan ehllyet ve
s!kasm1 havi olmak Uzere 2490 say1h ka-

gelcrle ihale saatmda komisyona &cime • kanhgma vermeleri. -5ogg - ANKARAP ALAS OTELiNDE 

Süslen 01odel evi 
leri. (9041) 10034 

~llllllll l lllll l lllllllllllllllllllllllL. - -- -
ekslltmeye konmuotur. 

-nunun tarir etutt §ekllde haz1rhyacaklar1 = Sa til' k ho n ve a rso = 
Bu l§lere glrmek lstlyenlerln llstelerl -

P olath T ürk H a va Kuru • : 

ARANIYOR - Yenl~ehlr'de ' - 6 
odal1 tam konforlu ve kalorlferll olan 
bir apartman aran1yor. Müracaat: Te -
lefon. 6817. Saati 10 • 12 ve Il - 5 e 
kadu. 7 

---------
---------En son modellerini gosterrnekte d ir. Saym Bayanlarm 

4/ 1/ 1941 saat 15 te gelmelerini rica e d e r i z . 46 ---
tekllf mektuplar1m vaktlnde vl!llyet da! - _ 
ml encümenl rlyasetlne makbuz mukabl- -
Unde tevdt etmelerl veya ta.ah.hUtlU olarak : 

hlzaa1nda yaz1h muvakkat temlnat lie ka
nunun tay!n ettltl veslkalar1 ve , tekll!lerl
nl aym gUn aaat 14 de kadar komlayon gondermelerl 1Az1md1r. 10071 

-
mu ~ubesinden : :; lil••••••••••••il .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll;: 

relslltine vermeler! làz1md1r. 
eartnameler paraa1z olarak Ankara'da 

m&lzeme dalreslnden, Haydarpqa'da te
aellüm ve sevk oefllg'lnden datit1lacakb.r. 

r:I 

Yaptmlacak teslsatin adl 

., 
s s 
clS -..c: ., 
::s"" 
::;! $ 

TAPU VE KADASTRO 

T apu tescili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mubaliz • 

Tzgrndan : 
Ankara'mn A!tundag mahallesinde bazi

_ Kurumumuzun iki adet tapu _ 

: senediyle mutasarnf oldugu, -
- Polath çar§ismda hudut ve ev-

- safi tapulannda kay1tb 20 adet : 

1 No.lu liste muhtevtyatt 
çamq1rhane teslsab 
2 No.lu liste muhtevlyab 
mutfak teslsati 
3 No.lu liste muhtevlyab 
1otuk hava teslsat1 
4 No.lu liste muhtevlyab 
etuv teslnb 

Lira 
937:1 

187M 

5000 

4375 

Lira 
703,13 

1406,25 

3711,00 

328,13 

:; dükkân ve amban ve fevkani 10 : 
oda ve bir avluyu ihtiva eden _ 

:; tayyare haniyle bu hana biti§ik -

arsan1n heyeti umumiyesi 12500 : 
: lira bedeli muhammene ile ve ka- : 

pë.h zarf usuliyle satilacakt1r. 
ne arsalan üzerine fuzuli ~ ev yapt1nlan 

lhsan Talo 316 No.h evin sag1 Î§ialindeki 

bahçe, solu sokak, onü sokak ve arkas1 il· : 

galindeki bahçe •te 315 numarah sag1 ban

kac1 Emin, solu sokak, Onü i~galindeki bah· : 

çe ve arkas1 bah,e ile mahdut ve ber iki : 

ev mikdan 300 metre murabba1 olup tapu· 

Ferag ve ilâm masraflan mÜ!j· : 

teriye aittir. --937 lira 50 kuru§luk teminat _ 

mektubu ile Î§bu han ve arsay1 : 

alm1ya talip olanlann 20/1/1941 : 
pazartesi günü saat 15 e kadar : 

teklif varakalariyle birlikte ku • :;: 

rumumuza müracaatlan ilân o • 

5 No.lu liste muhtevlyati 
tedavl banyolar1, du§ cl
hazlan ve saire teslsat1 

da kayd1 olmamast itibariyle mezkllr arsa- : 

lann hazine ad1na tesçili deftcrdarhktan -

3125 234,38 
(9088) 10023 

Nazar1 d ikkate 

lunur. 50 : 

talcp cdilmektcdir. Tasarruf haklar1n1n tes· : 

biti için mahalline 18/1/941 tarihine müsa- : 
dif cumartesi günü mahalline tahkik me • :. 

