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Hava tehlikesini onlcmck için ha
vada kuvctli olmak lâz1md1r. 
Kurbamm, kurban dcrilerini Ha

va kurumuna vermekle bu tehli

kcye kar§l koymu§ olacaksm1z. 
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Pamuk kongresi dün 
son içtima1n1 yapti 

Pamuk. mahsulümüz ... , ... , ~ " ., . 
"- .,..~ 1 ~ 1.,1 ..... ,._ ... · .• "'~-

i1in cok mühim 
kararlar ahnd1 

BARDiA 
ônündeki 

~ çARPISMA 

Îngilizler 

5.000 
Esi r. alddar 

Harp 1ok 1iddellendi 
Kahire; 4. a.a. - lngiliz umumi karargl

hmrn dün akaam ne5rettigi hususi teblig : 

T oplant1dan son ra Ziraat Vekilimiz 
murahhaslar ~erefine bir yemek verdi 

• Pamuk kongresine Ï§tirak eden murahhaslardan bazrlari, Ziraat Vekilimiz 'B. Jrluhlis Erkmen'le 
beraber Yüksek Ziraat Enstitüsünde 

Bnrdiya'da hareklit, ea:vam memnuniyct 
bir tarzda devam ediyor. $imdiye kadar 

bc5 bin esir almm1$tlr. 

Pamuk Kongresi dün 1zmir Mebusu Rahmi Kêiken'in reialigi altmda son 
toplantlSlm yaprru!J ve komisyonlar tarafmdan hazirlanm11 olan raporlar o
kunarak bunlar Uzcrinde gëirlitülüp, kararlar vcrilmi§tir. 

Taymis'e gore 

Biri.biri·ni 
nakzeden 
iki hüküm 

Falih Rilkt J\TAY 

b" D. N. B. ajanunrn, lngiltere har-
1 ~ak.krnda bir gazete makalesini 

hulasa eden tebligi, dünkü telgraf
lar araarnda, dikkate çarpmaf olaa 
gerektir. Lokal Anjenger gazetesi 
mu.kalenin birinci lkramanda alman 
h~lkrna ingiliz harbinin çetinligini 
h111aettirmege çalt§ryor: bu harp ko
lay bir Îf degildir; çünkü dünyanm 
.en büyük imparatorlugunu te1kil 
eden lngiltere, bir devdir; lngilte 
re'de harpçi bir ruh, ancak muha
rebe ~ama.nlar1nda doguyor; almna 
a11ker1 çetan darbeler indirmesini 
b~~digi kadar, boyle darbelere go· 
~ua gennesini de bilen hakiki ingi
lazlerle çarp111yor. Muharrir bundan 
:,onra lngiltere halkrna dë>nüyor: 

Fakat ne y~zdc ki ingiliz milleti
r1n en iyi unsurlart plütokrat tâcir
d~~ ... y_e züppc politikac1lar hesnhma 
d ogu§Jnektedirler; muharebe mey 

anlarrnda borsalarrn bankalann 
•e ikulüplerin âdi mahlûklnr1na te
"4lüf ~bniyoruz." 

Lonara gazetclerinin bu satirlat ... da, bütün mihver nutuk ve teb-
1.!f lhri gibi, aynen ne§rettiklerine 
t~p e edilemez. Eaasen herhangi 
~r harp propngandaiu, dü1man 

agneviyah Üzerinde tesir goatere
cl egine inandagr bütün silâhlar1 kul
and • · · t k" •gr açin tenkit de edilemez. Ni 
~- 1m geçen k11 hemcn hemen bu

runlerde fransaz efkârr aynr telkin
!Ler alt:nda tutulmu• ve bundan b1r 
:na r . ·r ,Jt • 

Y 1 iata adc edllmi1tir. fakat a-
c~~a nyni ailâh, ingmz muhariple-
rnu de Fr • d.. .. ' anaa ordusunur. zaf1na 
i:r~~ek •. k~.dar müc11s.r midir? 

f giliz hükuaneti ve f1rkalar1 tara-
•nd~n harbin daha ba§rnda alman 

tedb1rlcr bu mu·· · 1.•. .. 1. k 
ln h · ' . esa1r 1g1 on 1yece 
f a 1Y.etted1r. lfÇi f1rkas1 ile muha-
a.z1ak~rlar1 bu acfer birle§tiren â-

rru , sadecc "h · • "h ·1· f 1 • arpte s1yas1 1 ta a -
ari unutarak milli vahdeta" temin 

etmek" d"" 
1 . uaturu olanad1. lngiliz mit-
eltne herba · b" • . • ' nga 1r srnrf menfaah 

1çan do··· ··~·· h" . ..C~§lugu tuini verecek her 
fey1n onunc geçilan kt b"' .. k b" ·r .. . . e e uyu 1r 
~.•na gost.er1lm1§tir: harp kazançla
. n~ tahd1t veya ancn t k b'"t"" 1ngrli d e me , u un 
kad z vatan a1lar1nrn, son §ilinine 

. ar, a.crvetlcrini harp hükümcti-
nin emranc J k 
rana scr t a m~ • harp masrafla-
iatirâk h':e 

1 
v~ trad • sahiplerinin 

" •sac er1n· ·· · hrmnk h lk 1 mutcmad1yen art-
dolay1 'go: 1~. bornbard1manlardan 
rarlarrn1 1~~ogi mesken vc c§ya za
nevi tcdbirl ordta a!tana almak bu 

er cndar a·· .. k B . 
t · • uyu ra-anya unparatorlu·u h lk . 
harp gaycsi t fg • a 1 bar tek 

c ra •nda t 1 • çal1§h: bu gay op amaga 
tin müdafaasanda~oJ!rak vc: hüriye
nrz hususi mü iharettar. Yal-

ea&cseler} h 1 kârlan de;;.il de 1 • e §a •& nrrn 
b ' v et kar . h 

hangi bir arnzi "dd" i, yan1 er-
1 aa111 d h" . ·1· harp siyasctindc a • ing1 az 

Yunanistan lngilt Yc,r almama§hr. crc Ye c· . ' .. 
verirken günü g Id".. ant te us 

' C 1g1 V k" •• tefikinin orndnn rck'l a it, mut-
.,. a cce·· d b" an bile tereddüt ctrn' gin e 1r 

s1rf ingiliz ordulan 
1~~r: halbuki 

için hududu gcçtigini 
1

5~ Î~rpt§Ïak 
ya'nan, egcr bu ordularsy •Yen tal
muvaffak olursa, onun v:e_n~eit 
rak ebediyen Misrr'd r1s1 ola
Ka hirc hiil<Ümeti biliy~ kalacagrns 

Am ·1 'd r. era rn a Nev Deal • 
• Yan1 Ruz-

(Sonu 2. inci sayfada) 

Komlsyonlar, bu raporlarinda Cukuro-

1 
va b!Slgeslnde (Klevlant) yerlne (A.ka.la) 
pamll#Unun lkame edilmeal temennlalnde 

\

bulunmuelar ve memleketlmlzde pamuk 
zJraatlnln lnkleaf101 temln edecek daha 
blrçok dlleklerl kongre umumt beyetlnln 
tasvlblne arzetmlelerdlr. 

Bu rnporlarda bllhasaa Mlllt f$eflmlzln 
memleket pamuk rekoltesinln llk bamlede 
(500.000) balynya ç1kanlmas1 bakkmda 
vermlt olduklan yl\ksek dlrektlflerlnln ta
hakkuku tçln pamuk mUstahalllerlnln bU -
tUn gayretlerinl sarfetmekte olduklan ve 
Cilmhurlyet hUkUmetimlzln bu mUhim ga.
yeye ertemek Uzere alm11 oldug,J tedblrler 
1Ukran ve mlnnetle tebe.rUz ettlrllml§tlr. 

Itongre, bu çok verlmli ve faydah top· 
lant1y1 haz1rlad11t1ndan ve pamuk mua -
tahslllertne verdlA'i k1ymetll otutlerden 
dolayi Zlraat Veklli Muhlla Erkmen'e say
gt ve otlkranlann1 arzettlkten aonra Ve -
kllln kongre dllcklcrlnln yerlne getlrtlmek 

(Sonu 4. üncü S11.yfada) 

BREM EN 
. 

ale§ deryas1 

HALiNDE 

ingiliz layyareleri 

1ehri 1iddeile 
bombard1man elliler 
Londra; 4. a.a. - (Royter) : 
lniilii bombard1man tayyareleri, deniz 

in$a•t tezrahlan ile fabrikalann tahribine 
devam etmek üzere, per1embeyi cumaya 
baihyan evelki rece, yeniden Bremen'e don 

mü5lcrdir. Bu taarruz üç rece evelki hil -
cum kadar aiddetll olmam11, fakat hemen 
bütün gece devam etml1tir. 1lk bombardt· 
man tayyareleri, 1afaktan bir saat kadar e. 

vel f~hri terkctmi5lerdir. 
~ehir üzerinde sema çok aç1kt1. Bu te· 

bepten muhtelif hedeflerin tanmmumda 
hiç güçlük çekilmemi5tlr. Çar1amba ak~

m1 o derece at1r surette hasara utratilan 

Almanlar balkanlarda 

kar1s1kl1k ç1karmak için 
gayret sarfediyormus 

Arnavulluga da 
Alman hava 

filolar1 yollanm11 
Londra, 4 a.a. - Müstakil frans1z 

ajans1 bildiriyor : 
Taymis gazetesinin diplomatik mu

harriri, B. Hitlerin, memleketinc gë
re tâbiye degi§tirerek balkanlarda kar
gaphk ç1karm1ya ugra§t1g1 hakkmda 
deliller mevcut bulundugunu yazmak
tad1r. Her §eyden evel B. Hitler Ar
navutluga ve Trablusgarba bir kaç ha· 
va filosu gondererek italyanlarm mâ
neviyatm1 yükseltmiyc te§ebbüs et -
mi§tir. Bu suretle 1talya gittikçe al
man himayesine girmektedir. 

Bundan sonra B. Hitler Bulgaris -
tan üzerine diplomatik bir tazyik ya
parak bclki Yunanistanm dogu §Îma -

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Îktisat V ekili 
Balikesir, 4 a.a. - fktrsnt Yeklll B. Hüs

nü Çnkir dUn ~hrlmlze gclml~tlr. 

llllCISSSSSSSCUUSOSUUC 

Say1n Ankaral1lara 
K1zllay Ankara Merkezi Reislilinden: 
Kahraman orduya k1§ hedlyelerlnl ha

z1rlay1p da bugUne kadar teakilAtmuza 
tevdl edememl§ vatanda§lara hlzmette bu
lunm&k Uzere Parti te§kllàtlyle I§ blrlltl 
yapllar&k te§kll cdllen kollar bugUn ma.
halle ve evleri dola§ar&k bu hedlyelerl ay
nlyat makbuzlart mukabillnde tesllm al11-
caklard1r. 

MehmetçlA"e hcdiye toplama gUnU ola
rak tesblt edllcn bugtlndc herha.ngl blr, 
sebeple hedlyeslnl K1zilaya tesllm cdeml -
yen vatand113lar, merkezlmlzin §ehlrdekl, 
Yenl1Jchlrdeki ve Cebecldekl tc1Jkl1Atina 
bunlan tcvdJ etmeA"e devam edebllecekler

deniz in~aat tezr6.hlan, yeniden bombardt- dlr. K1z1lay bu vazl!cslne lftlharla devam 
man cdilmi&tir. Birçok bomba, doirudan eyliyeccktlr. 
dogruya, Deschimar inpat tezgâhlarmrn 

büyük bir bina~• ü:r:erine dÜserek bir yan· j tJiJtJt:RlJIJiJ L'llOll!lJ[O.OZ #&an 
(Sonu 4. üncü sayfada) , 

Almanya'yi bombarclimana giclcn ingiUz. tayyaredleri 
hareketlerinden evel harta üzerinde hedelleriui tahsim ediyorlar, 

, 

3 kilometre içeri girdiler 

Fiyatlar nasal 
kontrol edilecek? 

Knhlrc, ' a.Il. - Umumr karargAh tara • 
ftndlln nc~redllen hlr tehli~clr~ Avu11t11rnlya 
ku\·~tlerinln U kllontrtre utunlu~undn hlr 
cephc Uzerlncle Rnrrlln'nm merkcz mfidnfaa 
lstlhkAmlarma da 8 kilometre d~rlnllglnde 

glrdiklertnl ve harekll.bn muvnffakiyctle de
vam ettl~lnl bllnlrmektedir. 

Bardia'da a1kerî vaz.iyet 
1..ondra, 4 n.a. - Royter'in ogrendlglne 

Ticaret Vekâleti kontrol 1çin 
bir talimatname haz1rlad1 

gllre, Knhlrc'den resmcn blldlrilcn hnberden 
mnada Dardln'dnkl vazlyct hakkmda hcnU. 
ycnl malOmat nhnnmnm1~t1r. Bu habcrlt"rde 
llOOO esir ahndil;1 ve avusturnlyah k1talarn1 
batl ccnubundan 'chrc hUcum cttlklcrl bll • 
dlrllml~tl. 1talyanlann 20 bin kl~illk blr ku-

Tlcaret Vekt'UcU, flyat kontro!U hak - vetle ~hrl mUdnfan ctUklcri zanncdilmrkte
kmda blr tallmatname haz1rlam1ut1r. Tea - clir. nu nevidcn mUslnhk<'m blr mcvkide ku
kUAt, bUrolartn dahilt hlzmetlerl, fiyat- mandanm kuvetlrrinden hir k1srmn1 merkcs 
larm kontrolU hakkinda h!lkUmleri lhtiva lhtiyah olnrak nhko~·mn&1 vc miidafaa ku • 
etmckte bulunan bu talima.tnamenin esaa- vetlerlnln dèlrttc hiri oldul.:u tnhmln edilen 
larin1 yaz1yoruz: 

Te,kilât 
Flyatlar1n fllen kontrolü ve flya.t 

murakabc komlsyonlar1 çal1§malar1mn ha
z1rlanmas1 ve bUro l§lerl fiyat muraka.be 
bUrolan tnrafmdan yap1lacaktir. Fiyat 
murakabe bUrolnn, mmtal<a tlca.ret mu -
dUrlUklerlne, bulunmnd1g-i yerlerde doATu
dan do#ruya mahallln en bUyllk mUlklyc 
memuruna bag-h blr §efin idareslnde lU
zumu kadar f!ya.t kontrol6rU ve memur -
lardan te§ekkUl edecektir. ~et ve memur-

( Sonu 2. inci sayfada ) 

bu kuvetln kenrll emri allincja hulundurul • 
moleta olma111 <la muhtr.meldir. 

B~yle oldngu kabul crllllr.se mU<lafaada 
kalan 15 bln kl$11ik kuvetlo üçle bh-1 nvut
turalyohlar tarafmdan esir edilmi~ dr.mek • 
Ur. ftalyanlnnn oldukça mU§kül bir varl • 
yette bulunduklara tahmln edUmektedlr. Tob
ruk lstlknmetlndekl yollnr1n hep,lnln hemea 
hemen kesllml~ bulundu~u muhakknktir. Mu• 
hasara edllen ltalyanlarm nardla'yt denlz • 
den tahllye etmek ilmlUcrl yoktur. FakRt 
bUtUn §ehrln llmnnlyle blrllkte derhnl ell .. 

( Sonu J üncü sttyfada ) 

-, 

.1 
Gediz tugyan1 dindi 

T icaret V ekilimiz 
B. Mümtaz Ôkmen 

Arnavutf uk'ta 

Cephede mahdud 
f aaliyel oldu 

A tin a; 4. a.a. - Yunan ba1 kumandanh. 
fmrn dün ak~am ne5rcdilen 69 numarah 
teblièi : 

Kc5if kollanm1z vc topçu kuvetimiz, mah 
dut faaliyette bulunmu5tur. 

Yunaniatan' a hava akr.ni 
yapilmadi 

Atina; + a.a. - Yunan dahilî emniyct 
nezaretinin tebllfi : 

Diin memlekette 1ük!lnet içinde geç -
mi:stlr. 

Metaksaa'in orduya, bahriyeye 
ve hava kuvetlerine beyanname•i 

Atlna, • a.a. - Atlna ajans1 bildlrlyor: 
General Metakss.s harblye, ba.hrlye ve ha
va nazira 111!atlyle ordulara bita.ben 8.§a -
ltdakl meeaj1 g1Snderml1t1r: 

Kara. deniz ve hava ordulanm1n kah -
(Sonu 4. üncü sayfadtt) 

Yllba11 piyangosu 
lalihlileri anla1lld1 

Millt plyangonun 1940 - 41 y1lb8.§1 
ke§ldeal her aene oldll#U gibl bu yil da 
blrçok klmseleri scvlndirml§ bulunuyor. 

hte dUn ald1g1m1z bir habere glSre aon 
yilbaa1 ke1Jldc111 yurdumuzun dlSrt bucnat1n
da blrçok vatand113larim1z1 memnun et -
mletlr . 

100.000 llrahk bUyilk ikramlye Dlyar. 
bak1r'da Hayrlye Hatun, Fatma ve Flkrl
ye ad1ndn llç bayanm mll§tereken alm111 
olduklar1 159739 numarah bllcte lsabct et
mlettr. 

S0.000 lira kazanan 6199 numarab bllet 
Edlrne'de aatilm1ot.tr. Ancak bllct aahlbl 
adrcs vermcdlA"lndcn ve hcnilz lkrnmlycsl
nl de almad1A'lnda.n bu tallhli vatandna1n 

(S'1nu 4. üncü sayf ada) 

Sel felâketine ugr1yan 

vatanda$1ara genis 
olçüde yard1m yap1hyor 

Su/arr çekilen Gediz nehri 1eylâb1ndan bir gorünü§ 

Manisa, (Hususî) - Havalann iyi 1 da1lar1m1za yardrm yaprlmak Uzere u/u/• 
gitmesi üzerine Gediz'in sulan çckiJ. l 1940 tttrihinde :iooo, 17/ u / 1940 tar1hind• 

mi§tir. Hükümetçe ahnan tedbirlerle Jooo, JO/u/1940 tarihinde 1000, ve 4 / 1/

insanca ve hayvanca zayiat olmamt§- 1941 tttrihinde :iooo lira k1 ceman 10.000 

tir. Vâlimiz Faik Türel günlerce sey- lira ile 100 manto, 100 entari. 200 kazak, 
Iâp mahallinden aynlmam1§, ahnan 140 gomlck, 100 çilt ayalcknb1. 200 ç1ft ço
tedbirleri yerinde tatbik ettirerek rap, 100 büluz, 500 battamyc mah111/i Kt· 

melhuz felâket onlenmi§tir . zrlay merkezine go11dcrilmi!jt11. 

Su baskmina ugriyan 
vatanda§lara yardim 

ANKARA; 4. a.a. - Türkiye Kmlay Ce· 
miyeti Umumt Merkezinden : 

" Edirnc'de su ba.slun1Da ufriyan vat.an. 

ANKARA; 4. a.a. -Türkiye Kmlay Cc-
miycti Umumî Merkezinden : 

" 14 enemen'de su bttsk1n1na ugnyaa va. 
tanda$/a11m1za yard1m yapilmak uzere ma· 

balli K1z1lay ~ubeslne 11/ u/1940 taribinde 
Ziraat Bankasr y1ld1rrm bav11.lesiyle 500 

lira giinderilmiJtir • .. 
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Pazar müsahabeleri 

AP<irtman hayaf1 ! 
, 

Selim Sirri T ARCAN 
Metrutiyetin ilânma kndar bizde apart· yaz tabahi pençeremin camlanJU açmlf ma• 

man hayall yoktu. Herkea kendi evinde otu· aam1n b c • d t d ~ b" d aT1n a am yUJ )'&Z 1ir1m 1r aira a 
rurdu. Sehir •e kaaabalarda ballon mühini üatümüzdeki katta oturan allenin bismatçi· 
~i~ k1~mmm bir baba yurdu •ard1. Her türk ai elinde yelpaze teklinde bir huarenle pat! 
1çm b1r eve aahip olmak büyük bir emeldi. pat! diye hal1 doimi7e batlacb. Yerimden 
Dilhaua Istanbul iribi büyük tebirlerde •Ù· f1rlayip camlan dar )'elitip kapad1m. Ôile 
ti hali yerinde olanlar için ev ailenin bir ta· j yemeiinden aonra biru uu.nap ke~tirmek 
rih lcitab1 idi. • iatedim. Mümkün deiil kom1umuzdaki ehli 

latanbul'da oyle yahlar, oyle konaklar keyf radyoaunu son perdeaine kadar açm11 
Tardi ki içinde oturanlar babnlarmm, büyük bar, bar bai1rta7orl 
babalarnun, dedelerinin canh habrnlarm1 ya· Aktam aaat on! iründüz çok yorulmutum, 
fahrlard1. Her evin, içindc yemi1 ajjaçlar1 aoyunup yatbm. Oatümüzde oturan ailenin 
bulunan bir bahçe1i •ard1. Filhakika bu ev· irenç çocuklan c1rtlak bir irramofonun •••Î· 
lerde konfor temini güçtü. Odalartru, sofa • ne a7ak uydurmu1lar fokatrot tepinl7orlarl 
lanm kitin mangalla~ soba ile 111tmak zor tavan irümbür, sümbür otüyor. Uyuyabilir· 
olurdu. Dort bet odah mütevazi bir evde bi- sen uytl! b~ hemen haftarun üç dort irece , 
le ortahi1 silip süpürtmek, )'emeiini pitir • sinde boyle. 
tip çama91nn1 71kabnak içln bir baun iki Radyo taammüm edeli aparbmanlarda 
adama lüzum gorülürdü. Hayat ,imdiki gibi oturanlann büabütün rahab kaçb. Sabah 
pahal1 olmad1iindan ufak bir Ücret muka • yediyi çayrek geçe siyaaet marakh11 •ltomiu 
bilinda ahç1 '4'0 hizmetçi tedarik otmek ko • lngiltera'nin türkça na1riyat1n1 dinliyor 1 ar· 
layd1. ka1tndan arapça bir maval, derken bir pri • 

Evet, ekaeriai ah1ap olan bu evler pek madona aea ctyak, c1yak hayk1r1yor. Aktam 
mazbut daiildi. Kara, yajjmura, ftrlanaya ayn1 hal aaat aekizde açttklan radyo on bire 
karti mukavemeti azch. Ancak herkea evino kadar her telden çahyor. Hem na11l? Bizim 
aahipti. Herkea iatediii gibi Hinde güler, odarun içinde sibi... Ab bu radyo! inaana 
•ilenir bundan kom1ulann haberi olmad1gt bazan nvk fakat c;ok kara de elem oluyorl 
sibl, KOtnfUDUD sürültüaü de inaruun rahab· fti bu kadar kolay olan aparhman baya• 
1U kaç1rmazdi. hmn daha bunlara benzer bin bir rahata1z • 

Aparbman hayab bu aon otuz aene içinde hklan var. Fakat bu rabataurhklann ekaeri· 
Lizde de taammüm etti. Istanbul, Ankara, ai a•1I deiil fer'dir. Nihayet bir terbiye me· 
lzmir sibi büyük tehirlerimizde hcrkea ev • aeleaidir. Meaelâ biti1iiinizde veya üatünüz· 
den ziyade aparhmanlarda ya1nm1ya hevea de oturanlar biraz muateret âdab1na •akif 
etti. Niçin? Çünkü aon otuz aene içinde türk olurlaraa bunlar kendiliiinden hallolur. Hiz· 
aile bayahnda büyük ink1lâp oldu. Hayat metçi kadma: 
sünden irüne pahal1la9b. Eaki emekdar ln • - K121m pençereden ' aeccadeyi ailltmeden 
aanlar kalmad1. Orla halli ailelerde herkea a1ag1 aealen! camlar1 kapaamlar! 
kendi .. inin itini aôrmiye mecbur oldu. Bir Sabahan horozunda radyoyu carlatan oi· 
kat lb:erinde dort odalt bir aparbmam ailip luna: 
aüpünnek daha kolay oldugundan ald1ë1 ma· - Y avrum 1unu biraz kia a1ai1da uyu • 
atla seçinmek mecburiyetinde olan veya ka· yanlar vard1rl der. 
1:anc1 az olan aileler pek kolayhkÙt. ikamet • Gece aaat on birde ter ter tepinen bob· 
sâhlanm çekip çevirebildiklcrinden hizmetçi stillere: 
tutmak kayd1ndan vareale oldular. Kû.rgir - Çoc\lklar bu aaalte sürültil etmeyiniz! 
olan bu binalar1 latin 111tmak daha kolay •tait katta inaan var. Hüriyet ba1kalann1n 
oldu. Hele kalorifcrli aparbm~nlar biraz hukukuna hürmet ebnek demektir. 
pahah olmakla beraber çok rabat oldu. Yal· Hulâsa biraz dü,ünce biraz ••Ylfl ile bua
mz bu yeni hayat1n da bu kolayltklar1n1n, bu Jar halledilir. Bence apartman hayatmm tek 
rahathklanmn yananda bir de Üzüntü veren mahzuru ki bu mrnur kira evlerinde de 
keyif kaç1ran taraflar1 var. vard1r. Aile ballralanm ailmeaidir. 

