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Son aiatem amerikan bombardiman tayyareleri uçuf halinde 

B. Ruzvelt 

f arihi nulkunda diyor ki : 

Vermemiz 

kabil olan her . ~ . 
§ey1 vereceg1z 

Bugünkü gayretimiz 

topyekûn bir gayrettir 

Parolam1z sürallir, 
...______·~~~~~-----i 

Pransa'nin 7 milyar dolarl1k-, hem de ani bir süral ! 
Qç/rgr meselesi 

Falih Rilki AT AY 
~ t~._. aene bu zamanlar, âdeta 
~ tiyec:ek içecek aef..hati içinde 
!.i;~•n Franaa, timdi, pek derin 
d, ~~e 1atrrab1 içindedir. Bütün g1-
>i> liyatJarr tükenmittir; d11ardan 
>l)~'te)( rnaddeleri getinnege imkân g"r. Mare1al Pétain, aylardan
tlfl .abJukanm, Franaa lehine, ha· 
Îdd~•lnieaine çal111yor. Jngilizler fU 
~i~t.~a idiler ki Fransa kendi yiye· 
~t "'Ï Almanya'ya vermittir ve 
d,~•'Ya ithal edilecek iate mad-
1~ !illden de gene mihver devlet
~tif ade edeceklerdir. Bundan 
~ h Fransa'ya kar11 müsaadekâr
~l~kikatte, Almanya üstünde 
-.., tazy1k1n1 kaldmnak mâna-
~lanmak icabeder. 

l't•lt. lÜnlerde, eger Fransa'ya ge
'-'d 1,•te maddelerinin yalnrz Fran
~~ t. 1•tihlakini temin etmek müm
~ 0 1llraa, Mare§al Pétain Fransa
~ ~lak ve krtlrk tehlikesinden 
!\e.• l'lrlak üzere, lngiltere ile Ame
~--lll tedbirler aramakta olduk
~ dair haberler gelmege ba1la· 

1 • 

harp malzemesi 

16 ay içinde 
demokrasilere 

gonderilecek 

program1n1n 

muazzam rakamlar1 
Vatington, 16 a.a, - Demokrasilere 

yardxm program1 hakkmda yüksek memur
lann 1oylediklerine rore, bu proiram A
merika tarihinde iërülen prognmlann en 
pahahlarrndan biri olacakt1r. Rei1icümhu
run istediii 7 milyar tamamiyle 11rfedilc. 
cek ve bu para ile yaptlacak barp malze
mesinin onümlizdcki 16 ay içinde tngilte. 
re'ye veya dost memlekctlere gonderllc· 
ccktir. 

Bu tahsisat, bugün Amerika'da tedavül
de bulunan blltlln paralarm yüzde 82 aine 
balif olmaktadir. Fakat Amerika'nm bq
hca :350 eehrinde bankalarm çeklerle 
aLchklan haftahk para yekt\nunun vasati
sinden azd1r. 

Va,inaton, 16 a.a. - Reis B. Ruzvelt, 
dün ak$am, Beyaz Saray nezdine memur 
gazeteciler birlitinin ak$am ziyafetinde 
bir nutuk soylemi$tir. 

B. Ruzvelt, alman i$gali altmda bulu
nan memleketlerin dilleri de dahil o!mak 
üzere 14 dil üzerinden radyo ile ne$redilen 
nutkuna ,u cümle ile ba~lamist1r: 

Bucün bütün 1oyliyeceklerim, harfi har
fine tarihe geçecektir. 

(Sonu 4 üncü saylada) 

Belgrad'da 

4 haflahk sinir harbinden sonra 
kali lelâkki edildigine gore 

Yugoslavya_ 

üçlü pakta 

girmiyecek 

fa kat eger Hitler isterse 

Bir ingiliz. z.•rhLtsrmn havadan "'mm&§ r~mi 

Arr:avutluk'tal 
Yedi hrkadan fazla ktvelle 1 

yapflklan bahar laarruzunda 

italyanlar çok 
• agir zay1ata 

ugrad1lar 

Musolini'nin gozü onünde 

\ i ng i ltere' de 

Donanman1n 

son bir y1ll1k 

hizmetleri 

B. ALEXANDER 
donanmaya St)nsuz bir 

itimad1 oldugunu soyledi 
Londra, 16 a.a. - Bahriye naz1n B. A

lexander Torruay'da soyledii'i bir nutukta 
ingiliz donanmasm1n gordügü hizmetlerden 
11tayi$le bahsederek demi§tir ki: 