.,,lllllllllllllllllllllllllllllllllllll,. muru itënderilecektir. Bu yerle alâka ve 
D. D. Yoll•ri U. Müdürlü,J:tinden ili~igi bulunanlann muayyen günündcn e
TUrkiye, Yun•nistan vc Bulp:aristan de - vel Ankara Tapu Sicil Muhahzhgina veya 

miryollar1 arasmda merl üç lnrafh mü~te • 
ayni itiinde mahallinde tapu memuruna mü-

rek e~ya tarifesinckki bulgar demiryollnr1 • 
na ait e'ya üçrttlerine 1 §ubat 1941 den iti· racaatlan vc hudut kom~ulanmn da ma • 
baren % JO zam yap1lm1~br. (26) 10050 1.allinde bulunmalan ilân olunur. 10046 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yollar1 Sa. Al. Ko dan 1 

Muhammen heclrl, muvakkat teminat ve clnsl a~ng1rla ya.1h 6 liste muhtevlyatl mal
seme, ber ll•te muhtc~ir•ll ayr1 ayr1 lhale edilmek üzere vt kapal1 zarf usulU Ile 17 • 
•uhat - 190 r~ .. rt.-i gflnil soat 15 de Ankara'da umum müdürlük blnasmda toplanan 
n1erh1 9 uncu komi•yon!u,J:nnca salin ahnacaktlr. 

Bu Ife glrm•k hllyenlnin muvakkat teminatlnn Ile blrliktc kanunun tayln ettlgi 
Ye<iko.lari ve tàiiflr.rlnl aym gün saat 14. de kadar mezk(lr komisyon relsllglne vermele

ri IAzrnc•lir. 
Sorrnnmeler pu•s1z ohrnk Ankllr11'c1R malzeme dalresinden, Haydarpa§a'da tesel-

!Um ve sevk ~cfligindcn tcmln olunur. (8999) 19039 
Liste Muhnmmen bedù Muvakkat teminat 

No. s1 Mahcmcnln lsrol 
1 Al&ll cerrahiye 
Il 
8 

' Il 
fi 

Fi&lk tedllVI cihnr.l•r1 
Haltane edernt1 .. .. . .. . .. 

Grup: l} 
Grup' 2) 
Grup: 3) 
Grup: ') 

Lira 
17.487,50 
2.575,00 
6.36n,R8 

10.492,~0 

5.500,00 
ll.443,75 

Lira 
1311,36 

19:!,19 
'77,52 
786,94 
,12,50 
258,28 

Bir mürebbiye iJ anyor 
inglllzce llsanm1 lyl lltreten ve çocuk

Jara lyl terblye veren dlplomah blr turk 
bayan l> Y8J11Ddan yukar1 çocuklar !çln 
mürebblyellk aramaktad1r. Ulus'.ta S ru· 
muzuna mektupla müracaat. 

\. 

U LUS - 21. !ncl y1l. - No. 6976 

l mtiyaz sahibi 
l s ke'nder Artun 

U mumî N e~riyatr f dare e d e n 

Y az1 l !}leri M ü d ilrU 

Mümtaz Faik FENlK 

M üesse se Müdürii Nafi t Ulug 
ULUS Baa1rr.evi ANKARA 

Bak1r mutbak edèvat1 ahnacak 
!stanbul Jandarma Satin Alma KomJsyonundan: 

Mlkdan Bir adedlnln slkletl 
&det malzemnln nevl asgarl àzamt 

48 
30 

1020 
12 
12 

6 

438 
12 
12 
12 

bUyük kazan (kapaflyle beraber ) 
k üçük kazan (kap ag lyle ber aber ) 

karavana 
büyük tav& 
kevglr 
t eps! 