Yeni yaptlan apnrt1manlar1n bolme du • lçinde dogup büyüdügünüz, günün birin· 
Tarlan, hattâ yan duvarlart aesi çok nnklcdi· de evlenip çoluk çocuk 1ahibi olduiunuz bir 
)'or. Ben bir kac; aparhman degivtirclim vc yuva hpk1 bir küçük vatan iribidir. Mazi ile 
hemen hepainde Üatümüzde ve yammu:daki iatik"balin halkalarm1 biribirine baihyan zin· 
dairelerde oturanlaran konu1tuklarm1, gülÜt· cire benzer. 
tüklerini, tak tuk diye gezindiklerini karyo· Aparhman hayabnda babam fU odada 
lalann1n s1c1rtilannt, çocuklaranm bir oda· olmüttü, laz1m bu odada doimuttu. Dame • 
dan diierine ko1u1tuklar1m, hattâ elektrik nin imkâm yoktur. Halbuki bu habralard1r 
düimeaini bkl diye çevirdiklerini i1itirdim. ki yurt angiaini takviye eder. lnaant hem 
Fakat lt bu kadarla kalaa hiç beia yok. Bir avine hem vatan1n' bir kat daha bailar. 

Devletin fiyat 1 Kurban deri ve barsaklan Hava 
tesekkülüne müdahalesi Kutumu farafmdan loplanacakhr 

Hukuk 1lmlnl Yayma Kurumunun scrl 
konferanalar1mn dtirdUncUsU dUn 1stnnbul 
'U'nlv~rsltesl Profesèirlerlnden Dr. Fritz 
Neumark tarafmdan Halkevl konfcrana 
aalonunda verilml§tlr. Bu konfer ansta C. 
H. P. Grup Reis Veklllerinden Trabzon 
Mebusu Profes6r Hasan Saka, daha baz1 
profes5rlerle mcbuslar, vek tucUer erkàn1 
ve talebe hazir bulunmu§tur. Konferans1n. 
mcvzuu "Devlctln f lya t t e.sekkUlUne mil • 
dahalesl., !dl. Saym profesar konferans1-
nm ba§mda umuml barbe te.kaddUm eden 
yUz elll sene zarfrndakl flyat m eknnlzma
amm te11ekkUl ve tahavvUl §artlanm Umt 
blr tahllle tàbl tutmu§tur. Bundan sonra 
mevzuun wnumt dcvlet mUdahalesl flkrty
le s1k1 surette alâkadar oldug'Una 111aret 
eden konferansç1 flyat murakdbcslylo gtiz 
tinUnde tutulan gayclerl t etkHt e tml§ ve 
bunlarm temlnl yolunda bll§vurulmns1 là· 
z1m gelen tedblrlcri h Ulâsa etml11tlr. Bun· 
dan sonrn, nazarlyat ve Ulm sahas1n1 b1 • 
rakarak profcs6r bllhassa tatblkt ve amen 
meselelere iotlkal ile muhtelif yabnnc1 
memlekeUerde devletln flyat m eselerlne 
mtidahale slyasetlnl bunlarm 11ekll ve u
sullerlnl ve tatblkattaki netlcelerlol teba
rüz ettlrml11tlr. Bu nctlcelerl tenkldl blr 
tahllle tlbl tuttuktan sonra da flyat sa
has1ndl1kl hcr mUdahale slyasetlnln bll
hassa gu Uç gUçlUkle ka?'§lla§ttg-Jru e6yle • 

ml11t1r: 
1 - Talebln arza nnzaran artm11S1 (bll· 

hassa asgart lhtlyaçlano çoitalmns1), 

Her yil oldugu gibi bu ytl da kur
ban deri ve barsak-lart Türk Hava Ku
rumu tarafmdan toplanacakttr. Top -
lama Î§lerinin düzgün ve çabuk yap1l
mas1 için kurumun Ankara merkez §U· 
besi tarafmdan gerekli olan tedbirler 
ahnmt§ ve hazirhklar yapilmt§ttr. 

· Bu y1l barsak toplama i§ine de e -
hemiyet verilecektir. Barsaklar go -
mülmiyerek temiz bir halde teslim e
dildigi takdirde hem israf edilmemi§ 
olacak, hem de kuruma yard1m edil
mi§ ola.c:akttr. 

Gümrüklerde bulunan 
konpnentoauz mallar 

Kon§mc:ntosu bulunmad1gmdan do -

lay1 gümrüklerimizde bulunan ve it .: 

hal edilemiyen mallarm gümrük de -

polariyle antrepolarmdaki miktarlan 

e§ya cinslerine ve miktarlarma gare 

tamamen tesbit edilmi~ bulunmakta • 
dir. Ticaret Vekâleti, bu huustaki ka
rarname ve talimatnameye isti'naden 

piyasada az bulundugu teabit oluna

cak maddelerin yurda aokulmas1 et •· 
rll.fmda hazirhklanna devam ctmckte

dir. 

_&ü_N_üN_&_oL_G_Es_I ) Biribirini l 
Bugün, günüdür 

BugÜn haf tanin dinlenme günü
dür. Evinizdesiniz. Srcak &0bamzm 
bqmda, aevdiklerinizin arasmda, 
huzur ve r.ükûn içinde oturuyorau· 
nuz. Belki bir haftahk çah,malan· 
nrzm muhaaebeaini yapryor, belki, 
yar1nm1za ait projelerle meigul o
luyoraunuz. Anneniz, babamz, ka
nnrz, çocuklarmrz etrafmrzda ha
yatlarmdan memnun yüzleriyle, 
meaut bir hâle çevirmitlerdir. 

Bu kadar gülpembe de dütünmi
yebilirim. Ufak tefek endi§eleriniz 
de bul"unabilir. Çah§ma günlerinde 
r.izi Ï§gal eden iiin cinaine gore, bu 
dakikada halinizden ufak tefek fÎ· 
kâyetleriniz de bulunabilir. Bir 
müddettenberi i§leriniz bozuk dü
zen devam etmekte olabilir. Müna
r.ebetsiz bir hâdise. canrnrzr srknut 
olabilir. Fakat bizzat siz de, bun
lann gelip geçici olduguna kaniai
nizdir. Hiç bir maddî endite yoktur 
ki: 

- Sonu hay1r olsunl duasmda 
erimesin ve unutulma11n. Ancak bir 
tek endite taaavvur olunabilir ki, 
o, hiç bir tevekküle tahainmül ede
mez ve hiç bir duada acrhgmr kay. 
betmez. Bu endite, ekmek paramr• 
za degil, belki hayat hakk1m1za di
kilen kem gozlerden gelebilir. 

- Bu, bahia mevzuu degildir, di
yeceluiniz, bizden kim ne istiyebi
lir 7 

Hakham1z, ancak bir §artla: ai
ze büyiik bir itimatla bu cümleyi 
aayletenleri dÜ§Ünmek §artiyle .. , 
Hattâ onlarr dü§ünerek daha ileri 
de gidebilir: 

- Kimin ne had'1ine7 de diyebi
lirsini:z. 

~imdi daha çok haklr oldunuz. 
l§te bugün, size bu aozleri aayle

ten Mehmetlere birer küçük paket 
hazirlryacag1m1z gündür. Çok de
gil, birer küçük paket... ve yorul· 
m1yacaksm1z da; gelip alacaklar
drr. 

Mehmetler, kendilerine birer kü
çük bayram hediyeai yolliyan üni
versiteli karde~lerine mektuplar 
gondermi§ler, §oyle diyorlar: 

- Hediyelerinizi aldrk. Sagolun. 
Bizi dü§Ündügünüzü anhyor ve çok 
seviniyoruz. Ost yanrm merak et
meyin rayril 

Sevgili ankarahlar, bayram geli
yor. Hediyenizin adrm, bayram he
diyesi de koyabilirsiniz. 

Bugün, Mehmetleri dütündüiü
müzü iapat edecegimiz gÜnlerden 
biridir. . 

Kemal Zeki GENÇOSMAN 

Af ganiatan iktisa.dî teJkilâtrm1z1 
tetkik ettiriyor 

fstanb~l, 4 (Telefonla) - Af gan 
hilkümeti Türkiycdeki iktisadî te§ki
lâtt tetkik cttirmiyo karar vcrmi§ ve 
Ankara Siyasal Bilgiler Okulundan 
mezun B. Hüseyin Hilmi isminde bir 
zatt bu i§e memur etmi§tir. B. Hüae -
yin Hilmi bugün ticai:et odasmda tet
kiklerine ba§lamt§ttr. BUtün iktisadî 
te§ekküller üzerinde etütler yapacalc, 
sistemleri gôrecek, millî korunma ka
nunu münasebetiyle ahnan ekonomik 
tedbirler, fiyat mürakabe i§leri gibi 
mevzulan tctkik edecektir. 

Y eni Kars vâlisi Istanbul' dan 
ayr1ld1 

- Istanbul, 4 (Telefonla) - Kars vâ· 
liligine tayin olunan B. Hüdaî Kara
taban bu ak§am hareket etti. !stas -
yonda vilâyct ve belediye erkâm ta -
rafmdan ugurland1. · 

Silivri' deki yelkenli 
felâketzedelerine yard1m 

TUrklye Kmlay Cemiyeti Umumf Mer· 
kezinden 1 

Silivri'nin Canbuz burnu ànünde hava 
muhalefetinclen batnu§ .olun Uruguay ban • 
dtrah Salvaturu lslmli yelkrnlidcn hali hayat· 
ta knlan ~20· mu.sevinin mübreru ihtlynçlnr1· 
na sarfcdilmek Uzer e 1200 lira muavenette 
bulunulmu§tur. (a.n.) 

nakzeden 
iki hüküm 

(Ba~1 1. inci sayfada) 

velt politikasr, büyük aanayi ve aer
maye âlemi ile mücadele eden, âm· 
me menf aati dâvaamr armf menf a· 
atleri üatünde tutan bir r.iyaaet ol· 
duiu herkesçe malûmdur. Eier bu 
harpte Jngiltere ve Amerika, arazi 
f etihleri, büyiik aanayi . ve kapita
lizm hrralarr ugrunda çarp11maga 
kalksalardr, evelâ kendi milletlerÎ· 
nin muhalefetine ugr1yacaklard1. 

Kaldr ki bu harbi takip edecek 
buhranlar, ve bu harp içinde ugra· 
nacak ziyanlar, zaferin her türlü 
maddi kazanç imkânlarmr eaaaen 
ortadan kaldrrm.rttrr. Bizzat ken· 
di muharrir ve hatiplerine gore, 
Anglo-aakaon âlemi 1çm zaferin 
maddî kârr toprak bütünlügünü, 
magnevi kâr1 da hüriyet müesaeae· 
lerini korumaktan ibaret kalacak· 
br. 

Jyi dogü~mek için, bilerek, anh
yarak ve istiyerek dogÜ§lllek lâznn· 
d1r. Eger Lokal Anjenger muharri
ri, ingiliz muhariplerinin iyi vuruf
tuklarma da kani ise, bu harbin mâ· 
nasmr ve gayeaini anlay1p benimae· 
diklerinden §Üphe etmemesi icabe
der. Onun için hulâsaar naklolunan 
makalenin alman halkma hitap e
den krsmr ile ingiliz halk1na hitap 
eden k1sm1 biribirini nakzediyor. 

Falih Rilki ATAY 

Fiyallar nas1I 
kontrol ed1ecek ! 

(Bas1 I rnc1 ~avtJc!:l• 

la r Tlcnrct Vekâletlnce tayin olunacakllr. 
V eklUetln bu i1Jlerle de tavzif edebilece~I 
m emurlardan bB§ka vilâ yet ve mmtaka tl· 
caret mUdUrlerl de, lcabmda ve thtlyac;; ha
llnde emlrlerl altmdakl memurlan tavzlf 
edebllecekl'erdlr. V ek O.let. lilzum gordti~il 
yerlerdc flyat murnkabe komtsyonlar1m 
m Ustakillen vazlfe lfasma memur edebile
cektlr. Fllèn flyatlar1 kon~rol etmek Uze
re p lya.saya ç1kacak ve alàkadar tâcirler
den lUzumlu malQmati ve vesalkl talep ve 
lUzumunda zab1t tutacak olan flyat kon -
trolBrlerine en büytik mUlklye memuru ta
rafmdnn foto!rafh blr hUviyet varakns1 
verilecektlr. Fiyat murakabe bUrosu 1efl, 
bu t11lerl sevk ve ldare edecek ve l!!lerln lyi 
surette tedvlrinden blrlncl derecede me -
sul olaco.kbr. Flyat murnkabe kontrol6r 
memurlar1 dog-rudan dog-ruya bu 11efln em· 
ri altinda bulunacaklard1r. 

Büronun hizmetleri 
BUronun · hlzmetlcrl, le ve d11 hlzmetler 

olmak üzere iklyc aynlm15t1r. Ic;; ve d11J hlz· 
metler, &ifahl lhbar ve 5ikàyetlcrl tahrlrl 
veslkaya baA'lamak, flyatlann seyrlnl ta • 
klp etmek flynt hlzmetlerlne mtitealllk tet
klkler yapmo.k fiyat murakabe komlsyon
lanna veyn vekâlcte tekllfte bulunmak, ta· 
Yin olunacak mUddetler leinde flyat mura
knhe~lne dalr VekAlete raporlar yollamllk, 
taklbat do5yalarim mUddelumumllH~e tev
di etmek ve büronun le l~lerlyle mesgul ol
maktnn lbarettlr. 

Bilroya gellnerek ~ifahî §ikâyi:t ve ihbnr
lnr lçln derhnl znb1t tutularak munmeleye 
ba~lnnac11kllr. llUrolar, h11lkm baihca lhtl -
yaçlnrma tekabtll eden maddelerln toptan 
ve pernkende flyatlarm1 her aym blrlnci ve 
on be,lncl gUnlerlne ait olnnlan teablt ede
cekler ve bunlarm birer suretini Vek&lete 
gondereceklerdir. 

Fiyatlarin kontrolü 
Fiyo.tlnrm kontrolu, biri ~ikê.~ et ve• ihbar 

U7:crlne konlrol, d ijlerl resen kontrol olmok 
Uzere lki Uirlii olncakhr. Resen kontrol, blr 
§lk&yet veyn lhbar vukuun11 intiznr eclilmek
slzln dniml surette yaptlncak kontrollcr re· 
sen kontrol ~11y1lmnktnchr. Du kontrol An -
knra, l stnnhul, Ïr.mlr'de her p:Un ve te~kilft.· 
tt milsnit oln11ynn yerlcrdc mUmkUn oldu~u 
kndnr ar; f 11s1lnlarla piyasn ge7.ihnek sure • 
tlyle ynp1lnrnkhr. Bu kontrollerde g1da mad
tleleriyle snlr mnddelerden hnlkm zarur! lh
tiynçlarma tekabill eden maddeler birlncl St· 
ray1 ! ~gal cdt'ccktlr Fevkaldde ahvalln lcnp· 
Înrmdon olarnk hnlk tarafmadn mübayaa z:a-

Otomobil tahdidi 
karar1 kalkm1yor 

OtomabillerJn tahdidl hakkindaki 
Koordinaayon Heyetl karannin onil -
müzdcki günlerde tâdil edllece~i ve 
bu tadile g<Sre taksilerde tek vc çlft 
numaralarm münavebe ile çah§tlrtl -
mas1 usulünün ve hattâ husuaî oto • 
mobillerln de tamamcn i§lemelerine 
milsaade edilecegine dair baz1 gazete· 
lerde bir tak1m haberler intitar etti. 

Alâkah makamlar nezdinde yapt1 -
g1m1z tahkikat ncticesinde bu haber -
lcrin ash olmad1gi anla§tlmi§tlr. 

Orla ogrelimd'e 
ogrelmen ihliyau 

Orta ogretim okullarma dcvam e -
den talebenin saylSl her yil 15 • 20 bin 
arasmda çogald1gmdan okullara ye -
niden §Ubeler ilâve etmek ve binaen .. 
aleyh muallim kadrosunu geni§let -
mek lâz1m gelmektedir. Bu hususu na
zan itibare alan Maarif Vekâleti ge
ni§liyen bu muallim kadrosunu as1l 
muallimlerle doldurmak gayesini goz 
onünden uzak tutmamakla beraber, 
aç1k kalan ogretmenlikleri kapatmak 
ve talim için askere giden ogretmen
lcrin bo§ b1rakttklan yerleri doldur
mak üzcre orta ogretim müessesele -
rindc yard1mc1 ogretmen çah§tlrtl .. 
masma müteallik kanunun tatbik mild
detinin 3 y1l daha uzattlmasm1 uygun 
gormÜ!ïtÜr. 

Bu hususun temini için Maarif Ve
kâleti tarafmdan haz1rlanan kanun' lâ
yihas1 alâkadar encümenlerin tetkik
lcrinden geçerek Meclis Heyeti Umu
~iyesinin müzakeresine arzedilmi§ -
tir. 

Adana kurtulu~u 
Adana, 4. a.a. - Adana k11rtult1§1mun 19 

uncu y1ldonümü yarm hüylik rncrnsimle 
kutlanacakhr. BUtiln fehir tlnha §imtliclrn 
ba~tan bn~a clonnnm1~ haldeclir. 

istanbul Hukuk Fakültesi 
mezunlar1n1n çay1 

1stanbul Hukuk Fakülteai mezun .. 
lan bugün saat 16 da Ankara Palasta 
çayh bir toplanti tertip etmi§lerdir. 
Bu toplantlda §ehrimizde bulunan bü
tün Istanbul Hukuk Fakültesi mezun
lan bulunacakttr. Mezunlarm çaya i§
tiraki rica edilmektedir. 

Güre~ hakem kursu 
Ankara Beden Terbiyesi Bolge Ba§

kanl1gzndan : 
Bolgemizde aç1lacak olan gUre1 ha

kem kursu, 6 ikincikânun pazartesi 
ak§amt saat 17.30 da 19 May1s Stad . 
yomundaki bêilge merkezinde aç1lacak
ttr. Yeniden kay1t olunanlarla eski ha
kcmlerin bu saatte haz1r bulunmalan 
rica olunur. 

Manisa'da çiftçilere 

tohumluk bugday 
!zmir, 4. a.a. - Manlsa vUAyetl dahillnde

kl muhtaç çlftçllere tohumluk bu#day tcvzl· 
lne bn,l1tnm1§br. Bugilne kadar Turgutlu'ya 
800 ton, Efme'ye 200 ton, Kula'ya 100 ton, 
Akhlsar'a l~O ton, Gordes'e 100 ve Alasehir 
kazelarrna elll ton tohumluk bu~day tenl 
edilmi, tir. Diger kazalardakl muhtaç çlftçile· 
re de peyderpey tevzlat y11p1lmnkt11d1r. 

rurctlyle talebi artan ve blnnetlce lhtlkAra 
musait hale gelen maddeler de s1rasmda on 
s1rada kontrol edllecektlr. 

Talimatn111ae, t!aümU1dckl günlerde ne,. 
rolunacak ve ne9rlnden ltibaren yürürlü#e 
glrecektlr. 

2 - Devletln ihttyaçlnr1mn ço:a1mas1, 
3 - !atlhsalde husule gelen darhklar. 

Bu mll§klllle rln g ldcrilmeel lUzumunu 
tub cden profee6r, blr taraftan mUstah • 
slllerln menfaatlerl 'g6zetllerck, dl~er ta
raftan da, gellr menbnlar1 muayycn olan 
mtistehllkler sm1fmm znturetlerl ns.zar1 
itlbara al1narak tedblrler almm881 lUzu
muna l11arct etml11Ur. 
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at!ylerl 

Profes6r, flyat mUdahale tedblrlerlnl 
lzah cderken "flyat stopu,, dcnllcn sls teml 
yanl blzde klrala nn artt1nlmamas1 gibl 
dahs blrçok flyallarm sablt blr halde tu· 
tulmas1 esaslaran1 htilâsa ettlkten sonro. 
lzamt flyat tayinl, kâr hadlerlnlo taylnl 
gtbl tarzlara temas etm1,,ur. Avrupn'mn 
hemeo her y er lode t a tblk cdllen vesikn 
usullinUn lkhsadl bUnyeslnl de lzahtan 
aonra profcsllr, umumiyetle flynta mUda· 
hale edllirken mallyetlerln t esbltl lie bun
lara ilàve edllen kazanc;; nls betlnln taylnl 
Uzerlnde ctrafhcn tahllllcr yapm111 ve bu 
tgler lc;;ln lkt1sadi ve hukukl b!lglsl kuvet-
11 ve karakterll elemanlar10.yetl§tlrllmesl
nln 110.rt oldu~nu, t csblt ve ta.yin l§lerln· 
de mllbadclenln ak1!!1m durdurm1yacak, 
hcr satl1Jta yer lne m al a lma l mk!l.mn1 ve· 
rece~ blr tarzm kabulUnUn zarurl 'bulun • 
dug-nu nnlatm1gttr. 

Profes6r N eumark Ucre t ve flyatlar 

ar~smdnkl mUnaR bPtlere de temastan 

Musikï! 
Bir amerikan mecmuasmda oku

dum: Almanlar, Norveç'in paytah
t1m ilk Ï!jgal ettikleri gün, daha 
yüklü kuvetleri gelinceye kadar 
t1ht1mda, sokaklarda, binalarzn pen
cerelerinde avazlar1 ç1kt1g1 kadar 
maqlar, !iark1lar sôylemi!jler. Bu 

· musiki tufam norveç1ileri adeti bü
yülemi!j ... 

Geçen gün de orta Amerika'daki 
k1z1J derili vah!jilerin tubai âdetle
rinden bahseden bit yazz gôrdüm : 
Buna gore' bu kizll vah§iler, hasta
Iarm1 iyi etmek için mrlzika çalar, 
prk1 soylerlermi!j. 

Demek ki musiki, medeniyetin de, 
vah§etin de elinde bir vas1tadzr. 
~u farkla ki, medeniler onu bir 

memleketi istiklâlinden mahrum e
derken kullanabiliyorlar; geri ve ip
tidaî vah!jiler ise hastalat1m iyi et· 
mek için. 

*** sonra Tilrldyc'de son blr senede o.l10a11 
m!lll vi,, lktlsadl tedblrlerln blr tahlllinl Sükût - sukut ! 
yapm1gtir. Alàka. Ile dinlencns konfernnl! 
.Urekll alkt§lar arasmdn sooa ermlotlr. Gelirken bir tamd1g1ma rastla • 

'#AN l~l IL~R 
d1m. Bu da, bir tak1mlar1 gibi, taze 
hâvadis merakl1s1 idi. Sordu : 

- Bardiya'dan ne haber ? 
·- Yeni bir haberim yok! demek 

istiyen bir edâ ile sustum. 0 de -
vam ediyordu : 

- Art1k italyan tonçusu susu
yormu!jl 

- Evet I 
Tamd1g1m hâvadis kadar nükte -

ye de merakll idi. 
- Eger arapça ke{imelcrden ho§

lananlardan olsaydm1z, s1ze §tnla• 

güzel bir kel1me oyunu yapmak fir
sat1 ç1kacakt1. 

- Ne gibi? 
- Bardiya !jimdi siikilt ediyor; 

ber ha/de çok geçmeden sukut ede
cektir 1 

- Evet, diye cevap verdim, biz 
boyle bir kelime oyunu yapmaktan 
pek ho§lanmay1z. Fakat siz bôyle 
bir !jeyin yap1lmas1nz ve yazllmasz-

' 

m istiyorsamz, lstanbul'a yazznzz: 
oradaki gazetelerden bir k1sm1 1941 
senesinde, ha/6. "susmak" ve "dû§ -
mek,, yerine "sükût'~ ve "sukut" ke
Iimelerini kullanmaktadirlar. 