fngiliz donanma11na sonsuz bir itimat 
ve imanim var. Donanmamn cesaretine, fe
dakârhi1na ·1e maharetine borçlu oldugu. 
muz seyleri sozlerimle lây1kiyle ifade ede
miyeccgim. Onlar olmaaaydt $Üphesiz mÜ:J
kül bir vaziyette bulunacakuk. 

Hali haim vaziyct hakkmda B. Alexan
der $Unlan soyleml$tÏr: 
~u üç baihca amili akhm1zdan ç1karm1. 

yal1m: 
1 - Bu aene kudretli bir dü$manm, ka

rada, dcnizde ve havada bize en amans1a 
bir tarzda hücum edecegini (orecegiz. 
Bu hücumun huara, zayiata, ve 1surapla. 
ra aebebiyet vcrccegini goz onünde tuta
rak ona kari11 mllcehhez bulunmahy1z. Har. 
bin bu katî safhas1na diger iki amilin te

siri altmda cesaret ve yüksek bir manevl 
kuvctle kaqj1 koyabilccegimizi samyorum. 

12 ay!ik bir bilânço 
2 - Son 12 ay içinde anavatan müda

fam1z1 yaratltk ve Dunkerque'den donen 
ordumuzu yeniden teçhiz e ttik; anavatan 
müdafau1 için yeni ve mükemmel bir ku. 
vet yeti1tirdik. Glindüz toplu kuvetlcrle 
yap1lan hava hücumlarrn1 püskürtük. Tay-

yarelerimizin adedini geni!j mikyasta arttir 
d1k, Büyllk ve küçük cüzütamlarla donan
mam1z1 takviye ettik. Ayni zamanda orta 
!jarktaki muzaffer 'kuvctlerimizin gerek 
insan mevcudunu gerck top, tank tayyate 
ve &aire cibi harp malzemelerini takviye 
ederek bütiin cephelerde italyanlan fel
ce ugratan darbeler indirdik. Kahraman 
yunanhlar1n yard1mma ko&tuk. Donanma
m1z Akde.1izde en hayati ehemmiye~i ha. 
iz bir hakimiyct tesi1 etti. 

~raf etmek lâznngelir ki bütün 
~ l•rrn1 galip devlete teslim et
>i>'c :t•ruretinde kalan Fransa'nm, 
~· e)( ihtiyatlarm1 müdafaa et
~lla~. itnkân yoktu. Mare§al Pé
~d,h~Itümeti bu hususta müsama
' lllunmuf olmakla itham edi
~ e{ Cene itiraf etmek lâzrmgelir 
~der- Fransa'ya verilecek yiyecek 
~~ eleri mihver devletlerini a1k1n
tÏli:tJ ~Urtannaga yanyacaksa, in
"i "' •1"111 bunu reddetmekte hakla· 
d't~d1r, Fakat bu mahzuru defe· 
~d· ltontrol imkânlar1 bulundugu 
'-'til!tde, Fransa'y1 aç brrakmamak, 
'lt.hlJ:t lbÜcadeleainin ancak lehine 

l;jimdiki tahminlere gore, tahsisatm bil· 
yük bir k1sm1 i1tikrazlarla temin oluna
caktrr. Bu maksatla. I mây1sta halk dev
let esham1 aatm almab davet ohmacak. 
trr. Bu esham1n k1ymetleri bin dolar ile 
lO cent araamda defi1ecektir. 

Bir ademitecavüz pakt1 ltalyan k1talar1 elenlerin 

lngiltere Bahriye Naztri 
B. Alexander 

3 - Amerika batinda k1ymetli devlet 
adam1 olduiu halde en ufak 1üpheleri bile 
izale ederek demokraailerin ve hûriyetin 

l hoyrat ve zalim bir Avrupa diktat(). 
l tüiü onünde hczlmcte uirama;m1 bir an 
bile aida getlrmlyccctinl ntikça 11nlatm1~llr. 