kapakh bakrao 
aaph 
eaph süzgeç 
kepçe 

kilo kilo 
5:5.t>OO 60.:IOO 

15 
K1e1m yekQnu 
2.500 2.800 
3.250 3.500 
6.500 7 
1.850 1.400 

tc1s1m yekQnu 
0 4.200 
2,900 3 
2 2,100 
2 2.100 

Azamt slkletlre gllra 
muhammen bede} 

Lira Ku. 
6808 OO 

900 OO 
6708 OO 
1>712 OO 

77 70 
168 OO 

17 6• 
5975 34 
8384 87 

65 :12 
47 88 
47 13 

! lk 
temlnatl 
L ira Ku. 
435 60 
67 50 
1>03 10 

428 

:1 
12 

448 
253 

4 

3 
3 

40 
82 
60 
33 
Hi 
87 
92 
60 
60 

K mm yekllllu 31145 40 26r> '13 
9600 baklr yemek tabafl NUmunesl s!klettnde 4320 OO 324 OO 
4800 bak1r çorba taa1 NUmuneel a\kletlnde 1440 OO 108 OO 

K1e1m yekQnu 5760 OO 432 OO 
Hepslnl nyekllllu 21988 74 1649 18 

I - Yukarda mikda rlan ve cinsler i ve tahmin bede!leri ile ilk t eminatlan yaz1h on iki kalem bak1r mutbah edeva ti 
Taksim Ayaspa$a'da Jand~rma M1n taka Komutanhg1 binas1ndaki komisyonumuzda 7/ ikincikânun/ 941 sait günü saat on be$te 
kapah zarf eksiltmClliyle satin ahnacak t1r. 

2 - H epsinin b ir iatekli ye ihaleai caiz oldu&u gib i $art kil.g1dm daki izahat veçhile muhtelif kalemlerinin ayn ayn dort 
l1tekliyc ihalesi de caiz olan bu malzemenin 1art kâg1d1 ve nümuneleri komisyonumuzda her gün gorülebilir. Ve §art kâg1d1 
paras1z alm abili r. 

3 - i ateklil erin talip olab ilecekleri 
nat makbuz veya banka kefa let mektubu 
bir saat eveline kadar komisyonumuzda 

k111mlara ai t ve Is tanbul levaz1m amirligi muhasebeciligine yattracak!an ilk terni • 
ve 1art kâg1dmda yaz1h sair belgeleri de havi teklif zarflarm1 eksiltme saat inden 
bulundurmalan. (11 967/ 8836) 1885ei 

Y ENi Sinemada 
BugUn bu gece 

Büyük agktan sonra mevslmln 
!klncl bUyUk agk film! 

HALK Sinemasmda 
BugUn bu gece 

BUtUn Ankara kahltaha 

SUS Sinemasmda 
BugUn 14 ten ltlbaren 

Ejtlenmek, doya doya kahkaha 
lie gUlmek lstlyenler 

KALB SIZILARI tufanma kablacak • lori a f ayyareci 
Oyn1yanlart CAROLE LOM- Zurla TayyareCI . . Türkçe aozlU 

BARD • KAY F RANClS 
CARY GRANT T Urkçe s!lz!U 

Se
0

anslar: 10 • 12 -14,30 • 16,30 Seanalar: 10 • 12 • 14,30 • 16,SO 
18,30 • gece 21 de 18,30 • gece 21 de 

Seanslar: 14 - 16 - 18 gece 
20,30 da 

Saat 10 ve 12 seana1nda 
K I Z TALEBE YURDU 

SüMER Sinemasmda 
BugUn bu gece 

TUrkçe fllmler serislnln 

§Aheserl 

Gülnaz Sultan 
TUrkçe aêlzlU 

Seanslar: 10 - 12,1:1 - 14,30 -

18,30 • gec 21 de 

Na kil Posta ho ne 
caddesindeki 

izzet manifatura magazas1 
Anaf artalar Caddesindeki eski Moda 

Pazarma nakletmit oldugunu Saym 

Mütterilerine arzeder. 
Zengin çe§Ît ve ucuzluk 