••• 
Akilli deliler ! 

lstanbul akll hastanesinden 562 
hasts taburcu edilmi§: Bunlardan 
bir <;ogu hasts olmad1klar1 ha/de 
uzun müddettenberi bastanede yi -
yip içip istirahat ediyorlarm1§. Bun
/ara katmerli ak1lli demek I6.z1m. 
Çünkü èJnce, deli olmad1klarz balde 
~eli gibi gorünmekteki fayday1 sez• 
mi§ler, hem de kendilerini bu ka • 
dar mütehass1sa ak11I1llklanm belli 
etmemi!jler. 

lhtimal ki bu adamlan bu hareke
te Koca Rag1p Pa§amn §U m1srag1 
sevketmi!jtir : 

*** 
Güler misin, aglar miain ? 

Istanbul gazetelerinden birisinin 
bir sütunu ve bu siJtunun üzerinde 
siyah zemin üzerine beyaz harflet• 
Je yazllm1§ bir kli!je h§I1g1 var : 

Gülermisin aglarmzsm,. 

lmll.sz kuvetli bir tamd1gzm, bu 
sütuna bakt1 da : 

- Gülmem, aglarzm I dedi, 

-Neden? 
- Neden olacak? Bu kli!je ba!jll-

gm i<;inde iki kelime ve bu iki keli
mede de iki tane imI• yanll§l var da 
ondanl mal(lm ya bunlar : 

"Gülermisin aglarm1sm,, !jekil • 
de "mi" leri biti§ik degil, 

"Güler misin, aglar mzsm" §ekil
de ayr1k yaz1lacakt1. lki kelfme 
arasmda virgül, cümle sonunda 
sorgu i§areti bulunmas1 Iiz1m ama, 
haydi onu kale alm1yalzm / 

f'. t. 

' 

Askerlere 
k1shk hediye 

Yurdun uiz bekçileri yii(il erlerimize 
tehrlmlzde oldugu glbl yurtlun dè!rt buca -
gmda k1,hk hedlye verllme&lne devam olun
maktad1r. Bu cümleden olarak dUn mektep
ll yavrularunu:m gt!sterdiklerl s1c11k alâkaya 
tekrar oahit oluyorus. Ankara ku llsesi ta.
lebelerl namrna blr kaç mümessll hocalariy
le birllkte Y ard1msevenler ccmiYfline gidct
rek hedlyelerlnl birakmt,lnrdtr. 

Sevgill ku:lar1m1z cernlyetin verdigi yün
lerle mütalea saatlerinden çnlnrak askerle .' 
rimh:e 1524. kar ba~hg1 t!rmü~lcrdir. Bundan 
ba§ka yünlerin bedcll olnn 828 lira 80 kuruf 
lie .U çlft yün çorap, li çlft yiln eldlven, 1 
adet pamuklu mlntan ve 6 adet yün ka1alii 
getlrmioler'cur. Üçüncll orta okul talebelerl 
715 çift yün çorap, 11 yUn eldivcm, blr pa .. 
muldu, bll' bathk hedlye etmlolerdlr. Kadu
tro mektebl talebelerl aralarmd& toplad11d ... 
n Ill lira ISO kuru~ Yardamsevenler eemiy ... 
tlne getlrml~lerdlr. Cemiyet bununla 86 p.,. 
muplu 2 çlft çorap, blr ba~hk haz1rlam1fbl'. 
Alaph l1k okulu 10 çlft çorap, Kllls KemaU• 
ye okulundan 773 numnrah Abcli Ünver t 
pamuldu blr ba~hk, Grlihnlu llakimlyeti lfil. 
llye il kokulu s1111 f !\ t.1it'ht'lcri 4 çlft çorQ 
hlr baohk, Nev;;eh ''111uhuriyct ilk okulu; 
1m1f 1 talebelerl 2 J 111,1ukl11 lJir d diven, Ne,... 
tehlr CUmhuriyet ilk okulu s1111f 2 talebel04 
ri 6 çlft yün çorap, Orhanga:d llk okulu l!maf 
2. A talebelerl 4i çlft çorap Saraykt!y maarlf 
memuru Beklr Ozenll 41! pamuklu 2 çlft ç&-o 

rap, Bayan Topkaya 10 pamuklu mlntan 1 
çlft yün çorap, Bayan trfan Fcrlt 8 pamuk
lu, bir ba~hk, bir eldlven, Bayan Fevzlye A• 
yan 2 çlft çorap hedlye etml~lerdlr. 

Devlet Demiryollari memur 
ve müstahdemlerjnin yardimi 

Devlct Demlryollar( umum mlidürlUU 
memurlnrmm kahraman askerlerimiv.e k1~hk 
hedlyeler hnz1rlama8t içln Yard1m~t'venler 

cerniyeline, 702 lira ao kuru' urnumî idare 
memurlara ve müatahdemlerl, 1509 lira 20 ku
ru~, lklncl i~letme memur ve müslahdf'mle -
ri nakdî teberrude bulumnu~lnrd1r. Rununla 
cemiyet 822 pllmuklu, ~ çift yUn çorap ha -
ztrlarm~hr. Aynt :iamnnda Devlct Demiryol
lan memurlarmm e~leri, i;aym hnynnlnr hir 
arada toplnnarak 1500 pnmuklu mlntun tlikip 
Y11rd1msevenler eemiyetlne teslim ctml~ler -
<lir. Devlet Demlryollan lkincl l~letme yol a
melesi, 95 çift yiln çorap 9 çift eldivt'n bir 
tak1m çnmn§1r hediye etmi~lerdir. Etlik ha~ 
lnrmdn oturnn bayanlnr, Etlik parti binas1n
d11 toplamp 800 adet pamuklu mlntan dike • 
rek Y ard1msevcnler ceo1lycti11e teallm et .. 
mi§lerdir. 

Edirne' de 
Ba~ta B1tyan Dlrlk ve Bayan NomeT ol • 

mak üzere duysulu tUrk kadm ve ka•lan ][). 
z1lny'da Ye k11 enstltUaUnde hararetle çahf • 
m1tktad1rlar. Ô~rcn<'llF;lmlze gt!re Edirne 
geçen ay lçlnde büyük blr 1u baakma felür. 
tl gec;;irml~ olmasma ragmen kahramaa aa ., 
kerlcrlmlz:I de unutmam1f ve ~md17e kad .. 
yUn fanU&, çorap, kar;ak ... glbl etyadan 84ff 
parça e§ya hedlye etml~tlr. 

Bu hareket kazalanmuda da devam et • 
mektedlr. 

Cebeci nahiyesinde 
Cflmhuriyet Halk Partial Cebeci nahl,.. 

ve ocak ldare heyetlerl dün n1thlyenln K1n
lay te§kilAtiyle gërU,mU§ler ve a~kerlerlmls 
lçin h11z1rlanan hediyelerln evlerden toplao
maqt lelnl kararla~brmt~lard1r. 

Haber ald111mua g!!re n1thlye, 1ekl• b~J. 
geye ayr1larak bOlgelere t1tyin edllen eklpler 
vasttaftlyle her eve u~ranncak ve hedlyelerl
nl tesllm etmek lstlyenlerln emanetlerl K1 .. 
11lay'm aynlyat makbu•lyle toplanac1tkt1•. 
Nnhlyenln Mamak ve Kaya' ocaklan da lren
dl bt!lgelerlndeld toplama faaliyetine IOtlr&k 
edeceklerdir. 

Hediyelik qya •atqi 
Kml1ty Ankara merkez:lnde toplanlU\ li.. 

mitenln tedarlk ettl~l e'yalar Anafartal_. 
caddesinde Haba kuma§ ml\gazasmda Sa • 
manpazarmda Merkez eczaneslnde vc Yeni
l}chlr'de Miill Piyango sabf matazasmda ... 
ttlmaktadar. 
• Halk1mmn k1ymetll erlerlmlae hedlye al

mak surctiyle gêlsterdigl tehaeUm yü11Undea 
sati§ magualnrmda blr tek efya kalmamit • 
komitenln Yard1msevenler Cewlyetlnden al
d1g1 be~ yüz parçn pamuklu dUn ytl.1 k1rk 1c .. 
ru§tan aablm19hr. 

Memleketten hediyeler 

Ankara, 4 a.a. - Askerlerlmlse yapd • 
makta olan k1~hk hedlye teberrulan etraf10-
daki bugün ald1g1m11 haberler Orclu halk1 -
nan çlmdlye kaclar 154-00 çlft yUn çorap, Hf 

fift eldiven 949 p1tmuklu ve 98 puça da 
muhtellf clns yünlü ve pamuklu, Teklrda# 
halkanan da 184-0 parça e§ya vcrml§ oldukl ... 
rtn1 blldlrmektedlr. 

Denizll merkezi lie bunn bagh koyler hal
k1 da son güne kadl\r 1090 pamuklu, 8861 

çif' çorap, 402 çlft eldlven, 177 pnça da 
muhtellf clns e9ya tebcrru eyleml~lerdlr. Ge
ne Deniz:ll'nln Babatlag nahlyesl h11lk1 da 822 

pamuklu, l!ll7 çlft çorap, 66 pnrçn da tli~cr 

glyt:cek e§yas1 ve Agn'nm Hamur nahiyeai 

he.lk1 da 237 çift çorap ile 60 c;;lft eldiven 

verml,lerdir. 

Bursa tüccar ve esnnflu1 askerlerimlse 

k1~bk hedlye tedarikl içln ~000 lira teberw 

eyleml§lerdir. 

Mesut bir ni~anlanma 
:Bayan Sabrlye Ersavas'la, muharrlr ar

kad&1lanrruzdan Cahlt Bdenc'ln n1$an tô

renlert dün gece, lkl tarafm yakm akraba 

ve dostlar1 arasmda yap1Jn11$tlr. Gene ni· 

oanlllara mesut blr hayat arkad~l1~1 te

menni ederia. ,. 
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Ïngiltere, Almanya 

ve i rlànda 
B- .. 

d .ut~~ on dokuzuncu as1r zarfm-
~ tngi~iz devlet adamlarm1 mefgul 

j e; ~•r lrlanda meselesi vard1. Ir-
a~? va. idari muhtariyet verilsin 
Ï 1 b er1lmesin mi? Ve verilecek 
1::akU, Îuhtariyetin geni§ligi ne o-
1 

1 
· §le 19 uncu asrr zarfmda 

r Mda me$elesi bundan ibaretti. 
hall es.ele. 1914 harbinden sonra 
• fke~ilm11 demektir. Irlanda tam 
15 

•
1 ~le Yakrn bir vaziyet temin et

~~· ulunuyor. Ayn bir idareye 
ta ~ olan §Ïmalî Irlanda'nm da müs
ha~il l~landa'ya iltihak1 meselesi 
l a ~ed1lecek olursa, lngiltere ile Ir-
an a aras1nda hiç bir ihtilâf mev

zuu kalm1yacaktrr. 
Fakat lrlanda'nrn müstakil ol

hlaml asindan dogan bir Irlanda me-
ae esi k · · l l apanm1§ 1se, onun yerme, 
dr ~nda'nin müstakil olmasmdan 
~&an diger bir lrlanda meselesi f· md1f bulunuyor. Ve bugün ingi-
u: evlet adamlarm1 meu~ul eden 
~eaï1e. de budur. lrlanda, Almanya 
~ e ngiltere araamdaki mücade
dede bitaraf kalm1§hr. Eger lrlan• 
Na Almanya'nrn kom§uau olsayd1, 
B 0~eç, Hollanda, Danimarka ve 

eklçika'daki hareketlerine bakrla
ca olur&a, almanlar, bitaraf kal
;iaa1na imkân b1rakm1yacaklard1. 

akhat küçük milletlerin istiklâlleri 
"~ ._8:klar1 ugrunda mücadeleye gi
ri1tig1ni ilân eden lngiltere, bu mü
~~deleyi yaparken lrlanda'ya kar§r 
d ~anya'nrn Danimarka hakkm-
a~, muamelesini tatbik etmekten 

çelunmi1tir. lngil tere için lrlanda
nin bitaraf kalmasmdan dogan bir 
lnahzur bir de tehlike vai"d1r. 

d 1. - Mahzur, ingilizleri~ alman 
d enizaltr gemileriyle mücadele e
f c~ken lrlanda limanlarmdan isti· 
ha e edememeleridir. Filhakika 
d:r~a?"a bak1lacak olursa, Atlantik 
d 0 !z1nde faaliyette bulunan alman 
bÏntzaltr gemileriyle mücadele ede-

1 mek için ingilizlerin lrlanda li
:i'1n_nlanna ne derece ihtiyaçlari ol
y ugu gorülür. lrlanda'mn cograf
Y a Vaziyeti, bu adanrn münakale 

0 llannrn da ingiliz donanmas1 ta
::fmdan himayesini iatilzam et• 

ektedir. Binacnaleyh ingiliz do
ranrnas1 kendi yollarmr "Çlk bu
~1d~nnak için alman denizalh ge-

1 .er1yle mücadele ederken, dola
!ds.1yle lrlanda nam1na da hareket 

l 
1Yor demektir. Bu aebepledir ki 

n ·1· • ~1 izler, lrlanda limanlarmdan 
l~hf ade etmegi istemekte kendile
l"inde bir hak gorüyorlar. 

il•·2~- Teblikeye gelince; bu da 
orçuk ve müdafaaarz bir memleket 

an lrlanda'nm, diger küçük Av
l'llpa rnemleketleri gibi, ana1z1n al
~an iatilâs1 altma diitmesidir. Ger
Çi Almanya boyle bir tasavvuru ol
tn&d1g1n1 ve lrlanda'mn bitarafhg1-
11.~ hiinnet edecegini tekrar tekrar 
'°Ylemittir. Fakat ingilizler, Al
~Ya'nm aym aozleri Norveç, Da
i:'lllarka, Hollanda ve Belçika hak-

lrtda da aoylediklerini hatrrlat
~ktad1rlar. Hattâ Danimarka ile 

hlanya araarnda bir de sald1r· 
:azl1k paktr oldugunu da unutma· 
tn aktad1rlar. Halbuk.i Almanya, bu 
i .etnleketleri it1ali altma almak 
:•ne elverdigi ve bunu muvaffak1· 
lt elle yapabilecegini anlad1g1 daki· 

1 
•da, lngiltere'nin muhayyel bir 

d Ufkaat tqebbüsünü ileri aürerek 
)' e~hal harekete geçmittir. Alman
I a .n1n ayn1 tâbiyeyi lrlanda mese
.neainde tatbik etmek istemiyecegi 

e lllalûm? Boyle· bir te1ebbüs mu
;aff ak olursa, lngiltere'nin ne de
i et:.e rnütkül bir vaziyette kalaca • 
k!."~ ~nlamak için hartaya bakmak 
.af1d1r. Norveç'ten lspanya sahille

ri!'e kadar Almanya'n1n istilâsma 
:1tr1yan memleketler bir ay teklin· 

e lngiltere'yi 9arktan ihata et· 
blektedir. Garpten frlanda da al
~anlar1n i1galleri altma geçerse, ln
t•ltere'nin muhasaras1 tamamlan
blit olacaktrr. 
t lrlanda Almanya'nni boyle bir 
~§ebbüsüne mâni olabilir mi? Çok 

fllpheli. Hattâ lngiltere'nin yard1-
tn1 olmasa, mâni olam1yacag1 kati
Y~tle soylcnebilir. De Valera, geçen 
l~n lrlanda'nm topraklarm1 teca· 
"U~e kar11 müdafaasmda kullan· 
tn~k için Amerika'dan silâh i1te
tn11tir. Fakat ne kadar silâh temin 
kderae etsin, lrlanda, yalnrz ba§ma 

endini bir alman tecavüzüne kar
fl lllÜdafaa edemez. Birkaç gün
~enberi lrlanda'n1n baz1 §ehirleri 
\l~erine ahlan bombalar, bu küçük 
•da rnemleketi için tehlike saatinin 
l'~kl fmakta olduguna delil olarak 
tosterilebilir. Bu bombalan kim at
jt•thr? Elbette ingilizler degildir. 
llgilizler, lrlanda üzerine bomba 

•tniaktan hiç bir fayda temin ede
~ezler. Esasen bu, lrlanda'nrn bi
a-inc:j bombard1mam degildir. Daha 
e\'e) de lrlanda üzerine bombalar 
diiftnÜ§ ve Almanya bombalarm 
-r~nlrflrkla düttügünü iddia ederek 
(hzar beyan etmiftÎr. ~imdi de ah-
an bombalarm alman bombalar1 

0 1dugu anla11lm1f ve lrlanda hükü
ttleti, alman hükümetini protesto 
;tntittir. Alman hükümeti bu de-
Il bombalarrn kendi tayyareleri ta
~~ftndan atrld1gm1 inkâr etmekte-

1r. 
Fakat dâva bugün ahlan bu 

~balarla bunlaran yapllg1 tahri
d llt rneaelesi degildir. Bombalar, 

•0 hudan dogruya lrlanda, dolay1-
•1:1le lngiltere ve hattâ lngiltere-

18 ay evel batan 
Thetis denizaltss1 

Denizden ~1karlld1 
• 

ve bir ltalyan 
den iza ll1s1 ballrd1 

Londra, 4 a.a. - 18 ay evel bütün 
fngiltere, Liverpool korfezindc tee -
rilbeler yaparken batan - "Thetia" -
denizalt1 gemisi ile mürettebatl için 
goz ya§1 dokmekte idi. Halk, günler
ce merak içinde, kurtarma ekiplerinin 
muvaffakiyeti için duâ etmekteydi. 
Fakat Thctis'in 99 ki§iden ibaret o
lan mürettebatm1 kurtarmak kabil o
lamam1§ ve gemi be§ ay euyun dibin
de kalmt§tl. 

Bugün "Thunderbolt" ismini alan 
"Thetis" den, gene bahsediliyor: Su
yun sathma ç1kanlan ve tamir edilen 
bu gemi, ilk muvaffakiyetini kaydet
mi§ bulunuyor. 

Bu muvaffakiyettcn bahseden teb
ligde §êiyle denilmektedir : 

"Torpilini att1ktan sonra Thunder
bolt'un kumandam, italyan denizaltl
smm bulundugu yerden muauam su 
sütunu yükseldigini gôrmü§tÜr. Bunu 
müteakip §iddetli bir infilâk olmu§ • 
tur. Su sütunu ile duman kaybolduk· 
tan sonra denizaltmtn bir ucunun go
ke dogru dikildigi gërülmü§tür. Bu 
uç, biraz sonra batmt§ttr. Üç silâhh 
bahkç1 gemisinden ibaret olan kafile, 
dc.'thal bir çok deniz bombalan atm1§
tlr. Torpilin infilâk1 gêirülmü§ ve Ï§Ï· 

tilmig oldugundan, denizaltmm da, 
yanr ba§mdaki bahkç1 gemilcri 1u 
bombalan atarken kendi arzusu ile 
dalm1yacag1 tabiî bulundugundan i . 
talyan denizalttsmm batttg1 muhak -
kak addedilebilir.,, 

Dünyan1n en büyük 

T,.ansatlantigi kap'ta 
Lonrlra, 4 a.a. - Dllnyanm en bilyük ge

u1lsi olan 85.000 tonluk "Queen Efünht'th" 
nazi korsnnlarinm gtlzl,.rl onllnde Atlas Ok
y11nosunu gene hAdiseslz geçmlye muvaffnk 
olmu~tur. Gcml takriben 10.000 kllometrellk 
blr me3nfe katcttlkten sonra Kap'a muvasa
lat ctml~t!r. 

Ncvyork'tan harek!"t edcn Qucen P.liea • 
beth, Trinite yolunu taldp etml§tir. Yalnnda 
meçhul blr scmte mUtevecclhen Afrlka'dan 
yola ç1kacakbr. 

Vapurun 1Uvarbl J. C. Townley, ftmlan 
sHyleml~tlr 1 

"Yoldti hlç blr dU§man gemlsinc teandUf 
ctmedlk. Yolculutumu11 h11klkl blr tenl"zzllh 
oldn ve gC'ml lyl ~artlar lçlnde sefer ettl. P.-
11asen Queen l~llsabC""th, scyahat ettlgim ge -
mllcrln en lyllerlnden blrldlr. Seyahatln 1 ~ 
glln t;UrmU~ olmasma rn~men hiç bir uman 
hUtUn &Uratlmlzle gitmck mecburlyetlnde 
kalm11d1k." 

B. Stalin 
Yeni y1lda Enfernasyonal 

vaziyete daif ne makale ve 

ne de mesaj ne1relli 
Moskova; 4. a.a. - (Tas) : 
Yabanc1 memleketler basm1, 1 kânunll· 

nide (Pravda) gaz:eteainin ve yahut her -
hangl diiier bir Sovyet gazetesinin Stalin· 
in entema&yonal vaziyetin tahlilini ihtlva 
eden bir makalesini ve yahut bir yeni y1l 
mesajrnr nc~reyledigi hakkmda bir haber 
yaym1~t1r. 

(Tas) aJans1, uydurma olan bu haberi 
tekzibe sellhiyettard1r. 

nin dâf ~111m benimsiyen Amerika 
için bir tchlikeye i§aret etmektedir. 

Acaba bu üç devlet bu tehlikeyi 
nas11 kar~1hyacaklard1r? Eger me
sele lngilterc ile lrlanda'nm halle
decekleri bir dâva olsayd1, aairlar
danberi biribirine dü1man goziyle 
bakan bu iki milletin bu tehlikeyi 
onlemek için mÜ§terek tedbir al
malarr mümkün olamazdr. Meier 
ki lngiltere lrlanda'n1n istiklâli için 
kay1ls1z davransm. Fakat lrlanda 
ile Amerika arasmdaki münase
betlerin pek aamimi oldugu malûm
dur. Amerika'da büyük bir zümre 
lrlandah vardtr ki bu zümre Ame
rika'nm politika hayahnda büyûk 
nüfuz sahibidirler. Esasen lngilte
re'nin bu lrlanda meselesinde ihti· 
yatlr davranmaamm bir sebebi de 
Amerika'daki irlandah efkânn1 
rencide etmekten çekinmek maksa
dma mâtuftur. Amerika, lngiltere 
ile Almanya arasrndaki mücadele
ye uzaktan aeyirci vaziyetinde kal
d1kça, lrlanda ile lngiltere aras1n
daki münaaebetlerin mahiyetiyle 
pek alâkadar degildi. Fakat ame
rikahlar, ingiliz dâvasrn1 kendi dâ
valan gibi benimsedikten sonra, al
man tehlikesine kar11 lngil tere ile 
lrlanda araunda bir it birligi temin 

• BARDiA 
ônündeki 

ÇARPISMA 
(Ba1t 1 inci aaylada) 

mlze dU~eeelll df' lclrlia edilmemelldlr. 

40 kadar i1tihkâm anstl al1nd1 ? 
fogllla karargAl11, .t. a.a. - Dün sabah fa

fakla beraber Avusturalya k1taab Bardla ha
rlctnrle 8 kllometre imtlddmca yar1m blr da
lre ~ekllnde uzanmakta olan lstihklimlann 
cenubu garbfsindcn dort nala blr süratle ta
arruza gcçml§lenUr. ~ .,.usturalyahlarin blrl
blrlne dikcnll tellerlc bagh csaa müdofaa hat
trm tc~kll eden 40 kadar isUhkAm1 ele ge -
çirmeleri uzun silrmt.ml~Ur. Bu hücum esn&-
1nnda ltalyan müdafilcrdcn hir k1sw1 sllngü
den gcçfrllml~, milhim blr k1sm1 da esir edil· 
ml~tlr. Hilcumun bUtun ag1rh#1 mlidafa& 
hattmm bir koocsi üicrlnc tekaif edilmlt ol
dugu lçln yarun daircnln aair k1s1wlannda 
bulunan toplar ,., müdafaa vn11tal11ri hU -
curnculara kar~1 hiç hir I§ gilrerncmi,tir. Fil
hnklka prk çok toplar mlirlefaR hatlarmm I· 
lcrlslne ale~ tderek tanda vuerlilmi' olduk
lu1 !tin yar1m dRlrt.nln lçine doi:tru bir yan
dan vuku bulan hUcumlnra knrft tamamlyl!" 
faydasazdirlnr. 