'te. Cefinde de fÜphe edilemez. 
'-tillj te~al Pétain, kendi millî siya
~ ' lt1 franuz bütünlügünü koru

~' ~etnig bir maglûbiyet borcu 
~' ~ le beraber, dünkü müttefi
.._>t.sa •r-11 dünkü düpnanr ile elbirli
IL'l r»e.lllaniak, imparatorluk Fransa
~ .~•latmamak ve galiplere tea· 
• "li t. 9niekten ibarettir, bu aiya
'-d,cak, frans1z halkrna aagari 
1'.te 'o~ •ennekle yürütebilir. Türk· t'1tt •r lbeael vardrr, açhgm dini 
' l'oktur, derler. Aç halk, açht °":'k•uliyetini ne tarafta gorür

~ hi, ar-11 kin ve isyandan gayri 
~ l>.,t. bealernez olur. Eger lngilte-
1.." -'-'ii "-a'ya yiyecek gotürülmeai
~ t:'•de eder, ve mihver devlet
~'t te."naa'yr yiyecekten mahrum 
Îtt. i-.., ~da hareket ederlerae, o va
~•:t Î•hrabrnrn mesuliyeti ister 
"t , ~hnriltere'nin aJrtmdan kal-

'r, Ver devletlerine intikal 
r:-.. 

\ L ~•a'd M 1 h''k" • • t,~ ~\itiik a are1a u umetinan 
~i li~ea· enditesi, nesil tükeniti 
I~ ~i ik~den ibarettir. Onun için
'~ ile ~ lbilyon genç eairler mese
~~;e~a1e meselesi hayatî bir 
b, 1•itlii alrnaktad1r. Fransa'y1 ü
~>t liirl ~ dü1ürmek, ve kor yesin 
~~Ill~ lrlllhakemeyi kaybettiren 
1,,. ""-d a •evketmek, harbin bu 

'Ili._ leh: Anglo-Sakson mücade· 
i.t~et'k •nde olmaz. 
"'h h•tte; b Ve lngiltere'nin, magkul 
~'l~"ll llih ularak, Fransa'nm rsh· 
~ .. 'll1 k •Yet verecek, ve franuz 
l,t '~et ~•I •aghgr ile dütünür ve 
""' '°-!"Ill er hale getirecek karar
l't. l'illte ••1n1 temenni edelim. Esa· 
'~~lld~ b' ~a:tetesinin aon makale
d~ c,,i d •ri, ingiliz efkâr1n1n dü-
~ e hu oldugunu gosteriyor· 

111~· '"la •ik -..,• d0 i let rneakezinin Akde· 
t'i '"d !°li kaYrnaga ba1lad1g1 bu 
'° " . Il, Fr , M . -~ •1l'lla • anaa nrn arefal Pe· 
~l I 'ltttee~ine sad1k kalmakta de
~,~t '" .,.••. ha_yli rnühimdir. Ameri
t'lelal11a1 b~ÎR•liz1er, yeia içinde ne 

il8(:~' rniyen bir Franaa'dan 
zararlarm, Franaa lehi· 

Amerika lngiltere'ye 
hücumbotlart rJeriyor 

N evyork, 16 a.a. - 1ngiltere'nin hizme· 
tine verilecek harp malzemesinin tesbiti 
için yapllan bir toplantida Amerika bah· 
riye nazm albay Knox, aahillerin yakm 
müdafaaamda çok büyük fa7da11 corülen 

(Sonu J üncü •ay/ada) 

Alman kuvelleri 
if alya'n1n yükünü 

tahfife ~ahiacak 

Harp olülerini anma IOreninde 

Hitler dün bir 

nutuk verdi 
Berlin, 16 a.a. - D.N.B. bildirlyor1 Bu

giln Berlin askerl mUzesindc, Adolf Hitler, 
vatan lçln olen kahramanl1r1 anma merul
mlnde bir nutuk soyleml' ve er.cümle demlt
tir Id: 