.Marc~al Grnz.lani'nln Dardia"ya yard1m 
edebilmck hususunda u~radig1 en bU~ ük 
mü~kUIAt cllnde ne kAfi dcrcccrle mnlzeme 
ne de bunlar1 nakll lçln knbettlgi kadar na
kil yas1tas1 bulunmnmasmdan m~~ct etmlt -
Ur. Çilnkil ltnly11n orrlusunun bu glbi l'll81 • 
talan fmr rlcnti esn11smda ingillderln eli -
ne gcçml~tlr. 

Diger taraftan her lk1 ordu da çl:ilde ta
hil surette teandüf edilen çok 1og11k rUzgAr· 
larla top mnknnizmnlnr101, otomohil motilr -
lerinl i.~lcmez. hale gelircn ve yiyereklerin üa· 
tilnc pis blr toz tahr1kas1 ynp1~tmm kum f1r
hnalnriyle ugrnQml> n 1occùur kaln11~lnrd1r. 

Barrlill mlldnfR& t<lsteml hnkkmdn cldf' e
dilmi' olnn dogru malOmat hilcum haz1rhk
lann111 muvnffnki)'etl içln en mühim bir AmU 
olmu,tur. HnrekAt hrnU11 devnm etrn!"kte ol
duf;u 1\-lu thndlki halde tafsilût l'Crmemt.k 
mcchurlyctinde olmnkla bernQ.er Avustural -
ynh ke~if mülrer.elerinln bir çok dcfalar irc
celcrl mUdnfaa harki hattmm lç tarnfma glr
diklerlnl ve ltalyau müdnfnn tl"rtlbah hnk -
kmdu mufassal m11Hlmnt gctirdiklerinl 11\y -
llyeblllri111. Du mUfrezeler, tanklara kar§1 ha
E1rlanm11 olnn tuzoklura tesùlt etmiyc ve e· 
had101 èilçmiyc muvaffnk olmn~lnr ,., h<· -
raberlr.rimle hir <;!lk csirlcr rlc gctirrni~ler -
cllr. istiçvap rdilen hu esirlr.rden müdnfan 
slstemi hakk1nda ftrafh malômnt &lmak ka -
bll ol11hllr11!,tlr. Dl#;cr taraftan lngiliz tny -
yarelcrl de keoif uçuflari yaparak Darrlia la
tihkAmJarmm fotograflarm1 almak suretiyle 
taarrnza bOyük yardunlarda bulunmu~lar -
d1r. BUtün bu haurhklnra raP;men bldeyctte 
Bardis'>, muhaaara fçln aatl taarruza geçe
bllmek Uzcrc yard1mc1 kuvetlerln Bardio'ya 
gelmeslne lntizar etmek zarurl olmu§tur. 

ltalyanlar mukavemet etmiyor 
Londra, '!l a.a. - Royter: Bardla'run 

llk mUdataa hatlar1n1 delen lmparatorluk 
kuvetlerlnln o kadar müthlf blr mukave
metle karo1la,mam11 olduklar1 anlao1lmak
ta.d1r. Halbukl italyan kumandanhg-1n1n 
1lmdl merkez ihtlyat kuvetlerlnl de Uerl 
11UrmUt olmas1 muhtemeldlr. Oarnlzon u. 
muml karargàhmm liman yak1mndakl và· 
dlde bulunan kuru blr nehlr yatafmda bu
lundull'\l muhakkaktir ve bu karargàhtn 
pek ehemlyetll blr surette tahklm edllml1 
O)dU#U derplf eèilleblJlr. ~lmdlk t&arruzun 
kuvetlerlmlzl bu vàdlye ka.dar tnmete 
mecbur etmtyecetl zannedllmektedlr. De
nlze hàklm olnuyan italyanlar llmandan 
latlf'ade edemlyeceklerl lçln bu vàdlnln 
mUdaf'aast pek cesurane olmakla beraber 
faydah da olacak gibl g!Srtinmemektedlr. 
Tobruk'takt ltalyan k1taat1n1n bir mukabll 
taarruzu pek tabll olarak bekleneblllrae 
de §lmdtye kadar Londra'ya bôyle blr mu
kabll taarruzu blldlren hlç bir haber gel
meml1tlr. 

T emizlik harekâta 
Kahlre, ~ a.a. - Royter ajan11n1n orta 

1ark !ngillz kuvetleri nezdindeki muhabirl 
blldlrlyor: 

Bardla mUdataa garnizonunun tahml
nen d0rtte birinl eatr ettlkten sonra Avus
turalyal1lar bugUn temizlik harekll.bna de
vam etmtvlerdir. 

Harekàt aUratle lnld1at ettikçe, muha
clmlerln kulland1A'l haklkt tàbtye taayytln 
etmektedlr. Bu tàblyenln llk aathu1 mu -
data& 1ahaa1run bat1-cenup k61eslnde ce -
reyan etml§tlr. Tanklarin arkas1na s1g'1nan 
avusturalyah plyade kuvetlerl, esas mUda
!a& hattlntn tel orgUlerlyle, latihbarat §U• 
bemlzin tam plê.nmt ëlnceden tesblt etti#I 
dlnamltll saha aras1nda hUcuma kalkm1§
lard1r. 

Muhaclmlerln evelà i11tlhkàmlarm ce
nup k111minda tah1ldat yapmas1n1n aebebl 
bu m1ntaaknm tanklarm harekAtina mU • 
sait olmas1d1r. ~erkez ve §lmal m1ntaka -
lar1 b~hca yollar mUstcsna yarlarla dolu 
Anzah ve tanklann tlerlemulnl gUçle1tl
ren arazlden te11ekkUI etmektedir. Yarla -
nn en bUyUg-U olan Vàdl el Gerfan, Bar
dia llmanmdan harict mUdataa hattin1n 
hemen hemen garbina kadar olan aahayi 
tamamen kesmektedlr. ~lmdlye kadar ce
reyan eden bql1ca muharebeler bu yann 
cenubunda olmll§tur. 

Bardla'mn d6rt clhetl bahia mevzuu ol
duktJ zrunan 1urasim unutmamahd1r kt 
Bardla 111\hllln glmal ve cenuba tfuyan k1a
mmdn b11l11nmaktad1r. Sahll ancak Bardla
dan blr mlkdar uzakla,hktan 11onra.d1r kl 
garbe do!tru Tobruk lstlkametlnde uza
maktad1r. 

30 •aat bombardi.man 
etmegi, aym zamanda, kendi emni- Kahlre, 4 La. Royter ajan111n1n bab çô
y~tleri bakrmmdan lüzumlu bir !Undekl ordu nezdlnde bulunan husust mu
iedbir addetmektedir. Bu hale na- hablrlnden: 
zaran, Amerika'nm, lngiltere ile italyan mUdataal1mna kllr11 karadan, 
lrlanda arasmda da mÜ§terek teh· denlzden ve havadan yaptlan ve 30 nat 
likeye kartr anlatma temininde bir l aUren mUthl1 blr bombard1mandan aonra 
koprÜ Tazifesinj 1onnesi beklenir. Bardla'ya lnglllz taarruzu hududa yatan 

A. ~. ESMER takvlye k1taati dalgalartyte dün 1abah 1a-

Bristol üzerine 
Almanlar1n 

hava ak101 
Londra, " a.a. - nu~man tayyareleri bu 

gece bah tnglltcre'alndckl Bristol fehrine ta
arrus edcrken lnglllz bombard1man tayyare
lcri de Uet U1te UçUncll ~cce olmak Uzere Al
manya'dald Brcmen'I bombard1man ediyor
lard1. 

Brlstol'e kar~1 yap1lan hUcum fimdl artlk 
mutat olan usulle baflam1~br. Aydmlat10 
flfckler at1ld1ktan sonra ytblcrce yangin 
bombain tkarethanclerle ma~azalann Cize -
rlne b1rakilm1~ ve fakat dalma nyan1k olan 
alAkadar 1ervisl1"rle halkln gôstcrdlgi faall
yet aayeslnde blltOn yangmlar aôndUrUlmU~ 
tnr. YUkl!ek infllAk kudretll bombalar blr 
hast1rneyi hasara ugratm1'11r. Bir bcll"diye 
kllnl~lnc, bir manastira, hir otcle, blr aine -
maya, 8 mektebe ve blr tlcutthaneye bom -
ba l11abct etm!Hir. Dtl~en lnfilllk bo.sibaamm 
a<lcdl mutattan ai: giirUnüyordu. lltienmu 
mUtt.aklp dii~man fiddt.tll blr baraj ate§I lie 
kar~1la~m1~ ve projckti:lrln faaliyete p:eçml~
tir. 

I.ondra'da iklsl gecc yansmdan evel ol -
mak üzcrc üç all'lrm verllml~, fakat dli~ma -
nm faaliyeti zay1f olmu~tur. 

Liverpool Ile bat1 • §!mal fizerlnde de tay
yarelcr goriilmü§tilr. 

~fcmlekelln diJcr Jn51mlnr1 Utf'rlne de 
bombalsr aulm1~sa da zaylat kaydedilmc -
mi§tir. 

Londra'da 

Hasara ugnyan 
binalar 

dinamitle ahlacak 
Londra, 4 a.a. - Ôgrenildigine gore 

pa.i:ar günkü akmda Londra'mn ticaret mer 
kezinde ciddi surette hasara ugrayan bina
Jann hepsinin gclecck hafta dinamitle atrl
masr ve bundan yalmz l:ia:n zarar gorcn es· 
ki kiliselerin istisna edilmesi muhtemcldir. 

Dün ogleden sonra Aldcrsgate civarmda 
baz1 binalar at1lm11trr. 

Akm esnasmda Cheapsde de hasara ui
rryan binalardan biri Londra'nm eski bina
larmdan mc$hur Sipson bandrr. 1723 de 
tesis edilen bu barda eskiden kalma baz1 
~detler rnuhafaza edilml~. Bu ldetler in
giliz ve yabancr 11 adamlarrnrn pek fazla 
ragbetlni celbetmekte id!. 

fakla blrllkte b&§lam11ttr. Evelki gece ve 
dUn bUtUn gUn lnglllz bombard1rnan tay: 
yarelerl Bardla Uzerlne birlblri ardinca 
tonlnrca yUkaek lnfllàk kudretll bombalar 
atarak beton l11tlhkàmlar1 berhava etml1 
ve ltatyanlari mUthl1 blr 1ekllde h1rpala -
mak suretlyle karadan taarruzu haz1rla -
m11br. BUtUn geec dU11mana fa.111laa1z ta
arruz lçln ag-tr tayyarelerin kullan1ld1#1 
llgTenllml1ttr. 

Ayn1 zamanda tnglllz topçusu bUtUn ge
ce ttalyan mUdafaa l11tlhkàmlar1m dllA'
mll§tUr. G6k, kuru çaylann yataklanna 
kadar her taratta pathyan 1arapnellerln 
tevltt ettlgt J§tk huzmelerlyle ayd1nlan
m11br. Bu mUddet zarftnda fnglllz donan
mMJ da Bardla müd&faa hatlar1ru dlSftiyor 
ve kara kuveUerl hUcum lçln aon haz1rhk
Iar1n1 yap1yordu. 1talyanlar bUtUn gece 
susmu11lar, bombard1mana Jflç blr fa111la 
verllmedltl ic;ln bqlamak Uzere olan ta -
arruza kar11 kuvetlerinl tahkim imkê.n1n1 
bulamam11lard1r. 

ltalyanlarrn b1rakt1klan 
malzeme ve silâhlar 

K11hire, • a.a, - Royler'in garp çollerln -
clekl harekAta taklp edcn hususi muhablri bll
dlriyor: 

Garp çlJlünün muhtclif kmmlarmda go -
rülcn manzara Adeta her §e~·i satan hllyilk 
blr mabzanin lçine benieme-ktcdlr. Su fark
la kl ma~azanm e§yu1 a1rf ltalyanllr tara
fmdan alclAcele terkcdihul~ l"C UstUste y1 • 
f1lm11 ol11n muhtclif harp levaz1mrndan te -
rekkilp etmektetlir kl, lngiliz ordusunun bir 
k1snn hAIA bunlarm ayr1hnas1 ve say1hna81 
ile me~guldilr. mr otornohlle hlnere-k, ltal -
yanl11rd11n Eflptcdlldlgl C\'elel': llAn edllmlf O· 

Inn 329 toptan rnUhlm bir k1sm10m ctrafm
cl" dola~hm. Ternldcnmlt ve yailanm1~ olan 
bu toplarm ckscrlsl l~e yarayacak blr hal -
dcclir. ÇolUn dlgcr blr kmnmda sflnp;U 11tok
lar1 var. lllger taraf1ndan ubltan §apkala
r1, çadarlnr, ortliler ve diger blr ycrind~ de 
milhlmmat y1gmlar1 .. Yalnu:, bu kadar mü
tencvvl efya arasmda hlr otoanobU aerglsi 
eksik, çilnkU l§llycrek halde bulnnan bUtnn 
arahalar, blttahl blrlnel sahlplerlnln de~il, 

lngilll ordusunun lhtlyaçlan lçln yenldcn 
harek,.te St!tlrllml~Ur. Dar.an bu arabalan 
temlz tutmak ve l~lctmck lçin italyan eslr -
lerinin hh:n1ct tekllflorlc bulunduklan da gl'i
r(ilmektedir. 

Libya topraklarrnda 
Londra, 4 a.a. - Orta. 11ark vazlyetlnln 

aa1l mUmeyylz s1tabru lngillz ordueunun 
gUn geçtlkçe artan tazylk1 tetkll etmekte
dlr. Ztrhh arabalardan mUtetekkil mutre
r:eler, Llby& hududundan lçerl 110 kllomet
re kadar 1lerleml1Ier ve Bard!& Ile Tobruk 
arainnda 11ahilde bulunan muhtellf nokta -
lar1 ltgal alltna alm11lard1r. 1nglllz hava 
kuveUerl, blr taraftan 1talya'n1n muhtellf 
noktalar1n1 bombardlman et.mete dev&m 
et.mekle beraber Llbya Uzerindekl taallyet
lerlnl de ayn1 1tddetle 1dame ett1rm1fler. 
dlr. 

HA RB E 
D A i R 

Bardia 
onündeki 
muharebe 
(olde muharebe 

Ç
. olde muharebenin kendisine 

gore mühim hususiyeti var
d1r: bu muharebeler oyle degme 
kara muharebelerine benzemez. 
Bütün muharebeleri hava muha
rebcsi, kara muharebesi, deniz 
·muharebesi diye amtflara ay1n • 
yoraak, bunlara bir de dordüncü 
olarak çol muharebesi ilâve et· 
mek lâz1md1r. Dcniz, nastl kara 
dcgilse, çolü de kara hesabrna 
katmamahdrr. Çol daha ziyade 
bir denizdir ve onun da ayn bir 
muharebe teknigi vard1r. Kara 
muharcbelerinde manevralar için 
birçok tepelerden, derelerden, or
mania rdnn, tchirlerdcn, kasaba· 
lardan, koylerden istifade etmek 
kabildir. Fakat çol oyle degildir. 
Orada bOyle hiç bir korunma va
s1tas1 yoktur. Çol aç1kt1r, düzdür, 
engindir. Ve hattâ kum için -
de shhra aiperleri dahi kaznuya 
imkân yoktur. Bundan d0Jay1d1r 
ki çolde kullan1lacak motorlü 
kuvetler bile, karadaki motorlü 
kuvetlere ben:aemez. Bunlann 
Iâstikleri daha geniftir. lçlerinde 
hava tazy1k1 daha azd1r. Burada 
motor âdeta deve ayagrn1 taklit 
e.tmi§tir. 

Geri ile muvasala 

Ç oldeki muharebenin bir hu
susiyeti de daima geri ile 

muvaaalanxn temin edilme&i lâ
z1mgeldigidir. Çünkü ilcrde bir 
fey bulmaga imkân yoktur. Aksi 
takdirde ilerliyen kuvetler, er
zaksrz, iafesiz, mühimmats1z ka
hrlar. Bundan dolayi çol harple
rinde, hareket üslerinden uzakla· 
1rld1g1 niapette tehlike büyijr. 
Çol harplerinde ilerleme, ilerli
yen kuvetin aleyhinde, geriliyen 
kuvetin lehindedir. Çünkü biriai 
hareket üsaünden uzakla1m1§, di
geri hareket üsaüne yakla1m11hr. 
Biriai ihtiyaçlannt temin ebnek· 
te. güçlük çeker. Halbuki vaziyet 
digerine bu ihtiyaçlan tedarik 
etmek hususunda daha müsaittir. 
hte timdi yaprlan Afri.ka harbin
de ingiliz genelkunnayi ve gene
ral Wavel bütün bunlan goz o
nünde bulundurdugu için büyiik 
bir ihtiyatla hareket etmekte ve 
italyanlara ilk darbeyi vurduktan 
sonra yava§ yava§ ilerlemegi mu
vaf1k bulmaktadrr. lngilizlerin 
Libya hududunu · geçtikten eonra 
Bardia'da dunnalarmm Mbebi 
ancak budur. 

Bardia onünde 

F akat arllk Bardia da düt· 
mek Üzeredir. Dün gelen 

Kahire tebliginden ëgrendigimi • 
ze gore, ingilizler, Bardia'mn ilk 
müdafaa hatlarrn1 yardrktan aon
ra, burada 5.000 esir alm11lardrr. 
Bardia'y1 20.000 italyan müdafaa 
ettigine gore italyanlarm ilk 
hamlede bunun dortte birini kay
bettikleri anlatdmaktadrr. Eger 
Bardia bugün, yar1n sukut ede
ce\t oluraa, ingilizlerin eline pek 
mühim miktarda eair ve malzeme 
geçecektir. Malûmdur ki Bardia 
uzun zamandanberi kendisini 
müdafaa etmektedir. Akla bir 
suai gelebilir: ingilizler niçin 
dogrudan do~ruya hücum ede
rek Bardia'y1 daha k1aa bir za· 
manda ellerine geçinnediler? 
Fakat bu takdirde ingilizlerin çok 
inaan harcamaga mecbur olacak
lara a1ikârd1. Halbuki onlar, in
aan yerine malzeme harcetmegi 
muvaf1k gonnü~lerdir. Çünkü na
ad olsa, 1ehir dü,ecektir. Mukad
der âkrbeti kanla tâcil etmege lü
zum yoktur. Bardia her taraftan 
muhasara altrnda bulunduiuna 
ve bundan sonra imdat kuvetleri 
alamryacagma gore, trpk1 dev~
nin auauz kald1g1 zamanlar hor
kücünü yedigi gibi kendi kendi
aini yiyecek, zay1flryncak ve son· 
ra dütecekti ! 

Bardia'y1 ge(erek 

B ir ikinci suai de 1udur: ingi
lizler Bardia'yt kendi hali

ne b1rak1p ilerliyemezler miydi? 
Bu aualin cevabm1 verebilmek i
çin onümüze mufaasal bir harta 
almam1z kâfidir. Libya'mn bu 
aahili dar bir bogazd1r. Bu bo
iazm bir tarafmda Akaba dag
lar1, diger tarafrnda Akdeniz 
vard1r. hin en dikkate fayan ta
rafi 1udur ki, Tobruk'a giden iki 
yoldan biri1i Bardia'nrn içinden 
digeri d11mdan geçer. Efer ingi
lizler Bardia'yi bir tarafa b1rak1p 
da ilerlemeii tercih etmit olaalar· 

B. Ruzvelt 
En yak1n dostlar1ndan 

B. Hopkings'i 
~ahsi mümessili olaralè 

Îngiltereye 
gonderiyor 

Va1ington; 4. a.a. - B. Ruzvelt, Amerl0 

ka'mn Londra'ya tayln edeceii yeni büyiik 
elçi taayyün edinciye kadar cski ticaret 
mü1te1an B. Harry Hopkini ~si müme•· 
aili olarak lngiltere'ye gonderecelHni iha 

etmi1tir. 
B. Ruzvelt demistir ki : 
11 B. Hopkings, hlgiliz hükümctiyle p.h

&an temasi ldame etmek üzere lngiltere'ye 
gidecek ve rcsmi bir &1fat1 olm1yacakt1r. 
1ngiliz hükilmeti nezdinde amerikan büyük 
elçisi bulunan B. Kennedy'nin i11tifas1 üzo
rine tayin edilecek yenl büyük elçinin me
muriyeti lyan mccllsi tarahndan tasdik e

dilinceye kadar resmen kabul edilmiyecek• 
tir. y eni büyilk elçinin tayini onümüzdeld 
bafta lyan mecllsine teklif edilecektir. ,. 

B. Ruzvelt, B. Hopking'in 1ngiltere'deld 
vazHeden baska blr vazlfe gormiyeceiinl 
ve yakmda lngiltere'ye gideccgini ve on
bes gün sonra Amerika'ya donmesinin muh
tcmel oldugunu ve B. Hopking'in 111bati iyl 

olmad1g1 için lngiltere'ye büyük elçi ola
rak da tayin edilmiycccsini &5ylemi1tir. 
Resmi bir sifatla hareket etmiyecek olan 
B. Hopking'in refakatinde kimse bulunm&• 
yacaktrr. B. Hopklng'in seyahat masraft • 
nm hükümet tarafmdan verilmesi muhte • 
mcldir. 

Sorulan dlger auallere cevap otarak B. 
Ruzvelt deml1tlr ki : 

B. Hopkins, birçok eski dostlanma aa • 
dece, '' 111hatiniz nasrld1r 1 ,. diye aormak 
için lngiltcrc'ye gidiyor. 

Romanya ordusunda 
bir general ve birçok subaym 

istif a ettigi 1ayias1 
Bükre1; 4. a.a. - Milli müdafaa JlUlrt, 

protesto mahiyetinde bir generalia ve bir
~ok albayin romen ordusundan istifa etmi1 
oldugu hakkmdaki habcrleri katî surette 
yalanlamaktad1r. 

dr, bu takdirde ancak bir tek yol· 
dan iatifade edeèekler, ve diger 
yol da ,ehirde br· .. nan uzun 
menzilli italyan toplarin1n tehdi
di altmda bulunacakta! Filhaki
ka timdi de Bardia'mn ileriainde 
Tobruk'la Deme arasmda ingilia 
kuvetleri vard1r. Fakat bunlar, 
ilerlemekten daha çok, Bardia• 
ya herhangi bir yardrm yap1lma. 
ama mâni olmak için buraya ka· 
dar gelmitlerdir. Ôyle gOrülüyor 
ki, ingilizler, tehirden daha çok, 
yollar1 ele geçirmege çahf1Dakta
d1rlar. Çünkü bu auretle Bardia 
düttükten aonra· Bomba kaaaba
ar, ve italyanlarm üçüncü müda
faa hatlar1 olan Tobruk üzerine 
yürümek daha kolay olacaktr:r. 

Îhra( iskelesi Bardia 

F akat Bardia'nm düpneainin 
ingilizlerin ileri hareketlerl 

için daha batka bir ohemiyeti 
vard1r. Çünkü burasm1 lskende
riye'den Meraa • Matruh'a kadar 
gelen 350 kilometrelik demiryo· 
lunun münteha noktaamdan 240 
kilometre uzak bir limand1r. E
ger Bardia ingilizlerin eline ge
çecek olursa, bundan sonra çol· 
den degil, denizden buraya ku· 
vet gondennek ve ilerliyen aa
kerleri beslemek mümkündür. 
Bardia büyük bir kayahgm yan· 
g1 ortaamda kurulmuf güzel bir 
limandrr. Buraya her türlü ihraç 
hareketi yapmak . kabildir. 
Zaten italyanlar da bu tehri l>ir 
ihraç liman1 olarak kullanllllf• 
lardrr. Bu takdirde çolde harp 
yapmanm zorluklar1 da ortadan 
kalkacak, deniz hâkimiyeti za • 
ten ingilizlerde bulunduguna go• 
de kuvetli bir filonun refakatin· 
de Bardia'ya kolayca aevkiyat 
yapilabilecektir. Bundan dolayi
d1r ki, ingilizler Bardia,yi ihmal 
edip daha ileri geç.memitler, eve
lâ geri ile muvasalan1n kurulma· 
arnr goz onûne alm11lard11'. 

Ne lice 

S on vaziyet 1udur: timdi çOl
de yüz binlerce inaan çar• 

P•ttnaktadrr. Bu çarpr§malara bü
yük mikyaata motorlü kuvetler 
ittirâk etmektedir. ~imdiye ka
dar tarih bu mikyasta büyûk bir 
çol harbi kaydetmemittir. Bir 
franarz muharririnin .Oylediii gi
bi "tarihin bu aayf aa1 bombottur" 
ondan ahnacak hiç bir dera yok· 
tur. Bu harpte ne yapilacakaa, 
onu ancak, general W evel yapa
cak, tarihin bu aayfa11n1 o yaza
cakhr. Fakat fU muhakkakbr ki, 
bu çOI harbi, Akdeniz'in tam is-
tikbalini de tayin edecektir. Hal
buki timdiye kadar deniz harp
leri çollerin âk1betini tayin edi
yc-rdu. Bundan sonra çol, denizin 
kaderine hâkimdir. Bu büyük bir 
tezatt1r. Fakat hakikat de budur. 

Miimtnz Faik FENIK 



-~-

Pamuk kongresi dün 
son içtima1n1 yapt1 
(Ba$1 1 inci sayfada) 

içln lmkàn dahilinde olan her §eyln yap1 -
lacaj:l-101 tebarUz ettlren kapama nutkunu 
alk11larla dinlemla ve toplantisma nlhayet 
verml1Ur. 

Ziraat Vekilinin ziyaleti 
Parnuk Kongresl Azas1, kongre kapan

d1ktan sonra Orman Çlftuginl ve hayvanat 
bo.hçeslnl gezml§lerdlr. Bundan sonra ZI -
raat Vekllimlz B. Muhlls Erkmen kongre 
A.za.a1 11ereflne 11ehlr lokantasmda blr 6gle 
zlyafetl verml§tlr. Snmlmt blr hava lçlnde 
cereyan eden bu zlynfetln sonlannda mu
ro.hhaslnr nnmma Fevzl LUttl Karaosman 
blr nutuk s6yleml§ ve Zlrat Vek111 de buna 
beyecanh bir muk'nbelede bulunm~tur. 

Fevzl LUtfl Ko.raosman'm nutku au -
dur: 

Pamuk Kongresinln muhterem âza.s1 a
slz nrkad8§lar1m, ntuhterem Vekll, 

Mesalslnl, bu son sarnlmt toplantisin · 
dan sonra bitirecek olan kongrenln ll.henk-
11 ve candan çah11masm1n bana verdi!(\' snf 
teheyyUçlerl blrkaç sazle arzctmek lste
rlm. 

EvelO. kendlmlze, memleketln muhtellf 
yerlerlndcn gelen rnurahhaslara ve mcs

damar1ma dokunmu~ oldn. Bir hoc,1 lçin en 
bilyUk §eref en bllyilk lftihar, yeti~tlrdigl ta
lebesinln kentllslni geçtil'!;inl, kcndisincll'n dl\
hl\ yUkselcliglni gôrmcktir. Amnmla birçok 
tnlebem var. Bu talebclerimin, bu nrknda§la
r1mm bilyUk muvaffnklyctlcrinl, lllmlcrini 
ve fnrlletlerlnl gilrmt'kle blr hocanm duya -
bilecegl en bilyUk teref ve lrtlhnr1 dnyuyo • 
rum. Bu iftihar ve ~eref yn§lanm eger go7.
lerlmde gormUyorsnmz bu, onlnnn knlblme 
dokillil§ündendir." 

Bundnn sonra Zirant Yekillmlz: lçlndcn 
yetl~mi~, lçln!le hilyilmil~ olrlugu VI' ic;incll' 
bulunmaklR gurur duy<lugu tiirk kil~·li1sil ~e
refine kndchini k11lchrn11~hr. 

Yüksek Ziraat Enstitüsünde 
Zlrnat Yt•kftleti tarnfmdnn terlip eclilcn 

Pnmuk Kongresine i~tlrllk edcn murahhns • 
lnr, diln ügleill'n sonrn 7.lrnat Vekili -
nin o-:.le ziyafdlni mUteakip sant 11.80 dR 
Ytiksek 7.irnat Rnstlt!lsilnü ziyaret etmi§ -
lcrdir. Zlrantçller, muhtelif gruplnre ayr1la
rnk enstitilnfin ltlnrc ve lflboratuvnr dalre
lerini p;l'zmi~ler \'C ken<lilcrine muhtcllf 7.\

raî mcnular tizcrlndc lznhat verllml~ ve 
lektD.§lara, sonra da Veklle hitap edece- demonstrnsiyonl:n yn111lm1~hr. 
fim. 

Arkad8§lnr1m: blzlm bu kongrernlz 
TUrk inktlàbmin, TUrk mllU uuurunun en 
bàrlz vasf1 olan blr karakterlnl blr kere 
do.ha tcbarilz ettlrdl. TUrk mlllet!nln blrll
tl... Ve vatanin hcrhangl blr bucag,.n 
dê.vasinm, mU11terek dàva, heplmlzln dàva
a1 oldug-udur. Bu kongrenin nUvesi Çukur
ovahlarm bir zlrat dllcglnln konu11ulmas1 
!dl. Fakat blz o dàvay1 derhnl mU11terek 
blr dàva, umumt blr emel yapt1k. Çukuro
va'nm Akala dâvas1, art1k Ege'nin ve va-
tanm her yerlnln dâvas1 ve e.zmld!r. 

Çukurovahlar! MUsterlh olunuz ve çn
h§in1z. Slzln muvaf!aklyetlnlz, blzlm mu
vaffaklyetlmlz, slzln sevlnclnlz blzlm se
vlnclmiz, slzin isllraplar1mz bUtUn mem
leketln ist1rnb1d1r, hep beraberlz. •. 

Muhterem Vekll ve Hocam, 
Slze hltnp edlyorum. Bu hltnb1m, cekl 

blr talebcnlzln hltab1d1r, onun lçln blr l§a
ret ve lkaz degil blr nlyazd1r. Bundan tam 
ylrml sene evel profesûrlUk kllrsUnUzUn 
~nUndc tiders ald1m. Slzln t4.llm ettlA'fnlz 
ilmi ve toprag-i ijmrUmUn l!!i yapt1m. 
Onun lçln siizlerim, ne ltap, ne blr riyad1r. 
Sir! snffetlmln ifadesldlr. Blzler, bu An -
kara'ya dalma emelll gellr, emelll glderlz. 
Milsterih gellr, mUsterlh glderiz. Zaten 
TUrk.mtlletl emelli ve Umltll blr mlllettlr. 
Fakat bazan da blraz kederll geldlA'fmlz 
olur. Bu defakl gtbl. Zira blr k1sm1rmz 
aular basan topraklardan gcldlk. Fakat ta
rnamlyle l~lro.hh ve fero.hh diinUyoruz. 
Bu lnalrahlar1m1z slze b1rakti~1m1z blrçok 
f§lerin ba§ar1lmns1 ve çabuk tatblk edil -
mes! lçln alzln nefslnlzde ve ruhunuzda 
blr te~lk vesilesl olmahd1r. Bunu dllerlz. 

Bize, diln, BUyük ~efln blr emrlnl teb
lli ettlnlz. Blrinci hamlede yar1m mllyon, 
lklnci plànda. blr mllyon balya pamuk em
ri. Blz bu emrl yerine getlrmek lçln çah -
11yoruz. Fakat, slz de blzlm letcklerlmlzl 
yapm1z. Slz yapm1z, blz de derhal borcu· 
rnuzu 6dlyellm ve 6diyecegiz. 

Arkad8§lar1m! S6zilmU bltlrlrken blze 
bu bilyllk emrl veren, ve bUtUn bUyUk dà
•alar1m1z1n ba~1 ve sahlbi olan Mill! !3e
fln isereflne lçmekle bahtlyar oluyoruz. 

Ziraat Vekilimizin cevabi 
Vekll, pnmuk toplanhsmm çok velnt me

aalslnl tebarilz cttlrl'rck STkadn~lnnnm ge • 
rck Vckl\let ve gerck ~ahst hnkkmd:-i gll tcr
ml~ ohluklar1 k1ymetll tcvecclih vc lltlfatln
rmn kar,1 ~Ukrnn borcunn, onlnnn <llrckti( 
•e dilcklcrlni yerine getlrmiyc çoh~mnkln 
flll olnrak ü<liyl'cegini teylt cttlktcn sonrn 
dcml~tlr kl: 

Saet 17,90 da rektiir Silrl"yyn Genca ta

rafm<lan misnflrln §(•refine hir çay zlynfeti 

verilml§tlr. Çny<la Zlrnnt Yeklli fi ny luhlis 
F.rkmen, cnstltll prorcs<irlcri ve zirantçl 
ml'b11slar<lnn hat1lnn hnztr bulunmu~lnrcltr. 

Çny zlynfetinclen sonrn cnstitb mcrnsim 

snlor111nd11, Eski~chir Tohum I~lnh fstasyo -
nu lie pnm11k zlrnnl1 hnkktnda fny~11h iki 
film gosterilmi5tir. 

Amerika.'da 

Bu yll 2 OO li caret 
gemisi inia edilecek 
Va:iington; 4. a.a. - B. Ruzvelt, hafta

hk gazeteciler toplanttsmda beyanatta bu
lunarak, beheri 7500 tonluk 200 ticaret va
purunun in~asma ba$1anmak üzere tedbir 
almd1g1m ve bu vapurlarm 300 ilâ 350 mil
yon do!ara mal olacagmI soyJemÎ!jtÎr. 

Bu in~aat proiran;mdan lnglltere'nin 
dogrudan dogruya mr, yoksa dolay1siyle 
mi iatifade edecegi sualine karvx B. Ruz. 
velt demi!ltir ki : 

" Vapurlar yeni insaat tezg&hlarmda ya. 
p1lacak ve dcvle~in malt olacaktxr. Bu yeui 
proiramm tatbiki lçin llz1m olan tahsiaat 

ayrr lmI3trr. 
"Yeni vapurlardan bazrlan bir sene için· 

de sefere bashyacaktxr ... 
" Hâlen o derece büyük tonilâto mikda. 

rrnda vapur batmaktadxr ki, harp sonund1 
ve belki de daha evel vapur yoklugu hisse
dilecektir. Binaenaleyh hiikümet, istikbal 
için muhtemel butunan bu yokluga kar!?t 
koymak için tedbirler almay1 kendisine va
zife b!lmi$tir. 1n~a edilecek vapurlann 
hepsi bir tek modelde olacaktxr. 

u u u s 

Yllba~1 piyangosu 
talihlileri anla~tld1 

( BB$1 1 inci sayfada) 

Taymis1e gore 
• 

Almanlar balkanlarda 

kar1~1khk ç1karmak için 
gayret sarfediyormu~ 

ad1m, bllemlyoruz. ( BB$1 l inc1 sayfada ) 
10.000 lira kazanan vatand8§lanm1z da !inde alman nüfuzunu artttrmak iste-

§unlardir: mektedir. 
TarBU.S'ta 80576 numaral1 biletln sahlbl 

Bulgar ba§vekili B. Filof'un ViyaKarg1h küyilnde Halll Y1lmaz, 243149 nu-
marah biletle Tarsu11•ta arabaci Ali DUn- nada ne gorÜ§ecegi bilinmiyorsa da 
dar ve Innakçi Mahmut 0 g-1u Mehmet, bulgar ktrah Boris'in arzusu Bulga-
112129 numarah blletin Mmlli ôdemla'te ristanm bitarafhgm1 idame etmcktir. 
Osman GUnerl, 163377 numarah blletle Romanyada ise alman faaliyetinin 
Edirne iskAn mühendlai eol Bayan Nurlye alâmetleri daha a§ikârd1r. Eski alman 
ve arkadR§lari Bn. Cevrlye, Kerlme, MU· poli si §eflerinden me§Um von Killin
berra. (Bu biletln blr parçnsi da blr asker gerin Fabriciousun yerine elçi tayin 
tarafmdan satin alinmi§tlr.) edilerek Bükre§c gelmesi demir mu-

248153 numarah blletle Konya'da o~-
retmen Kasim ve llk tedrisa.t mUfettlol E- haf1zlarla Gestapo tarafmdan yap1lan 
min (mU§terekcn), 228755 numara11 blletln tethi§ hareketiyle aym zamana tesa
blr parça.si Mersin'de Bayan ~Inkbule'de düf etmi§tir. Alman tazyiki Romanya 
dljtcr parçasi da gene Mersln'de kahveci üzerinde artmaktad1r. Buna mukabil 
Afyonlu Baba'dad1r. Bunlar da 10.000 lira Türkiye bütün tehdit ve dàvetlere 
ke.z~~lc.rdir. kar§l metanetini muhafaza etmi§tir. 

BREM EN 
ate§ deryas1 · 

HALiNDE 
(Ba$1 J. mc1 sayfada) 

g1na sebebiyet vermi11 ve bu yangm, -~ de
rece ,iddet kesbetml~tir ki, alevler suratle 
civardaki binalara da sirayet eylemi~tir. 
Bu tezgâhlarda, deniz üssünde ve tersane
de yangmlar o derece büyümü~tür ki at1-
lan bombalarm infilâkt bu alev deryasx i
çinde müiiahede edilcmemi§tir. 

Bilâhare hücum Atlas deniz in§aat tez
gâhlar1na tevcih edilmi!I ve bu hücumu ya. 

pan tayyarelerin pilotlan, bombalarm muh. 
telif hedeflcr üzerine tam isabetle dü§tÜ -
~ünü sarih surette gormüvlerdir. 

Tayyarelerimiz hcdefi terkederkcn, bir 
demiryolu iltisak noktasmda bir fabrika -
nm büyiik bir binas1 yanmakta vc bu yan
gm etrafa sirayet etmekte idi. Demiryolu 

istasyonunun hemen civanna da birçok yük 
sek infilâk bombasr dü~müi;tür. Bu hilcum 
esnasmda bir tayyare on be§ metreye ka
dar &llagxya inmi!I ve bir projektor grupunu 
tahr.ip etmi~tir. 

Bir haltalik bilânço 

ltalyan matbuat1 Türkiyeye kar§t 
tekrar §iddetli bir mücadele açm1~ -
tu. Giornale d'~talia gazetesi, Türki· 
yeyi, 12 ada hakkmda lngiltere ile 
gizli bir anla§ma yapm1§ olmakla it
tiham etmektedir. 

Diplomatik muharrire gare, bu anî 
hücumun sebepleri karanhk kalmakta, 
ise de italyanlarm B. Hitlerin Türki
yeyi elde etmek için rü§Vet olarak 12 
adadan bir kaç1mn Türkiyeye terki 
hususunda B. Musoliniyi ikna etmek 
istcdigi hakkmdaki haber itibardan 
dü§ürülmek istenildigi tahmin edile -
bilir. 

Muharrir sozlerini §U suretle bitir
mektedir : 

ltalyanlar Türkiyeyi korkutmak is
tiyorlarsa, zamam fena seçmi§lerdir. 

BUGÜN 

Ulus Sinemas1nda 
Türkçe sozlü ve sazh arapça 
§ark1h §arkm ve M1s1r'm en gü
zel sesli kad1m en yüksek facia 

artisti 

Fabna Rü§tü'nün yarathg1 

Saadel Yuvas1 
Faziletli bir genç kizm ac1kh 
romani... ~ehvanî heveslerle ko

§an bir zenginin akibeti 

Aynca son harp jurnah 
Seanslar : 14. - 16.15 - 18.30 ve 

21 de 

10 - 11.30 Ucuz Matinelerinde 

SAHRA YILDIZI 

Arnavutluk'la 
Cephede mahdud 

f aaliyet oldu 
(Ba$1 1 inc1 sayiada) 

raman muharlpleri, 
Kumandanlar, subaylar, yarsubaylar, 

erler, deniz erleri ve tayyarecller, 
Yortular ve yen! yd slzl alllh elde yur

dun mUd.a!aas1 içln çok çetln bir muharebe 
yaparken buldu. MUcadele çetln, fakat ay
Dl zamanda 11an ve zaferle doludûr. BUtUn 
Elen millet! size hayranhk ve gururla ba
k1yor. Slzler mllletin kuvetini temsll eden 
tezahUrU ve mevcudlyetlnin mUdnfllerlsi
niz. Yunanlstan'da slzl miltemadiyen, her 
dnklka, gecc ve gUndUz dU§Unmlyen hlç blr 
kimse yoktur. Kadm, erkek, berkes, kah -
ramanhk menk1belerlnlzle mll!tchlr ola
rak, slzinle beraberdlr ve Allàha slzln lçln, 
zaferlerlnlz içln, savB§ meydanmda oten -
lcrln acrefli a.Jubeti ve millet hattrasmda 
ebediyen ya§amalar1 lc;in dua etmektedlr. 

Yunanistan'm bütUn erkck, kadm ve 
çocuklar1 ve nlhayet lcrantm1z1 bu kadar 
l!tlhar ve memnuniyetle takip etmekte o -
Inn ben &Ize blitlin kalbimlzle §eref ve za-

5/1(1941 

( RADYO ) 
'----

PAZAR - 5/1/1941 

9.oo Program ve memlcket aaat ayan. 

9,03 Ajana Haberleri, 
9.18 Mü.zik : Hafif Program ve mar1lar, 
9.45/10.00 Ev kadxm - Yemek listesi. 

u.30 Program ~e memleket saat ayarr, 
u.33 Müzik : Müsterek 11arkdar, 
u.50 Ajan11 baberleri, 

13.05 Müzik : Tek sarkdar, 
13.25114.30 Müzik : Radyo Salon Orkcst • 

ra si (Violonilt N ecip A1km idare-

sinde ) : 
1- Mainzer : B_ahçe kap11mda S• 

renad, 
2- Ferraris : Çigan askr, 
Gosse~ : Gavotte, 
4- Ancel : Karmençita (lspanyol 

Entermezzosu ), 
5- Dvorak : t.l'moresk, 
6- Carlys : Dülsinc'ye, 
7- Jensen : Murmelndes Ltiftchea. 
8-- Michiel11 : Çarda1, No. l, 
g-- Atterberg : Mats och Petter, 
10- Scbmaltiscb : Ormanda a1k. 
II- Bjêirkander 1 A!Jk, 
12- Ol111on 1 Mara. 

ferler dolu blr sene temcnnl edlyoruz. Ha- 18.oo Program ve memleket saat ayan, 
ln dU,,manlar1m1z1 imha ve kuvelll, zoptc - 18.o3 Müzik : Radyo Caz Orkestrasr (1~ 
dllmez bir Yunanlstan'1 saglam surette rahim Ôzgür idaresinde), 
temln ettiktcn aonra aeref ve §anla dolu 18.50 Miizik : Saz eserleri, §arkx ve tiir
olnrnk dünmenlzi bekliyoruz. !mza: Me - küler, 
taksa.s. 1p.3o Memleket aaat ayan, ve Ajans H ... 

Metaksas'in yunan milletine berleri, 

beyannamesi 19.45 Müzik : Fas1l Heyeti, 
Alina, 4 a.a. - Alina ajtull!l blldirlyor: 20.15 Müzik : zarah Leander plâklan, 

Y1lbt1§1 mtinasebetiyle Bll§vekll Gencral 
20.30 Konu:ima, Metaksas'm yunan mllletlne sl:iyledlti hl-
20.45 Müzik 1 Seçilmll! §arkdar, tabenln tom metni 1,1udur: 

Blzl hUrlyetimlzden, 11eref ve mevcudi
yetlmizden mahrum b1rakmak içln Uzf{i -
mlze attlan alçak mUtecavlzlere kar1,11 bU -
tUn vatandll§larm k1yam ettlg-1 ve dU11-
manlara kar§1 ezlcl blr muzafferlyet ka -
zand1g-1m1z blr anda 1940 scneslnl bltiri
yoruz. 1941 seneslne Ise son nefeslmlze ve 
dU11mam lmha edlnclye kadar muharebe 
etmek kararlyle ba§hyoruz. Hnkh olduktl
nu bildirdig.lmlz bu mUcadelede blze yar
dtm etmesinl lmamm1zm blitlin kuvetlyle 
Allflhtan nlyaz ediyoruz. Yeni scne zarftn
da yunan mllletinln bu muazzam manza · 
raya devam etmeslni vc onu tamamlamas1-
n1 temenni ederlm. Yunan millet!, eenln 1-
çln edllecek en glizel tcmennl budur. Yu -
nan millet!, ula§t1g1n yUksek mcvklde her 
zaman metnnet ve lftlharln dur. 

Erlerimlz daflarda, vadilerde, havalo.r-

u.15 
21.30 

22.10 
22.30 

Konu!lma, 
Müzik : !skandinav ve Macar mU<t 
sikisi • Keman ve piyano için. 
Çal;nlar : Vinkler (keman); $1ozin· 
ger (piyano), 
x- Edvar Grieg : Sonat, Sol III& • 

jor, Opüs 13. 
2- J. Hulay : Çarda11 sabneleri, 
Müzik : Kabarc müzigi (Pl.), 
Memlcket saat ayan, Ajans Haber-
lcri; ve Ajans Spor Servi si, 

22.50 Müzik : Dans müzigi (Pl.), 
23.25123.30 Yartnkl Profram ve Kaparuf. 

H1rs1z'1n eglencesi 
da ve denlzlerde kahramanca harbederken !stanbul, 4 (Telefonla) - Adll Çimea 
do.hlli muhafaza edcn millet hA<llmlerl, YB!I· admda biri.si yùbas1 gecesl genl~ mlkyasta 
ltlar, kndmlar ve çocuklar, 1ehlrlerde ve 
kt>ylerde dU11man bombard1manlar1mn y1k
t1t1 evlerinln harabeal ve tllUlerl arasinda 
gcceli gUndUzlU çah11maktad1rlar. Bunlar 
da Yunanlstan'm oereflnl mUdnfaa etmek
tedlr ve hepsl vazlfelerl baaindn.dlr. Bun
lardan baztlan bUyUk blr oefkatle hasta • 
nelerdekl yarahlara bakmakta, baz1lar1 er
lere yUn glyecek 6rmektcdlr. Bir k1sm1 da 
geri hizmetlerlnde yardtmlarda bulunmak
ta, tamamlyle eldlmete rnuhtaç tarlalarda, 
lstlhsnllnln arttirilmas1 !cap eden fabrlka
larda, uzak veya yakm mUcadelelcr lçlu 
durmama.s1 lâztm gelen cemlyet ve fiklr 
hlzmetlerinde çal1111yorlar. Gcnçler, genç
lik merkezlerinde ruhlarinm bUtUn temlz
l!g-tyle çal111makta ve flkren ko.hramanta
r1m1za mtitevecclh bulunmaktad1rlar. BU
tun knlplerde kahramanlanm1z1 muzaffer 
giirmek Umidl y8§amaktad1r. Kendllerlne 
tekrar knvu!!ulm1yacnk ole.nlnr hab ri an -
dtkça gozler y~armaktad1r. Fakat Yuna
nlstan'm yaaama.s1 ve bUyUmesl temenni
slyle 1st!snas1z herkes dlslplln ve heyecan
la mUcadeleye dnhll bulunmaktadtr. 

1941 seensinc b~larken mUcadelenln 

ellenme~e karar verm~, fakat ceblnde on 
paras1 olrnad1k1 lçln b~ para tedarikl· 
ne koyulmu:itur. Adll Clmen, ilk 11 olarc.k 
Tahtakale'de Yusuf admda blr kahveclnln 
dilkkAnma glzllce girerek radyoyu BalI'Jllll 
ve bir lkl saat lclnd~ bunu :50 llraya aat
nusttr. Ceblne elli llray1 koyduktan sonra 
BeyolUuna cikan Adll Çlmen, bar, meyha· 
ne ve lçklll gazlnolan s1rasJyle gezmJa sa
baha kadar ellenerek gene on paras1z knl· 
m1$l1r. Ertesi gUn dUkkàmnda radyoyu bu
larmyan Bay Yusufun &lktl.yctl Uzcrine ha· 
rekete gecen zab1ta Adll Clmen'i yakala
rmstir. Adliyeye verilen Adll Çlmen blrln
ci sulh ceza mahkemesince tevklf etUrU
mistir. 

"- A rkacln~1m Fcvzi Lut fi bnnn hoca1n 
dlyc hitnp cttl ve bu surl'tle en hn ns bir 

B. Ruzvelt'in vapurlarm tipi ve toni • 
lâtosu hakkmdaki beyanatx ve fikirleri, ye
ni in~aat programmm daha ziyade dogru -
dan dogruya !ngiltere lchinde ve Amerika 
Birle$ik Devletlerinin ise bilvas1ta lehin
de oldugunu gôstermektedir. Bundan ba~
ka B. Ruzvclt, bu vapurlarm süratle hiz -
mete girmesi lâz1m oldugunu da kaydet -

mi3tir. 

Londra, 4 a.a. - Selâhiyettar bir 
menbadan bildirildigine gore, 3 kânu
nusani aabah1 ~afakla nihayet bulan 
hafta içinde ingiliz hava kuvetleri 
tarafmdan Almanyaya ve alman i§ga
Ii altmda bulunan topraklara yapilan 
akmlar ekseri geceler son derece fe
na hava §artlan yüzünden mahdu.t ol
mu§tur. Nas1l ki lngiltere üzerindeki 
dü§man faaliyeti de az olmu§tur. Bre
men, Lorient, Flessingue, Emmerich 
ve Norveçte Egeraund'da mühim he

defler bombard1man edilmi§tir. Dok

lara ve ticaret gemilerine kar§t en a
§élgt 16 hilcum yap1lmt§tlr. Hücuma 

ugnyan sair m.ühim hedefler ara_sm

da i§gal altmdaki arazide bulunan tay

yare meydanlan, petrol depolan ve 

Almanyada aanayi hedefleri vard1r. 

7 ingiliz tayyaresi üslerine donmemi§· 

tir. Yunkers tipinde bir alman tayya

resi dü§ürülmil§tür. 1 

uzun sUrcceg-lnl, çetln olo~rn~ ve ist1rap 
çekecc~lmlzl billyoruz. Fakat azmlmlz o 

~-•••••••••••••111111' kadar kuvetlldlr kl mUcadelenln netlcesl -

ni Yunanistan'a lê.y1k k1lmak lçln her 1e -
ye tahammUl edccegiz. Yen! seneye ba,
larken bugUn yunan mllletlne IA.yik bôyle 
oerefll blr muzafterlyet temenni edlyorum. 
Yunanlstan ve bUyUk mUtteflkimlz lçlu 
muzafferlyet, muzafferlyetlerden de daha 
UstUn olnrak kahramauhk ve 1ere! temen
ni edlyorum. Yeni senenln e§lgini atlarken 
§lmdlye kadar oldugu glbl cesaretle adtrn 
atnl11n ve hayat1m1z1 feda}• haz1r olara.11 
lstlkbale atilnl1m. Alllh blzlmledlr. 

Margeret, erkegin yanmdan biraz uzakla§arak sua-

Jini tekrar etti : 

- Niçin? 
Vilmo§, âsabiyetle güldü 
- Sebebini pekâlâ biliyorsun. Fakat, boyle anî ola· 

rak kar§ma ç1kttg1mdan korktugun için bilmemezlig, 

geliyorsun. Gençsin, hakikatle kar~1la§maktan korku 

yorsun. Korkma, hakikat daima güzeldir. Bu, hayat1 

mm ilk mesut saatidir. Ben, §Îmdi hür bir insamm 

Arttk ne arzu edersem, onu yapanm. Ya§ad1g1m1 ilk 

defa olarak bugün hissediyorum. Peronda sizleri sey · 

rederken, içimden müthi§ bir arzu dogdu. Ko§up, seni 
annenin kucagmdan ay1rmak ve suratma kahkahalarla 

gülmek, y11lard1r kalbimi kemiren azap ve istiraplan· 

m1 yüzüne hayk1rmak istedim. Fakat buna ne lüzum 

vard1? Filiyat1 tercih ettim. Aram1zdaki hâdiseyi ha -

ber ald1g1 zaman kimbilir ne kadar kopürecektir? Al

lé(ha çok §Ükür, nihayet onun tesirinden kurtuldum. 

§imdi, kalbimde ona kar~1 bir tek bis ya§iyor. Ne fret! 

- Annemden mi nefret ediyorsun ? 

- Evet, Maria'dan. 
Margeret'in dudaklanna mahzun bir tebessüm ya -

y1ld1. Vilmo§'a, dogru egilerek sordu 

- Sen de mi ona â§1kt1n ? 

Vilmo§, ac1 ac1 güldU : 

- A§tk m1yd1m? Bu da soz mü? Ben, bütün baya -

timda ondan ba§ka hiç kimseyi sevmedim. Her §eyi o -

nun îçin yapttm. Onun yüzünden evlendim. Y1liardan· 

beri yolumu bulamamakhg1ma sebep odur. Gizella'y1 

da ondan dolay1 sevdim ... Zavalh Gizella, dünya yü • 

zünde ondan daha mükemmel, daho. iyi bir kadm bulu

nam1yacagma eminim ... Fakat, nt: çare ki; ben onu an 

lamak istemedim, anhyamad1m ... Maria'mn hayali, beni 

bir §eytan gibi takip etti ... Hayatta ondan ba§ka bir §e} 

goremedim ... Nihayet, bu bain a§k, beni hapisane ko§e

lerine, hastane odalanna kadai: aürükledi. Hayatumn 
her safhas1m oldugu gibi bilmeni istiyorum. Margeret, 

dUnyada son istinatgâh1m sensin. Y1llarca sustum. Ru· 

humu bir v1lan e-ibi kemiren derdimi kimseve acama • 
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dim. Fakat, sana her §eyi anlat.acag1m. Beni, maziden 

ancak sen ayiracak ve bana istikbal ümitlerini ancak 

sen vereceksin. Neden oyle §Üphe ile barl:1yorsun yü -

züme ? 
Margeret, sapsan kesilmi§ti. Vilmo§'un yamndan 

kalkt1. Kaq1 kanapeye oturdu : 
_ Maria ile senin aranda da bir a§k maceras1 oldu -

gunu bilmiyordum. 

- ~üphe de e~edin mi ? 
- Hay1r, aslà. 
- Bunu ogrendigine müteessir misin ? 
- Hay1r, müteessir olmad1m. Yalmz, tam ameliyat 

olacagm bir suada hastaneyi terketmi§ oldugunu dü

§Ündükçe çok üzülüyorum. Niçin bunu yaptm ? 
- Senin yamnda iyi olurum, Margeret. 
- Vilmo§, dogrusunu istersen, bu vaziyet hiç de 

ho§uma gitmedi. 
- Hangi vaziyet 1 

Margeret, ayaga kalkt1. Bir bavullarma, bir de Vil

mo§'un yüzüne baktt : 
- VilmO§, bana oyle geliyor ki; sen, hastaneden 

kaçmakla müthi§ bir hafiflik yaptm •.. Bu hareketinin 

hiç de iyi bir netice vermiyeceginden endi§e ediyo • 

rum ... Ben, maalmemnuniye seninle birlikte Budape§

te'ye donmiye hazmm ... Donelim Vilmo§ ! 

- Olmaz. 
- Vilmo§, yalvannm sana, donelim. 

Vilmo1, ac1 bir tebessümle Jrillilmaedi 

- Sevgili yovrum, eger sen donmek istiyorsan, tabiî 

buna mâni olamam. Ancak benim karanm katidir. Be

nim için arttk donÜ§ yoktur. Fakat, sana §Unu da soy

liyeyim ki; beni terkedip gidersen, Paris'e sag bir in
san olarak varan11yacag1m da muhakkaktir. 

- Nas1l, nas1l? Anhyamad1m. 
- Yani sen beni b1rak1p geri doncrsen, ben de bu-

rada, bu trenin içinde hayattma vedâ edecegim. 

- Bu fecî bir §ey olur Vilmo§ ! Rica ederim bana 
boyle §eylerden bahsetme. 

Genç k1z, erkegin yamna oturdu. Elini tuttu. Baki§· 
lan bulu§tU. lkisinin de vücudünü tath bir uyu§ukluk 

kaplad1. Gittikçe birbirlerine sokuldular. Dudaklan 

birle§ti. Vilmo§, genç k1z1 kollannm arasma ald1. Ne
fesi tikamncaya kadar optii. 

Aynld1lar. Margeret'in gozlerinden ya§lar süzülü -
yordu. 

Vilmo§'un da gozleri suland1. El ele tutu§tular. U -
zun, uzun aglad1lar. 

-XXII.-
Paris, 4 / Haziran / 1940 

Biricik Gizella 
Ortadan anî surette kaybolu§umun dogurdugu en -

di§e ve meraktan dolay1 aff1m dilerim. Gizella, bu hu

sustaki karanm1 vermeden evel çok dü§Ündüm. Be -
nim için tek bir çare kalmt§t1r. 0 da; sahneden tama

miyle çekilmek ve eski hayatimla alâkarm kesmektir. 

Bu koca dünyada beni aenden baika kimse anllYa i. 

maz. Çünkü; beni senin kadar samimî seven hiç kimse 
yoktur. Sana, bir kadm gibi degil, evlâd1m bütün ku

surlanna ragmen seven ve onu daima affeden mü§fik 

bir ana gibi hitap ediyor ve dertlerimi doküyorum. 

Sevgili Gizella, yapt1g1m hareketin bir karaktersia

lik ve ahlâkstzhk oldugunu takdir ediyorum. Sana §U

nu da soyliyeyim ki; bu satulan yazarken zerre kadar 

vicdan azab1 çekmiyorum. Bilâkis, kâg1dm üzerint 

müsterih bir tèbessümle egiliyorum. Mukadderata bo

yun egiyorwn. Bir ta§, agir ve hissiz oldugundan vt 

daima a§ag1ya, bo§luga dogru yuvarland1gmdan dola
y1 mesul tutulabilir mi? l§te, ben de boy le durmadan 

sukut eden bir ta§tm. Yükselmekligim için fevkalâde 

hâdiselerin zuhuru lâz1md1r. l§te Bu fevkalâde hâdise. 

bu harika benim hayattmda vâki olmad1. Mukadderat, 

baz1 hayvanlan engin denizlerin dibinde ya§am1ya 

mahkûm etmi§tir. Takdiri ilâhi, tagyir edilemez. Sen 
de gayet iyi biliyorsun ki; ben müteaddit defalar tali

ime kar§l isyan etmi§ bir adam1m. Fakat, bütün gay -

retlerim bo§a gitti. Daha çok genç ya§tayken taliin 
ac1 bir sillesini yedim. Bu sille, bütün hayatlmda ka • 

panm1yan bir yara açt1. Dü§ünüyorum. Bu soyledikle· 

•;m hepsi birer bahaneden ba§ka bir §ey olmad1g1 neti
cesine vanyorum. Kabahati yalmz kendimde, zay1f i · 
radeli bir adam olu§umda buluyorum. Hiç bir zaman 

Jle sana ve ne de gayelerime yükselebildim. Saadetimi 

daima günlük zevklerde arad1m. l§te §imdi hakikî hü

viyetimi anlad1m. Arttk be§eriyetle, dünyayla alâka • 

dar olm1yorum. Bir genç k1z1 seviyorum ve §U anda o

nunla birlikte oldugumdan dolay1 kendimi bahtiyar 

addediyorum. Sanki; y1llarca süren futmadan kurti.;

lup da, güne§li, çiçekli bir yere kavu§tugumu samyo

rum. Sana ne kadar mesut oldugumu tarif edecek keli

me bulam1yorum. Her §eyle alâkanu kestim. Yalmz 

zevkim ve kendim için ya§tyorum. lzzetinefis, vazife 

ve mesuliyet hislerine kar§t daima yabanc1 kalmi§tnn. 

Artik bunlardan yakam1 büsbütün s1y1rd1m. Tarn mâ· 

nasiyle hür ve müstakil bir insan oldum. Fakat, sev -

digim k1z, henüz hayat1 benim kadar anhyamam11, bu 

~Son.u varl 
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!~-~>Ml TEBLiGLER .................................................... 
;lngiltere üzerine ak1nlar 

Londra; 4. a.a. - Hnva ve dnhili emni-
7ct nczarctlcrinin tcbligi : 

Cumayr cumartesiye baghyan dün gccc, 

dü11man tayyarclcri, lngiltere'nin garbmda 
blr 11chir Uzerine devamh bir hücum yap

mtli vc YÜksek infilâk bombalarr ve yangm
la blnalarda biiyük hasar vukua getirllmÎli· 

tir. Bir mikdar ôlü ve bir mikdar yarah 
-.ard1r. Maamafih, ëilü ve yaralr yekiinünün 

sok Yilksck oldugu sarulmarrraktadrr • 

'.Mcrnlekctlerin diger krsunlarr üzerine 
de bombalar atrlm111, fakat hasar hafif ol-
11tu1tur. ÔlU ve yarah yoktur. 

Bremen bombard1man1 
I..ondrn, 4t a.a. - fngllir. hnvn ner.:ncUnln 

tehl!Alr Dun gecc fngllh: bombnrd1man tay -
Ynrelcrl Dremen endlistrl mmtaknsmn tanr
rur. ctmlelerdlr. RUyet fnrUar1 iyi ldl. He -
dcflere bUyUk ve orta çapta mütenddlt bom
balnnn lsnbet cttlgl gllrOlmUQ, bir çok yan· 
gin hornbnlnn nttlm1vttr. l4t U büyilk olmnk 
Uzere 18 bUyUk kn:d yangm ç1kb!J gOrUl -
tnU~tilr. Deynz alevll yangmlnr lse snytlami
Y•cak derccede fazln olmu§tur. MUteaklben 
gelen tayyareler hcdefierln bulundu!lu sa -
hanin blr atq dcnlr.lne benzedlgfnl gllrmU~ 
lerdlr. 

TayyarclerlmJr.den blrl yolunu kesmek 
latlyen lkl mot6rlU blr dll,man tayyareslnl 
PilakUrtmU§ vc basarn ugratm1~br. 

DU§mnn topraklanndn ve dU§man f§gali 
altmda bulunan toprnklardn ba11ka hedcfiere 
de laarruz edllml~Ur. 

DütUn bu hareklltn l§tlrAk eden tayyarc· 
lerlmlzden ynlnn: blrl Ussüne dllnmemi§tir. 

Norveç sahillerinde 
Berlin, 4. a.a. - D.N.D. njans1 blldlriyor: 

2·8 kAnunusnnl geeesl lnglliz harp gemllcrl 
Stavanger yakmmdn. Norvcç sahlllnl bom -
bar<limnna tevessUI etml§lcrdir. Bombard1 -
tnan çok uznktan yapild1~1 lçln obusier sahllc 
llzak yere düfmll§ ve hlç blr hasar vuku bul
Zllam1~hr. 

Bardia muharebesi 
Xahtre, 4t a.a. - 1nglliz umumt karargll.· 

lunin tebll~h DUnkU cuma ak§nm1 askerle -
rimJz Bardln'nm merkez mUdnfna hatlnrm -
da 14 kllometrclik blr ccphe üzerfnde 3 ki -
lornetre ilcrlcml~lcrdir. Hücum Al·usturnl -
)'ab k1lanttn co~kun hnmlelerJyle yaptlnn~br. 
K1taahm1zm zuylnlt nlsbcten azd1r. Harekat 
llluvnftaklyeUe devam ctmektedlr. 

Sudan hududunda topçumu:i; ve dcvrlyc
lertmlz ycnldcn fanllyct g!lsterml§lerdlr. 

Hava faaliyeti 
Knhlrc, 4t a.a. - lnglllz hava kuvcUerl u

lllumt karargAhmtn tcbll~l: Bombnrd1man 
tan-arclcrfmlz., ordu tnrafmdan llardi:i'yn 
Yap1lan taarrur.a mUznharet maks:idiyle 2-8 
lc4nunuaanl gecesi vc dUn mUtemadt bas -
lunlnnna dcvam etn1l~lerdlr. Sehrc plkc hü
cumlnr yap1lm1f, tonlnrca bomba atùm1~hr. 
l-Iaanr genl§Ur. 

Tobruk ve J~l-Gazn Uzerlnc de agir bas -
lrinlar yap1lm1,hr. 

1'obruk'ta gcce hombnlnr nskcrt blnalar 
therlne dU~erek bn:r.1 yangmlar ç1knrm1~ ve 
bu ya11gmlnr1 lnfllll.klnr takip etml~tlr. Dlr 
ltalyan dcnlz tayyarcsi bombnrdm1an tnyya • 
Pclcrlmlz tarnCindnn nlevlcr lçinde dcnlze dil
lilrlilmü~Ur. 

Mnrtuha'cla blr tnyyarc lnl~ sahnsma ya
Jltlnn lkl tnarruz csnnsmda yerclc duran Oç 
dQfman tayyaresl tam lsnbeUe tahrlp edll -
lnlftir. 

Avc1lnr1m1111 mUsternlrren devrfve vnzlfe
lerlnl yapm1~l:ir ve tayynrderlml~den blrl 
nas - Unenna'nm otuz kllometre kadar me -
•afcslnde be~ tane - Sa. 70 - ynkahyarak 1lç 
lt.neslnl dU~UrmU~tOr. Diger dil~man tay -
>'•rcfcrf hasara ugrattlnu§br. 

l>litcr cephclcrde lsllk§nf uçu~lar1 ynp1l
ltlifür. Ila§kaca knydc de~er bit fey yok -
lur. 

lllitlln bu hnreklittnn blr bombardrmnn 
ta:vyaresl müstcsna olmnk ür:ere büUln tny
>'•relf"rlmlz Oslcrfne d5nmO~lcrdir. 

Almon resmi tebligi 
nerlin, 4. a.n. - Resml tcblig: Penn ha -

•a ~:irtlarma ragmcn almnn hnva kuvetlerl 
tarnfindan dOn ynpilnn ke~lf uçu1Jlnr1 l}i nc
tlccler vcrml§tlr. lnglltere'nln dogu - cenu -
bunda blr tnyynre me,><bnma muî'nffnkiyct
le tnarruz edilmi~tlr. 

Dun p;ece muhnrebe tnyynrelerlnden mil· 
•ekkep fllolnr Jlrlstol, llmanma hUcum et -
J?\l~lerdlr. Attlnn muhtclif çnplarda bombnlnr 
Utalc mcsafcdcn gllrUlcbilcn büyük yangm -
lnrin ç1kmnsmn vc lnfildklnr vuku bulmns1-
na 8'bebiyet vcrrni§tlr. fnglltcrc'nln dogu -
cdcnuhuncla mühlrn hedcflcre de tanrruz e -

iln11mr. 

Dun se<'e dll~mnn tnyyarcleri Almnnya -
ntn Çirnallnc'le muhtt-llf yerlere hüeum et -
tnl,lcr, bllhassn 111cskû11 mnh:illclerc ynngm 
bornhalar1 atnrnk hir çok yangmlnr ç1k11r· 
n11~lnrd1r. Asker1 urnr ve hnrbin sevk ve 1-
dnr!'sl bnk1mmclnn 'ukun. gelen znrnrlar e -
h!'rnlyds1zdir. 2 lnglllz tayyarcsl da,nrül -
lllü~tUr. Bunlnrdan hlrl bnhrlyc bntarynlnn 
•te~i) le d1i§mll§tUr. A Iman tnyyarelcrinden 
blri llssUne dunmeml,lir. 

italyan resmi tebligi 
Uomo, 4o a.a. - Stefan! njnns1 bildlrl -

1Uor: 211 numnrnh ltalynn resml tebligl : 
Oùn Blnp;nzi huclut mmtnknsmcb Bardin 

eephC'sincle dll§man knrn, deniz 'l"C hava ku
l'cUcrl) lc l11ie11mn gcçml' vc bu sur .. Ue 9 llk
kAnunda hn~lnm1~ olim muhnrebe, yenlden 
•levlcnml~Ur. Gcncrnl Dcrgnnzoli kumnndas1 
lllttnda bulunnn k1tantJm1z fevkallide blr fld
dcttc muknvemct cderck dü,m11nn büyllk r:a
Ylnt verclirmektcdirler. Hn\n tesekküllcrl -
tnlz hnrckAta daim! surC'tte l~tirlik edcrek 
dU~rnnmn dcnlz cUzUtnmlann1, Uslerlnl, k1ta
attn1 ve motllrlll ves:iltlnl bombalarln ve mit· 
"alv•blrrle dll\ruU§lcrdir. Muharebe devnm 

Îlalyanlar' da 

hava kuvelleri 
yoksullugu ! 

Londra; 4. a.a. - Avam Kamarasmdan 
B. Vernon Barlett, (Nevs Chronicle) ga. 

zeteslnde, Akdenlz'de barbe i1tirâk ctmek 
üzcrc alman tayyare filolarmm 1talya'ya 

gittigi hakkmdaki haberi tefsir edcn bir ya

zrsmda diyor ki : 

" Daha teisrinisanide Hitler'in bu au -
rctle Mussolini'yi bizzat kendi pcrcstiji il· 

zerinde tesirden hali ltalmryacak bulunan 
maglûbiyettcn kurtarmak teiebbüsüne kalk 

masmm ihtimali bulundugu Uzerine nazarr 
dikkati celbetmi11tim. Alman tayyarelcrinin 

Llbya'ya gidi11i, havac11rk sahastnda italyan 

yoksuzlugunu gëisterdiginden dolay1 bil • 
hassa ehemiycti halzdir. Garbî Avrupa tay

yare mcydanlarmdaki italyan tayyareleri 

de geri çekllecektir. Fakat bu tayyarelerin 
1ngiltcrc'ye hücumlarda oynad1g1 çok mü

tevaz.i roi dolay1siyle bunun hiçbir ehemi

yeti yoktur. 
" Bu harbin meydana koyduiu 1cylerden 

blr tanesl de italyan tayyarelerinin fena -

lrg1d1r. !yi pilotlar tarafindan idarc edil· 
mestne ragmcn, italyan tayyareleri, h~mcn 
daima, manevra kablliyeti ve ate~ kudreti 

azhlt dolay1siyle mahkûm vaziyetc düis • 
L!i:~lerdir. Bu ljerafttc, müdahalenln ncti -

celer vcdebilmesl için Almanya'mn Libya
ya birçok filo gôndermesi icabedecektir. 

Fakat ber alman filosu, 1talyay1 biraz daha 

fazla hacil vazlyctc dil:Jürecektir. Çünkü 

1talya kcndisini, propagandacdarmm her
giin maglObiyetlni haber verdikleri bir düis

mana karur yabancr yard1mm1 istemek mec 

buriyetinde gormektedir. ,, 

Fevkalâde Umumî 
Heyet toplant1s1 

Ankara Barosu Reisliginden: 
!dare meclisine; ilâveten iki âza in

tihab1 için Baro Umumî Heyeti 4/1/ 
1941 cumartesi günü saat 10 da içtimaa 
dâvet edilmi§ ise de mezkûr gün vc 
saatte nisab1 içtimâ hasil olamad1gm
dan ikinci içtima evelcede teblig ve 
ilân edildigi üzcre 11/1/1941 cumar -
tcsi günü saat 10 da Ankara Adliye 
Saraymda yap1lacakt1r. 

Ankara Barosunda kay1th avukatla
rm mezkûr gün ve saatte içtimada ha-
z1r bulunmalan rica olunur. 66 

T asfiye karan 
298 Numarah Otürler Tarim 

Kredi Kooperatifi &Jkanl1gm -
dan: 

298 numarah O§Ürler tanm kredi 
kooperatifinin 24/11/1940 tarihinde 
yap1lan gencl kurulunda koopcrati -
fimizin, tanm kredi kooperatifleri a
na mukavelenamcsi 19 ncu maddesinin 
(L) hkrasiylc 72 ci maddesinin (C ve 
Ç) f1kralari delâlctiyle 71 inci mad
desinin (A) f1krasma tcvfikan feshi
ne karar verilmi§ ve bu karar yüksek 
1ktisat Vekâletiyle Türkiye Cümhu -
riyeti Ziraat Bankas1 Umum Müdilr
lü - ·· tarafmdan tasdik cdilmesinc bi
nae kesbikatiyet eylemi§tir. Fcsih 
kararmm 30/12/1940 tarihinde Nalh -
han noterligine tescil ettilrildigini ve 
ana mukavelenamenin 73 cü maddesi 
mucibince kurulmas1 lâz1m gclcn tas
fiye kurulunun tc§ekkül ederek Î§C 
ba§lam1§ bulundugunu ilân ederiz. 72 

298 Say1h Otürler T ar1m 
Kredi Kooperatifi 

Batkaru 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

Benzin almacak 
Ankara P. T. T. Müdürlilgünden i 

Motllrlil 'Ves:i.ttl nnkllyemiz lçln l4z1m olan 
20.000 litre benzln kapnh znrf usullyle ek -
slltmeye konuhnu~tur. .Muhnmmen bedcli 
lili10 lira, muvakknt temlnnt 417,Tll lirad1r. 
Sartnamesl mUdUrlillÇUmUr. kalemlnden be -
dclslz olnruk ahnabillr. Ekslltrne 20 ikinci 
k4nun 9'1 pazartcsl gilnU sant ]5 de Evkaf 
Apnrtunnnmm birlncl kntmclnki mÎldilrlü -
gllmllz mllbayaa komisyununùa yap1lncnktir. 

1stcklllerln nrttirmn, ckliiltme kanunun -
da yauh vesnlkle temlnnt mektuplarm1 havi 
mUhllrlU tekllf mektuplanm o gUn snat a 
de kndar komlsyonn te,·c.11 cbnclerl postnda 
vakl gecikmcnin nazar• ltibara ahnm1yaca -
g. 11110 olunur. (.57) 10076 

etmektedlr. 'l'ayyarelerlml&den UçO. üslerlne 
donmeml~Ur. 

Yunnn Ct'pheslnde knr~1hkl1 kc~lf mllfre
zclerl ve topçu fnaliyetlerl olmu~tur. Hava • 
nm fena olmnsma ragmcn bomhac1 tayyare· 
lerlmlz dO~mnnm askcrl tcslsatma vo uker 
toplam§lnnnn kar~1 111Ucsslr tanrruz harc -
kcUncle bulurunu§lnnhr. 

Snrkt Afrlka'da Su<lnn hududunda top -
çurnuzun fnallyetl gélze glirUlllr derecede lyl 
nctlceler verml§tlr. Dll§man mUfrezelerlnln 
llerl karnkollarunu:n baskm yapmak husu -
sundnld te~ebbUslerl ~lddeUI ate~lmlzlc dc
fedilml~tlr. 

l>Ufmnn tayynrclerf zarar vermekibln, 01 
lerlmh:den blrlnl bombnrdim:m ebnf~r. 

Dlr denlznlb gcmlmiz Atlnntik'tc on be~ 
bln tonluk dü~mnn gcmllerlnl batmm~br. Bu 
Okfawa'ta §lmdlyc kadar denlzaltdar1m1 -
zin ùabrd1klar1 gemllcrin ha.cmi 108 bln to • 
nllt\todur. 

U L U S -'!-

..111111111111111111111111111111111111111 L. -Ankara Lv. Amirligi Sa. Al. 
Arpa ahnacak kAlellnce tnsdik edllml11 olan lmar prog · 

llfen:lfon Sn. Al. Ko. lb. den , ranu, fennt ve husust 11artlar dahlllnde : 
1 - Beher kllosuna tahmin edilen fiynt1 artbrma ekslltmc ve !hale kanunu hllküm· : 

6 kurut 2G santlw olan 4'00.000 kilo arpa ka- lerlne gtire 15.1.94.1 tarlhlne raathyan çar- : 
pah zarf usulii Ile sntin ahnacaktsr.. oamba gOnU aaat 1& te beldlye bln8S1nda E 

2 - 'J'nhmln edllcn hedcll 25600 lira vc ve beledlye encUmenl tarafmdan !hale e - _ 

Gi~e saatleri 
---Ko. na gonderilen hariç askeri 

KITAAT lLÀNLARI 
----Türkiye l§ Bankas1 A. ~. Mer- E 

Un almacak 
Sllrt Sa. Al. Ko. Ra. den: llk temlnab 18111 llrndtr. dllmek Uzero 26.12.94.0 tarlhlnden ltlbaren : -kcz ve Ycni§ehir aans1m1zm gi - -

§Clerinin 6 sonkânun 1941 tari - : 
hinden itibaren a§élgida yaz1ll : 
saatlerdc aç1k bulundurulacagm1 :E 
saym müiterilerimize bildiririz. : 

1 - Askerl ihtiyaç tçln kapah zar!la 
mUnakasaya konulan 100 ton askert evsaf
ta unun !halo gUnU tallp zuhur etmedl~ln
den 2.t90 say1ll kanunun 40 met rnaddesl 
muclblnce po.zarhkla !hales! lcra edllmek 
Uzere 22.1.941 çar§amba gUnU saat 10 1\ 

kadar uzat!lmt§t1r. (8986) 189~9 

8 - lhale!I 24-1-9.H cuma gtlntl ~:int lft 
de Mtorzlfon Sa. Al. Ko. da ,.apllaenkbr. 
Snrtnamesl ber glin Ko. da gorUleblllr. 

20 g{ln mUddetle ac;1k eksiltmeye konul- : 
mu~tur. Muvakkat temlnat 168 lira 7:> ku- : 
ru11tur. 1làn olunu;. 19003 E 

Keçe alrnacak 
Afyon Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Behertnln tahmln edllen bedell 480 
kuru§tan 4000 adct keçe komlsyondakl ev
snt vc aeraltine gore pazarhkla satm al1na 
cakttr. 

2 - 4000 keçenln muhamrnen bedcll 
19200 lira katl ternlnat1 pazarhkta tnknr
rUr edlleeek bedclln yilzde l:> nlsbetinde a
ltnacakttr. 

8 - Ppzarhk 14.1.941 s:il1 gtlnU saat 16 
da Afyon Sa. Al. Ko. da yap1lacaktir. 

• - Keçcnln evsaf ve 11eraltlnl 6gyen -
mek fstlycnler tatll gUnlerlnden mnadll 
her gün mesa! zamanmda ve pa7.arhg-a l!l· 
tlràk edeccklerln taytn edllen gtln ve sn • 
atte Ko. na mürncaatlari. (8993) 18966 

Kundura almacak 
Kayseri Sn. Al. Ko. Ils. : 

' - fstcklllerln belli gUn n 111attcn evel 
kanunn uygun teklif mektuplanm Ko. na 
verml'lerl. (63) 10079 

Un almacak 
Adana Sn. Al. Ko. Hs. den 1 

l - 'l'ahmlncn bchcr kllosu 17,11 kuru~ -
tnn pazarhkln 112 ton un ahnl\Cakt.tr. 

Muhnmmcn bedell 19600 llrad1r. llluvak
kat tcmlnab H.70 llrnd1r, l'nzarhgi T-1-9'1 

gUnU sant 10 dn<lir. (9-') IOOSO 

Benzin almacak 
htanbul Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - Bcher kllosuna 84. kuru11 60 santlm 
flyat tahmln edllen d!SkUm halinde 10000 
ton benzln 15.l.9'1 gUnU saat 11 de pazar
hkla ahnncakbr. Illuhammcn bedell 3 mil -
yon ·lllO ùln lira olup knti tcminah 216:>00 
li r11cli r. 

Bu mlkdar 2000 tondan ll§a41 olmamak 
Uzere klBlmlara da ayr1larak muhtelif 
ldmsclerdcn almabillr. :Sartnamesi her gUn 
Ko. da gtsrillcblUr. tsteklllerin belli gün 
ve sD.Htte Fmd1kh'da komutanltk Sa. Al. 
Ko. na gelmelerl. (65) 10081 

VlLÀYETLER 

S1gmak yaptrnlacak 
Zonguldak Hcledlyeslndcn 1 

Zonguldak fehrl dahlllnde yaptmlacak 
olan ve on 15ekiz bin alti yUz otui Uç lira alt
m1v kuru§ ke~if bedclli s1gmak ln§a l~i 

16-1-9'1 per~embc günO saat on be~tc !hale 
edllmek tlzerc vahidi fiat ve muhammcn be· 
del üzerlnden 1·1·9'1 tnrlblnden ltlbarcn on 
h~ giln mUddeUe kapnh iarf uaulO ile ek -
slltmeye konulmu~tur. l~in bedeli 9-10 büt -
çt-slnden verllc<'cktlr. Ekslltme enak1 TC te· 
ft'rruab encllmen kalemlnde gorülehllir. Mu· 
vakkat tl'mlnnt hln Uç yUr. doksan dokuz 11· 
rA elli kuru~ olup lsteklilerin tcmlnaUnn vc 
vlll> et mnkammdnn lhnlf" tnrihinden Ill evtl 
en az sl'kiz giln e\·cl nhn1111~ ehllyct vcslka -
11lyle tekli!lt-rlnl muhtevi ve kanunt tarif 
veçhlle hnz1rlnnm1~ kapal1 zarflarmm muay· 
yen sMttcn hir &aot evf"l encümen riyasetlnc 
vcrmelerl Ulm olunur. (9086 10005 

Su tesisatI 

---- Adi günlcrde ..••••• 9.30 - 12 E 
= .. 14-16 = 
E Cumartesi günleri ..• 9.30 - 11.30 E -.,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr"' 

M. M. V. DENIZ LEVAZIM 

Kuru üzüm 
ahnacak 

Denlz Levazim Satin Alma Komtsyo
nundan: 

l - 27 blrlnclkàn1,1n 94.0 tarihindekt ka,. 

pah zarf ekslltmesinde tekllf olunan fl
yah gali gorUlen 100.000 kilo kuru üzU -
mUn 7 lklnclkànun 941 sali gtlnU saat 11 
de pazarhkla ekalltmesl yap1lacakt1r. 

2 - Tahmln edllen bedell (28.000) lira 
olup ilk temlnab (2100} llrad1r. ~artna
mesl her gün komlsyondan ahnablllr. 

3 - tsteklllerin belli giln ve saatte Ka.
s1mpa§ada bulunan komlsyonda haz1r bu-

l - 8000 çlft kunclurn nhnacaktir. Mu
hammen bcdcli 2~.000 lirad1r. llk tcmlnnlt 
1800 llrad1r. 

Araba ko§umu almacak 
tzmlr Lv. A. Sa.Al. Ko. Ra. den: 

Adana Bt'lediyeslnden 1 lunmalan. (46/73) 10085 

2 - Knpah urfla cksiltmesi Hi. I. 9U çar
~amba gilnil saat l li te ) ap1lacak!tr. 

3 - fsteklllcrln teklif mektuplarm1 nym 
gUn \'e s:int 16 fe kndar komis) <>na verml~ 
bulunacaklnrd1r. 

4t - Snrtnnmcsi her g(ln fstanhul. Ankara 
Lv. A. liklerln Sn. Al. Ko. da glirülehlllr. 

(6906) 18969 

Nakliye arabas1 almacak 
lst1rnhul Sa. Al. Ko. R ... den : 
l - Brhrrlne Lah111ln edilen firati 200 li

ra olon :?5ll adet nukliye nrnhas1 10·1· 9'1 
günil snat 11 de p11zarhkl11 sa.trn 11lmncakt1r. 
Muhamrncn bedcli 60000 lira olup kntl temi
nnt1 7'500 lirnd1r. 

:;;nrlnnmesl her gün Ko. c'ln g!irUleblllr. 
fsteklilerln hclli gün vc snatte Fmd1kh

dn Kornutanhk Sn. Al. Ko. nn gclmclcri. 
(907) 10012 

Zeytin yag1 ahnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den: 

l - lHOO kilo zeytinyn~1 pazarhkln 
satm ahnacakllr. 

2 - Panzrht-1 23.1.941 PC111embe gtlnU 
saat 10,30 da Erzurum Sa. Al. Ko. da ya 
p1lacakt1r. 

8 - •roplt1 tutar1 11232 lira katl temina
ti 1685 llrad1r. 

4 - YaA'Jn evsaf ve lifartlar1 Ko. da rnev
cuttur. 

5 - 1steklllerin muayycn g{inde Ko. da 
bulunmal&Q. (28) 10073 

Un çuvah ahnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - 30000 ndct yeni un çuvnh Jlnznrhk· 

la aatm almaeakt1r. 
2 - Par:arh~1 23-1-DU pcr§cmbe gUnll sa· 

at 11 de Erzurum Sa. Al. Ko. da ynpilaC'ak
t1r. 

1 - Beherlne 80 lira tahmln edllen 500 
tak1m çlft ath nak11ye arabast kO§umu 
tnahhUdUnU lfa edcmtyen mllteahhlt nam1 
hesnbma pazarhkla yop!lan ekslltmeslnde 
tnllp ~1kmad1gmdan pazarilk 13.1.941 pa
zartesl gtlnl\ saat 15 te k1§lada tzmir Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yap1lacakttr. 

2 - Hepslnln tahmln edilen tutar1 40000 
llrad1r. 

3 - Temln:iti muvakkate akçesl 8000 Il· 
ra. 

4 - ~artname ve nUmunesl Ko. da g6 • 
rUleblllr. 

5 - fstekliler kanunl vesikalar1 ve te • 

1 - Adana §chrlne l&ale edilecck içme 
auyu teslsntmm mUtenhhidi tarafmdan nok
&lln \'CYR nntnmnm b1rak1lm1~ olan ve boru 
ve salre rnalzemcsl k1smen meTcut bulunan 
haklye l~leri a~n/:1dnki §eralt dalreslnde ve 
kapah zarf muliylc ve •5 g~n müddeUe mU
naknsnya vaz:olunmu~tur. 

2 - hln muhamrncn bcdcll 132060 lira 
elli kuru~tur. 

S - istcklill"r bu i~c ait f"!.rtnamc, pro· 
je ve .qnir evrak1 660 kuru~ mukabillnc'le Da
hiliye \'ckdletl helediyclcr lrnar ht-yeti fen 
~l'flif;lnden veya Aclnna bt-lt-dlyt-sindcn ala -
bilirler. 

4t - Ekslltme l J-2-Hl tarlhlnr r:isth • 
mlnah muvakkatclerlyle blrllkte !hale sa- ynn sait glmU snat on dort buçuktR Adana 
atlnden evel Ko. na mUraca.ntlan. (6S) belcdiyl' blnnsmda toplnnncJik milnakasa ko-

l0082 mlsyonu tnrafmdan yap1lacakhr. 

Araba ko~umu almacak Il - Ekslltmcye girebllmek içln lstl'kll -
1zmlr Lv. A. S:i. Al. Ko. Ils. den : lerln tcklif 1111"ktuplnr101 a~ng1da yaz1h te -
1 - Bcherlne 78 lira tahmln cdllen 200 rnlnat ve ves:ilkle blrliktc 2,J90 eayih kaq_un 

tnk1m çift aU. hamutlu arnba ko§umu pll • hükOmlerinc tcvflkan ayni g(ln ~aat on dllrt 
znrhkla eksiltmcslnde tullp ç1km11d1gmdan ek· buçug11 kndar milnnkasa lrnmlsyonu relslf -
slltme 13·1-9-11 pnznrtcsl gilnU sant 15 de llne makbuz muknblllnde tevdl edilmi~ ol • 
Izmir [.\·. A. Sa. Al. Ko. cla yaptlncnktrr. mn•1 lllz1mfl1r. 

2 - Tnhmin cdilen hep>inin tular1 15600 n) 2,J90 snyrh knnunun 16 ve 17 \ne! mad-
lirnilir. df"lerine 11yg11n 71'i~3 lirl\ . . . • • kuru~luk 

3 - Trrninnh kutiy~ aki;esi 23~0 llrnc'lrr. 11111v11kk11t teminat, 
4 - S:irtnorne ve numunesi Ko. do goril· b) J.i:1in11n11n toyin rttigi vcslknlar 1 

lcbilir. c) Kanunun dl!rdi.Jnctl maddcsl mucibin -
li - fstcklllcrln knnunl ve.sikolnr1 ve te • cc t-ksiltmeye glrmlye blr manJ bulunmad1f1· 

mlnnlt kntlytolert Ill' hlrliktc !hale saatind«>.n na dalr hnzah blr mektup, 
cvel Ko. na mUracnatlnn. (69) JOO. 3 d) Beledlycl«>.r lmnr heyctl fcn feflliln • 

M. M. V. Hava Müste,arhg1 

3 Boy kazart ahnllcak 
M. M. Vek. Hava Satm Alma Ko. 1 

I - Pç hoy man kopak kaznn pazarhkla sa 
tm nhnncakbr. Muhnmmcn bedell 2496 lira 

den mUnaknsaya glrmek lçln alacaklar1 eh -
liyet veslkas1, 

6 - Post" Ue g!lndcrllet'elc teklif mek -
tuplarmm ladeli teahhUUil olrnaSl ve nlha -
yet bu 11Batc kadar komlsyona gclml' bulun· 
ma11 IAz1md1r. 

8 - Toplu tutart 3lli00 lira kntl temlnah olup kali trmlnnt rnlktn.n 875 lirnd1r. Pmmr-

7 - Ehllyct ve.1lkn111 verllebllmek lçln 
tnllbln ya yUksek mUhendla olmam nya en 
nz elll bln lira dt-Jerlnde lçmc au teslaahni 
m11vaff11klyelle lkmal etml~ bulunrna11 lh1m'725 liratltr. hg1 7. J. 9-l 1 snh gUnil sant 10 da lla\·a sn· 

' - Çuvnllnrm evs11f ve ~;ntlnn Ko, da tm alrna komls~·onunilA yap1lacakt1r. 1c1nrl d1r. 
mevcuttur. 

A. LEV AZIM ÂM1RL1Cl 

Pirinç almacak 
Anknra Lv. Amlrll#i Sa. Al. Ko. dan t 

40 ton plrlnç kapab sarf usulU ile clc -
slltmeyc konmu§tur. Bcher kllosuna tahmhs 
edilt-n hedt-11 40 kuruf olup hcpainln tutnn 
16000 ve kotf t!'minnlt 2400 liradtr. 

Ekslltme 13.1.941 gilnU aaat 15 te Ar1-
k1&ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da yap1lacnkhr. 

1stek111erin 01ezkQr gUnde komlsyona mü-

r4Cnatlnr1. (6966) 18937 

Saman ahnacak 
Ankara Lv. Amlrlltl Sa. Al. Ko. dan: 

1 - Beher kilosuna dl>rt buçuk kuruJ 
tahmln edllen 8000 ton balya samam pa
zarhkla satm ahnacakt1r. 

2 - Samanlar (iartnameslne glSre 500 er 
tondan qagi olmarnak ilzer ve Ankara ia
taayonunda vagontara teallm 1artlylo ay. 
n ayn tallplerden satin al1nabillr. 

8 - 3000 tonun temlnat1 8000 lira 600 
tonun temlnat1 337~ llrad1r. 

• - Pazarhltt 6.1.941 den ttibaren her 
gUn saat 14 te Ankara Lv. A. S&. Al. Ko. 
da gôrUIUr. (90Sll 19056 

Bulgur ahnacak 
Ankara L~vaZim Amirlili Satin.alma Ko. 
t- Beher kilosuna tahmin edilen fiyatl 

tg kuru1 olan 75 ton bulgur çuvah ile bera

bcr pazarhkla satin ahnacakt1r. 
2- Bu mikdara mahsuben 15 tondan a

pg1 olmamak üzere satin ahnabilir. 

3- 75 tonun teminatr 2138 lira 15 ton11J1 

teminatr 428 lirad1r. 
4- Pazarhi1 1y1/g41 rünü aaat JI de 

Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yapdacakt1r. 

s- Taliplerln muayyen günde temlnat

larr ile birlikte komisyona müracaatlan. 

(9080) 
li - islt:klilerin m111tyyen gün ve &natte 

Ko. da bulunmalnr1. (29) 10071. 

~nrtrrnmc, t·vsnC1 hrr gUn ôglcden sonra ko
mlsyoncla gllrülebilir. lstrklilcrln muayycn 
gtln vc snnltc kntl lentinat vc kanunt bclge
lcrlyle komlsyonda bulu11malar1. 

Du I~ hnkkmda fazla malômat almak la • 
tirt'nlcrin he"lcdiyclcr lm11r heyeti fcn ~efll· 
gine veya Adan" bf"IC"diyf"sine mUracut et - _:!11111111111111111111111111111111111111!:_ 

Kd yem torbas1 almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Hs. den: 

1 - 10000 adet kll yem torbas1111n 13.12. 
940 ta yap1lan fhalcslnde istekll ç1kmadl -
tmdan tekrar pazarhg-a konuldu. 

2 - Paznrhltt l~.l.941 tarrJnmba gUnU 
aaat 10,80 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yap1-
lacakt1r. 

8 - Yern torbrunntn evsaf ve 11artlan 
Ko. da mevcuttur. 

4 - Toplu tutar1 13000 lira kat! terni· 
nab 1950. 

ts - tsteklllerln muayyen gUnde Ko. da 
bulunmalar1. (81) 10075 

Sade yag1 alm:icak 
Meulfon Sa. Al. Ko. R11. den : 
l - Behcr klloauna tahmin cdilen 1110 

kuru~ olan 10000 kilo sade yag1 knpah znrf 
usullyle satm nlmacakllr. 

2 - Tahmln edilen beileli 16000 llrn ve 
llk teminnh 1126 llrnd1r. 

8 - lhalesl 23-l-9U per§cmbe güuU sant 
15 de l\lcrzlfon Ko. nun bulundu!lu rnahaldc 
yap1lacakt1r. Sartnamesi her gUn Ko. da gO· 
rUlcbllir. 

4 - fsteklilerln mezkQr gUn ve saatten 
blr aant evel knnuna uygun teklif mcktupla· 
nm Ko. na vermeleri. 

Posta<laki geclkmeler mazcret te~kll et -
mez, (61) 10071 

Un ahnacak 
Merzi!on Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - Beher k.Uosuna tnhmln edllen fiya
ti 17 kuru1 olan 200000 kllo un kapah zar! 
usullyle aatln al1nacakbr. 

2 - Tahmln edllen bedcll 34000 lira ve 
llk tcmlnatt 2~50 llrnd1r. 

8 - 1halest 20.1.941 pazartesl glinU saat 
15 te Merzlfon Sa. Al. Ko. da yap1lacaktir. 
Sartnamesl Ko. da gorUlcbillr. 

' - !atekllleri'n belli glln ve saatten blr 
saat evel kanuna uygun tekllf mektupla • 
r1n1 Ko. na vcrmelerl. 

Postada.ki geclkmeler mazeret tellkll 
etmez. 

ts - !3artnamcsl istlyenlere 170 kuru1 
mukablllnde verileblllr. (62) 10078 

(~) 100,1 

Nobetçi kürkü ahnacak 
M. M. Vck. llnva Satm Alma Ko. : 
l - 100 ndct ntibetçl kOrkU pazarhkla sa· 

tm almacakbr. l\luhnrnmcn hedeli 8250 lira 
olup kaU temlnnt mlktnri 4!!7,50 llrad1r. Pa
zarhg1 7. 1. 9U snh gOnO sant 11 de Hava 
satin nlmll kombyonunda yapdncakbr. NU
munesl, evsnt1 vc muht1ru1 hcr glin l:\flec.len 
sonra komlsyonda gllrillcbillr. lsteklllcrln 
munyyen ghn vc aantte kali temfnnt î'C ka· 
nunt belgelcriyle blrlikte komisyondn bulun· 
malar1. (!J} 100'2 

Mendil ahnacak 
M. 1\1, Vek, Jla,•a Satin Alma Ko. 1 
l - 20.000 adet mcndll p11zarhkla sahn 

nhnncakhr . .Muhammen bedcll 8200 lira o
Jup kntt temlnnt mlktan ·iRO lirnd1r. P1tznr
h~1 6. l. U 1 pnzartesl gUnU saat 1' de H11va 
sabn alma komlsyonunda yap1lacaktir. !'111· 
muncsf, cvsaf1 TC muhtiras1 hcr glln 5gleden 
sonra komisyonda gllrilleblllr. fsteklilerln 
rnunyycn glln ve snatte katt teminnt ve ka
nunt belgcleriyle blrliktc komlsyonda bulun-
malan. (10) 100l3 

KAZALAR 

Bir doktor arantyor 
Karacnbey Hara.11 MUdUrlUgiiDden: 
Haranin (250) lira ayhk Ucretll dok

torlu#u mllnhaldlr. Bu vazl!eye harada o
turmak aartlyle blr mUnulbt ahnacakhr. 

1steklllerln bUtUn vesalklyle vo diplo
ma runl veya musaddak suretlyh~ 10.1.941 
tarlhlne kadar haraya tahrlren veya alfa
hen blzzat mUracaatlan llàn olunur. 

(11955/8884) 18828 

lmar plâ:n yapbrtlacak 
Edlnclk Beledlyesloden: 
Edlnclk ka.saba.smtn 43 hektar meakQn 

ve 2~ hektlll' ga)Timcskfut vo hAli haz1r 
hlll'tas1 yaphr1lm11:1 bulunan 2260 lira mu· 
hammen bedelll mU8takbel vazlyetln tes • 
bit ve lmar plO.n1mn tanzlrni 1111 Naf1a Ve-

Arpa, saman allnacak 
Kmkkale As. Sn. Mp. 
Clnsl 

Arpa 
Saman 

Sa. Al. Ko. Rs. den: 
:" Ukdan M. bcdell 

kilo L. Kr. 
8000 560 OO 
6000 300 OO 

1lk temlnatl 
L. Kr. 
64 60 

Kmkkale askcrl sanat lises! kadro hayvanlar1 lhtlyac1 lçln 8000 kilo arpa ile 
6000 kilo saman 6.1.941 pazartesl gUnU saat 15 te aç1k ekslltme Ile almacakttr. !s
teklelllrn 64 lira 50 kuru§tan ibaret llk temlnatlar1n1 Kmkkale Aa. Fb. rnuhuebe· 
c!lltt vezneslne yatirarak mukablllnde alacaklar1 makbuz!a belli gUn vo saatte J,fp, 
Sa. .Al. Ko. na gelmelerl. (884i). .18818 

mekrl. 
10021 ~ Gi~e saatleri ~ 

Kapah zarf usuliyle ekailtme - -- -ilâm : Emlâk ve Eytam Bankas1 -
Antalya Delediycsl Rlyuetlndcn 1 

l - Kapnh r.arf usu!O lie t-kslltmeye ko
nulan 111: (Antalya'da yap1lacak sog.uk 
hava dcposu binD.&1 ln~aah). 

2 - Bu ln~aata ail §artnamelcr vc enak 
isunlarcl1r 1 

A) Eksiltmc §artnamcsl, 
B) Mokavcle proJesl, 
C) Haymd1rhk l§lerl gcncl §artnamcsl, 
D) llususl 'artnarne, 
E) Kc~lf cetvell, 
P') Projc. 
8 - Kc~lt bcdell (18688) llra (•2) kuru~

tur. 
fstiy<'nler cvrak1 ke~fiyeyi naf1a ve bele· 

dlye dalreslnde gorchllirlcr. 
6 - Ekslltme 20-2-9•0 puartesl günU 

saat l l de Antalya belediyc dairc1lnde mil· 
tc§ekkll komlsyonca yap1lacaktir. 

lJ - :t~ksiltme knpah zarf usulü Ile ve va-
hidl flyat esnst Oierlnden y11ptlacaktir. • 

Il - Ekailtmeye gircbllmek lçln 189' lira 
18 kuruvluk muvakkat temlnat Tcrmclcrl 
bundan bn~ka a~ag1dnki veslkalAn hala olup 
geUrmelerl ltmmd1r. :Saf111. müdUrlüiil mO
teahh!Ulk komlsyonundan almacak veslka, 
tlcaret odas1 vealkas1. 

'1 - fsteklller ekslltme vaktlnden blr 111-
nt evcl tt-kllflcrlnl usulünde haz1rhyarak ko
nlsyon rlynsctine vert-mclerl vartbr. IOOU 

Elektrik malzemesi sati~ 
ilânr 

Cankm Belediyeslndcn : 
Adet Muhammen bedell 

1 Atlas dlzel 85\l 
1 Wolt dlzel MO 
1 Wolf dlzcl 250 
2 Santlrafuj tulumba 
1 Canarator 4:ï Kw. 
1 Canarat6r 22 Kw. 
1 Canarat6r 18 Kw. 
1 Canarat6r 14 K\11". 

16 MUtomadl cereyan 
testaabna ait parçalar 460 

YekOn 3910 
Yukar1da clns, mlktar ve muhammen be· 

dellerl yaz1h Jevaz1m 15 gUn mUddetle a
ç1k arllnmya konmu1tur. 1halei katlyeal 
17. 1. 941 tarlhlne mUsadlf curna gUnU aa
at l~ te Çankm beledlye datreslndo yap1-
lacatmdan yUzde 7,5 nlsbetlndekl tem.lnah 
muvakkateyl beledlyeye vermek suretlyle 
lhaleye i11tlràk edccekler. Fazla tafsllàt 
almak veya malzemeyl grmek Uzere !hale 
gUnUne kadar her cUn Çankin beledtyeal
ne mUracaatlar1 llAn olunur. 

(1248/9100) 10018 

E Umum Müdürlügünden : ----- 6/1/1941 pazartesi gününden i- = 
tibarcn, Bankam1z Gi§elcri : 

: Adi günlerde •••.•• 9.30 - 12 = 14--16 

-
-----: Cumartesi günleri .. 9.30 - 11.30 --: za kadar aç1k bulundurulacak -- tir. (72) 10084 --

~•1111111111111111111111111111111111111~ 

ANKARA BELEDIYESl 

Ankara 
den: 

Enkaz sabtr 
Belediycsi 1mar Müdürlügün a 

Mevkii: Atpazan, ada: 461, parael: 4-
cinal: ardiyo enkaz1, mubammcn bedeli : 
200 lira. 

Yukarda evsaf1 yaz1h ardiye enka11 bil
müzayede talibi ubdesine 500 bC1 yüz lira· 
ya ihale edilml1ti. Müteahhit kan11nî müd
de zarfinda teahhüdünü ifa etmediiindcn 
müzayede feshcdilmi1tir. Mezkûr enku 
6/r/941 pazartcsi günü saat 15 de ihale .. 
dileceginden taliplerin lmar müdürlüiü bl
nasmda toplanacak kornsiyona müracaat -
larr. (88g4) 18850 

MAARlF VEKALETI 

Türkçe fransrzca bilen bir 
daktilo ahnacak 

Maaril i:~Hletind~n : 
Ankara'da Vekltlik Netriyat Müdürlll -

iünde çah:Jmak üzere türkçe ve frans1zca 
bilen bir daktilo1raf almacakt1r. Kcndiai

ne Joo lira ücret verilecektir. 

hteklilerin: tahsil ve ~ahGt1klan :ver • 

lerden 1ld1klan hizmet vesikalariylc 1ah -
aan veya blr iatida ile 13. K. Sani. 1941 

pazartesi rünü saat 17 yc kadar N e$riyat 
Mlidürlüiüne müracaat etmeleri lh1md1r. 

Müsavi 1artlan haiz olanlar arasmd.i 111· 
rumu takdirinde imtih1n y1ptlacaktir. 

(9036) 10033 

ARANIYOR - YcnlfChlr'de 4. - 6 
odah tam kontorlu ve knlorlfcrll olan 
blr apartman aramyor. Milracaat1 Tc • 
lefon. 88'7. Saati 10 • 12 ve 8 • Il e 
kadar. 'I' 
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1 Ha vagaz1 abonelerine; 
------------------
----------

rnühim ilân : 
Ankara Havagau ~irketinden: 

Ankara ~ehrinin havagaz1 istihlâki, son zamanlarda çok 
yükselmi§ ve fahrikanm tevsii için siparÎ§ edilen tesisat da 
ahvalihazira dolay1siyle henüz gelmemi, bulUIJldugundan 
halen istihsal gerek miktar ve gerek evsaf itibariyle ihti -
yacm ve matlubun dunundadir. 

Bu miktar ve evsaf dü§iiklügü &§ag1daki anzalan tevlit 
edebilir : 

----------
------------Havagaz1 ocak ve otomatlar1 bazan ya hiç yanmaz, ve =: 

yahut yanarken kendiliginden soner. Otomatlarm ate§ 1Ska- _ 
:: ras1 k1smen yanar, k1smen sonük kahr. Bu gibi ahvalde bu = 
_ cihazlardan havagaz1 intÎ§ar etmekte devam edeceginden -= bulunduklar1 mahalleri gaz ile doldurup zehirleme ve Î§tiâl = ve infilâk hâdiselerine sebebiyet verebilir. Bunun için bilû- = = mum havagaz1 apareylerini kullamrken yanmakta devam = 
- edip etmediklerinÎ'n uk s1k kontrol edilmesi, yanmadrklar1 = 
- ve yahut yanarken sondükleri ve otomatlar yarrm yand1k-
- lar1 takdirde musluklarm derhal kapatilmas1, bilhassa oto -

mat ve yozlerinin daima yanar bir halde b1rak1lmamas1 lâ • = = zrmdrr. lstihlâkin istihsale nazaran fazlahgmdan mütevel - = = lit olan bu anzalarm mümkün mertebe onlenebilme1Ji için = = sayrn abonelerimiz;n gaz istihlâkinde âzall'Î tasarrufla ha-= reket etmeleri kendi menfaatleri icabmdand1r. 48 =: 
":illlllllllllllllllllllllllllllllllllll~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

ANKARA V ALlLlGl 

Jandarma binas1 in~aatI 
Ankara Vallliginden : 
(73815) lira (20) kuru~ ke~if bcdclli Bal

Cl!t jandarma hinas1 insaat1 için yapJlan 

eksiltmeye talip ç1kmam1~ oldugundan 

(2490) sayd1 kanunun (40) mc1 maddesine 
tevfikan 5/12/1940 taribinden itibarcn bir 

a:v müddetle pazarltga konulmu~tur. 
Muvakkat tcminat1 (553) lira (97) k:u • 

ru~tur. 

lsteklilerin ber pazartesi ve per§embc 
günlcri Nafia Komisyonuna gelmelcri. Bu

na ait kcsif·vc eartnamcyi ber gün Nafia 
Md. de gcirebilecckleri. (84153) 18468 

Satd1k hah 
Ankara Yalilij(in<kn : 

llu.rnsl idareye ait vc muhamm~n bcdeli 
60 lirnd1tn illllr~t bulunan dentirci mnmu!A
h :J3 metrc karc ebadmdaki mü tamel blr 
1tdet t1tban halm 16-1-9U per~emhe gilnil be· 
lcdiye milzayede snlonunda nç1k arttirma ile 
anhlacakhr. Tnlip olanlarm mtiracaatlar1 1-
IAn olunur. (6) 10072 

ENSTITOLER 

Analomi ve zürrai kimya 

Enstitülerine birer 

asisfan almacak 
Yüksck Ziraat Enstitüsündcn 
Veterincr ve Ziraat fakülteleri Anato

mi vc ziraî kimya cnstitülcrinc 35 lira aslî 
maaslt bircr ikinci s1mf asistan ahnacaktir. 

1mtihan 9 ikinci kânun 1941 pcrscmbc 
giinü saat 14 de Yüksck Ziraat Enstitüsün
dc yapilacakttr. 

lstcklilerin bu busustaki 3artlan ëgrcn
mck üzcre rcktërlüge müracaatlan. (8528) 

18655 

Gay1p aran1yor 
Satda !otot

rat1 mevzu K1rgehlrll '' 
dayim Mustafa l;jev
ki Demlr takrlben 6 
sene evel Bursa'da 
mtiteahh!Uik yapmak 

::! 111111111111111111111111111111111 Ill li~ ta Id!. 0 zamandan
- ber! kendlslnden ma-

: Sat1l1k lokanta = J(lmat alamiyorum. 
Hayat ve mematt .. 

: 

1 

hakkmda malfunatt · 
: Koyunpazarmda Ag-azade apartt· : olanlarm tnsanlyet namma 8.§at1dakl ad-
: mam altrndakl i§lek bUytik lokanta : reslme haber vermelrlnl rlca ederlm. 
_ haabelicap devren aat1hkt1r. !çinde- : Ankara posta l§lerl mildilr!Util §Ube 8 
: kt mUstecire müracaat. 67 : te kontrol M. Kadir Bozkurt nezdinde Se· 

':1111111111111111111111111111111 li llt li Ir ter Baydemlr. 70 

Memurlar Kooperatif Sirketi 
Ortoklann1n odun ihtiyaçlonn1 taksitle 

temin etmektedir. 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. ~ -----
-------------
--
--------

Katranl1 §ose in§aat1 
------

TORKIYE DEMIR VE ÇELIK FABRIKALARI MOES. ----SESESI MODORLOCONDEN: 
1 - Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesi tarafmdan := 

§ehirde yaptmlacak katranh §OSamn ikinci klSlm in§aat1 vahidi fi · § 
yat esasiyle ve kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmu§tur. = 

2 - Ï§bu in§aatm muhammen ke§if bedeli 78,242. 7 5 lirad1r. = 
3 - Eksiltme cvrak1 3.00 lira mukabilindc Ankara'da Sümerbank = 

Muamelât §ubesinden, lstanbul'da Sümerbank §ubesinden ve Kara- = 
bük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesinden ahnabi- := -lir. = 

4 - Eksiltme 13 / !kincikânun / 1941 pazartesi günü saat 15 te = 
Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Müessesesinde ya • = 
p1lacakttr. 

5 - !stekliler teklif evrak1 meyamna §Îmdiye kadar yapmt!J olduk- := 
Jan bu kabil i§lere, bunlann bedellerine, hangi bankalarla muamelede = 
bulunduklarma, Ticaret Odasmda kay1th olduklanna dair vesika -- --- lanm koyacaklard1r. 

1stekli kendisi yüksek mühendis olmad1g1 takdirde, teklif evrak1 : 
= meyamnda in§aatm fennî cihetlerini deruhte ettigine dair bir yük- _ = sek mühendisin imzah teahhütnamesi bulunacaktlr. = 

1stekli teklif evrak1 meyamnda fennî te§kilâtmm kimlerden iba • = 
--
-- ret oldugunu da aynca i~ret ve tasrih edecektir. --

6 - Muvakkat teminat miktan 4,700.- lirad1r. _ 
7 - Teklif mektuplanm havi zarflar kapah olarak ihale günü sa- := 

- at 14 e kadar Karabük'te Türkiye Demir ve Çelik Fabrikalan Mil· 

--
-=: essesesi Muamelât ~ubesine makbuz mukabilinde teslim edilecektir. := 

= Posta ile gonderilen tekliflerin nihayet ihale saatinden bir saat eve- := 
_ line kadar gelmi§ ve zarflarm kanunî §ekilde kapat1lm1§ olmas1 lâ • -= z1md1r. Postada vaki olabilecek gecikmelerden dolay1 müessese me- = 
- suliyet kabul edemez. --8 - Bu in§aatt müessese taliplerden diledigine vermek ve yahut = ---

u IJ 

MlLLI MÜDAF AA VEKÂLETl 

Mahlût yag almacak 
M. M. Vekâleti Sa. Al. Ko. d8ll 1 
Hepsine tahmin edilen fiyatr 1 4000 lira 

olan tç; gaz vc zeytin yajixndan milreldt:ep 

mah1ftt :vaii1 pazarhkla aattn almacakt1r. 
Pazarhg1 : 10/1/941 cuma giinil nat 14 de

dir. Kati teminat1 : 6oo lira olup evsaf ve 
fartnamesi komisyonda gërülilr. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al Ko. da 

bulunmalan. (8861) 18871 

Bir nevi ecza almacak 
M. M. Vek. Satm Alma Ko. 1 

Beher kllosuna tnhmln edilen flyab 
llra olan 1100 kilo Blsmuthe sous nitrate ka
pah zarfla eksUtmeye konmu~tur. Ekslltmc
sli 17. 2. 941 pazartesl gUnU saat 15 tcdlr. 
ilk temlnatJ : 487,ll lira olup ,iutnamesl ko
misyonda gt.irülilr. Taliplerin !hale saatln
den bir saat evelinc kadar zarflnrrn1 M. M. 
V. Sa. Al. Ko. na vermelcrl. 

(9006) 1897~ 

Trbbî ecza alrnacak 
M .111. Vekdl eti Sa. Al. Ko. dan 1 

Hcps[nc tahmln edilen fiyatJ 1521! lira o
lan alti kalem tibbl ecza l 6-lklncikdnun-911 
per~embc günil snnt 11 de Ankam'da M.M. 
V. satin almn Ko. da pazarhkla lhalc edlle
ceji;lnden lsteklilerin 229 llrnhk kat! terni • 
natlnr1 Ile birlikte pnzarhk giin ve santinde 
mezkOr Ko. da hulunmalar1. (8969) 19006 

Bin kilo glycose alrnacak 
M.M.Vekôleti Sn. Al. Ko. dan : 

Beher kilosuna trrhmin edilen fîyah: 790 
kurulj olnn 1000 - hin kilo irlycose kapnh 
zarfla eksiltmeyc konmu~tur. Eksiltrne•i: 
19-2-9H çar~arnba gilnti saat lll declir. ilk 
teminatl: 6!l2,5 lira olup ~artname~i kotnis -
yonda gorillilr. Taliplerin munyyen lhale sa
atindcn bir snat eveline kaclar zarrlar1m M. 
~1. V. Sa. Al. Ko. na vermelrri. (9001!) 

19009 

T1bbî ampul ahnacak 
M M. VekAletl Sa. Al. Ko. clan 1 

Hepslne tnhmln edilen fiyat1 12300 lira 
olnn dort kAlem bhhl nmpul 16-ikincikfmun 
-94.1 per~embe günU eaat 11 de Ankara'dn 
}!. M. V. sntm nlma Ko. dn paznrhkla !hale 
eclileceginden lsteklllerln 1 B iis lirahk kat! te
minatlar1 ile blrlikte punrhk gün ve sna -
tinde mezkilr Ko. da bulunmalar1. (8970) 

19031 

. $arj grupu alrnacak 
M. M. Vckl\lctl Sa. Al. Ko. dnn : 

Hepslne tahmln edilen fiyatJ: 7600 lira 
olan 20 adet ~11rj grupu pazarhkla sntm a • 
lmacnktir. Paznrhg1: 6-1-9-U pnznrttsi gil· 
nu SRat l4o dedlr. Kati teminnh: lHO lira o
lup evsaf ve §artnnmesi komisyonda gllrUlür. 
Taliplcrin munyyen vakittc M . .M.V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmnlari. (9Q3q) 1903~ 

Akümülâtor alrnacak 
M. M. Vekdletl Suhn Alma .Ko. : 
Hepslne tahmin edilen fiyah : 10.200 lira 

olan 170 adet akümlnttlr paZRrhkla sntm a
hn1tcl\kbr. Par.11rhii;1 : 7. 1. 9H sait gUnU sa
at 11 cledlr. Kntl lemlnalt 1 1520 lira olup 
evsaf ve ~nrlnamesl koniisyonda gt!rUlilr. Ta
liplerln mnnyyen vakitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulnnmalnn. (11) 10044. 

OKULLAR 

Meslek kurslar1 mesaiye 
ba§hyacak 

Ankara Ak~am Erkek Sanat Okulu M!l • 
dUrlO!(ünrlen 1 

Elektrikçllere, marangozlara, tesvlyccl, 
dcmlrcl vc tornac1lara mahsus meslek kurs
lar1 lll-l-9U Cllr~amba günü mcsniye ba~h
yacakbr. Kurslar paras1z olup yeniden kay
dolmak istlyenlerle gecen senekl talebenln 
kay1t111rm1 yenilemek Ozere hüvlyet cUz<lan
lan ve blrcr veslknhk fotograflnriyle her 
giin okulumuza miiracantlar1. (llO) lOOH 

FAKÜLTELER 

Ayakkah1 almacak 
Hukuk Fakültesinden : 
Fakültenin Jcylî talebe ve müstabdem

leri için 210 çift iskarpin aç1k cksiltmeye 
konulmu~tur. 

Tabminî fiyatI 1596 lira, muvakkat te
minatJ 119 lira 70 kurustur. 

lsteklilcrin nümune ve ,artnamesini 
gormek üzcre ber gün fakülteye vc müna • 
kasas1 için 6/1/941 pazartcsi giinü saat 15 
de mektepler muhasebeciligine müracaa t-
ian ilân olunur. (8838) 18813 

Nazar1 dikkate 
Ankara'da Posta caddeslnde 98 No. lu 

Nlko Millas flnnah kum!I§ mag-azam1 ts • 

5/1/1941 

Dordüncü f erfip 

ü~ün<ü ~ekilil plân1 
lkramiye lkramiye 1kramiye 

adedi miktan tutan 

1 

3 

8 
15 

120 

180 

300 

600 

6.000 

60.000 

47 

67.274 

Lira Lira 

50.000 

10.000 

5.000 

2.000 

1.000 

500 

100 

50 

10 

4 

120 

Yekûn 

50.000 

30.000 

40.000 

30.000 

120.000 

90.000 

30.000 

30.000 

60.000 

240.000 

5.640 

725.640 

Nazora dikkate 
298 Say1h Ô§ürler T. K. Koo

peratifi Tasfiye Heyetinden : 
24/11/1940 tarihinde yap1lan genel 

kuruJ. t.oplant1smda feshine karar ve -
rilen 298 numaralt Ô§ürler T. K. Koo
peratifinin tasfiye karan Yüksek 1k
tisat Vekâleti ve Türkiye Cümhuriye
ti Ziraat Bankas1 Umum Müdürlügil 
tarafmdan tasdik edilmi§ olmasma bi
naen ana mukavelenamenin 73 cü mad
desi mucibince kurulan tasfiye heyeti 
Ï§e ba§lami§ oldugundan mezkûr koo
peratifte alacakh olan üçüncü §ah1sla
rm Î§bu ilân tarihinden itibaren geçe· 
cek bir sene zarfmda tasfiye kurulu
na müracaat etmeleri ilân olunur. 73 

Nalhhan : 298 Say1h 
Ô§iirler T. K. Koope
ratifi T asfiye Heyeti 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Ankara Blrlnci Asllye Hukuk Hê.klm-1 günllnde temylz yolu aç1k olmak Uzere ka.-
llltlnden: ra verlldlg-1 llân olunur. 68 

Miii! Mildafaa. Vekê.letl D. 19.lle Sb. 
Te!'l'rnen Lütti Kera tara!mdan mahkeme
mlzln 940/2449 eay1sma aç1lan soy
ad1 dAvas1nm mubakemesl sonunda: Kera 
soyad1mn (Sayman) olarak deti§tlr!lmek 
suretlyle nutusa tescll ve llAmna 20.l:z.940 

Zay! - Konya sanat okulundan 1928 
seaesi ald1g-1m ~ahadetnameml kaybettlm. 
Yenlslni alacag-1mdan esklslnln hllkmU 
yoktur. Ankara sanat okulu otretmenle· 
rlnden Remzl Sert. 64 

«==============================:=========================;;;;;;;; ~-
Ankara say1n bayanlar1na müjde 

S Ü S L E N M 0 D ·E L E V i 
ANKARA PALAS DA 

1 tanbulda Sultanhamam caddesinde 7 No. 
ya naklettltlml saym mil§terllerlme arze
derlm. Bundan boyle nam1ma vuku bula -
cak ber nevl mubaberat ve tebllgatm !l§a
g-idakl Ucaret adreslme g!lnderllmeslnl rl-
"n ederlm. Bugün saat 17 den 20 ye kadar (THE DANSANT) d "'- iizik ve artistlerin Ï§tirakiyle : 

1stanbul Sultanhamam caddesl 7 No. lu Avrupa'mn en son ve güzel MANTO, TUVALET ve SAPKA modellerini tethir 
ll•tazada kuma§ç1 Niko Mmas 69 edecektir. 65 

l~~--===============r============================ 
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SUS Sinemasmda 

il 1 

1 

Y ENi Sinemada 
BugUn bu gece 

Bllyilk ~ktan eonra mevslmln 
lklncl bilyUk ~k !llml 

KALB SIZILARI 
<l ·r11yanlnri CAROLE LOM· 

BARD - KAY FRANC1S 

HALK Sinemasmda 
Bu gec 21 de sennln en beye

canh ve merakil film! 

Kim olecek 
Kim donecek 
Oymyanlar: CESTERMOR • 
Ris • LUCiE BALL. Saat 

• CARY GRANT 10,30 - 12,30 • 14,30 • 16,30 • 
Seanslar: 10 -12 -14,30 -16,30 18,30 seansmda ZORLA TAY· 

Bugiln bu gec 

Ej!'ienmek, doya doya kahkaha 

Ile gillmek istlyenler 

lori a f ayyareci 

SüMER Sinemasmda 

Bugila bu gece 

Tilrkçe fllmler serlsinin 

§11.heserl 

Gülnaz S Han 

münakasay1 hükümsüz saymakta tamamen serbesttir. 5195 
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U LUS - 21. lncl y11. - No. 69ï 

lmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

Umumî Ne11riyatt !dare edeP 
Yaz1 l§leri Müdüril 

Mümtaz Faik FENIK 
Müeasese Müdürü Na~it Ulug 

ULUS Basm-.evi ANKARA 18,30 - gece 21 de YAREC1. Tilrkçe sôzlil 

Tilrkçe aôz!U 

Seanalar: 10 • 12 • 16 - 18 

gece 20,30 da 

TUrkçe soz!U 

Seanslar. 10 - 12,111 - 14,SO · 

18,30 • gec 21 de 

Na il Posta ho ne 

caddesindeki izzet manifatura magazas1 
Anafartalar Caddesindeki eski Moda 
Paz<m"a nakletmit oldugunu Sayrn 

Mü1terilerine arzeder. 
Zengin çe§it ve ucuzluk 