"- Bundan 12 ay evtl, bu mukadrles yer
de, knhrnmnnlnrimu:m hnttrasm1 teh<'il td!'r
ktn, uknm1zda, Ahnanya tarnfmdan anu 
olunmn·an fnknt 19U- 1111A bllylik harhlnin 
de mc:ullcrl olan aym kuvetler t11rafmdan 
blzt lahmll erlllen hlr harhin muuffer hn~ -
lnngH't v11rrl1. Bu kuvetler. alman millrtlni 
l'n lptldn! yn~Mnnk hnkkmrlnn mahrum et · 
mcyl kl'ndlltrlnt herlef olarak alm1~lar ,." 
mlllrtlmlzln intihahm~ . ikinri R11,·h1 tar.yik 

(Sonu 4 üncü saylada) 

ne ablukay1 biraz hafifletmekten 
dogabilecek mahzurlardan daha 1 
ciddi oldugunu bilmektedirler. Fa· 
kat bütün bu gayretlerin, nihayet, 
abluka tazy1k1n1 a1f1ra indirmek gi
bi bir netice almasma lngiltere'nin 
muvaf a kat etmemekte hakh oldu· 
gunu da taadik etmiyen kimae yok
tur. 

imzalamaya haz1r 
Belpt, 16 a.a. - Ro>-ter: Almanlar ta.ra· 

f1odan yapilan dôrt baltal1k slnir harbindcn 
10nra Yugoslavlar1n ütlü pakta iltihak euni -
yeceji.ne bu akpm Belgrat'ta muhakkak na· 
zariyle bak11maktadtr. Her ne olucsa ohun 
Yugoslavya 11lu bir bitarafhk muhafaza e· 
decektir. Bioaenale}'b Yugoslavya'ya bir ülti· 
matom vcrildiii veya Yugoslavya'mo bu ülti· 
motomun kar1mnda boyun egdigi ba.klunda 
dol~aa 1ayialar kat! olarak bertaraf edilmek 
Uz1md1r. YugoslaV)<a'nin Almanya'ya yapacaj1 
haml tlviiin tecavüz acredeo gelirse gelsin 
mukavemet edileccii hakkmda bir madde ilâ· 
vesiyle bir ademi tecavüz pakt1 imzas101n tes· 
kil cdecelïne muhillak oazariylc balulabilir. 
Almao tazyilu ileride ce 1ekil alusa als10 Yu· 
goslav bükümetinia bundan daha müsait bir 
tcklif yapmas1 imk!m dii}ünülmcmehedir. 

Ôirenildigine 1ore, Yugo)lavya'nm vazhe· 
ti nlrurane bir tarzda kad bitaraflik prensibi • 
ne istinat etmektedir vc Belgrat'la Bertchesga· 
dCfl arasioda cereyao cden diplomaùk miizake
relerin ber safhasmda bu ham hareket muha· 
faza edilmi1tir. 

Cereyan eden müzakereler 1u suretlc tclhis 
edilebilir: 

(Sonu ' anca Tayfada) 

Yugoalavya Kiral Naibi 
Prena Paul 

ate~iyle âdeta eridiler 
Atina, 16 a.a. - Alina aians1 bildiriyor: 

Arnavutluk cephesinin merkez 1I1JDtakas1nda 
)'edi gündcnberi devam edea muharebe hak • 
k10da salàhiyettar bir menba a,aj1daki tafsi • 
Uu vermege rnezundur: 

9 mart fecirle beraber dü1man b~e ka· 
dar devam eyliyen oiddetli bir taarruza aeç. 
mistir. Bu taarruz Voyusa oehrinden Tomoros 

(Sonu J üncü say/ada) 

Uzak~ark'ta iJler 

fena gitmege baJlada 

Amerikan f ilosu 

derhal harekefe 

ge~mege haz1r ! 
Nevyork, 16 a.a. - Hükümet ma.hfilleri, 

B. Matsuoka'nin Avrupa'ya yapmakta ol· 
dugu scyahati ve Paaifik'teki cerginliti 
azamî haddine ç1karmak maksadiyle Ja • 
Ponya ile mihver devletleri araarnda dah1 
s1k1 bir i1birliii yap1lma11 imkinlarrn1 
ber :iaviyeden tetkik etmektedirler. 1939 
eylülünde alman • aovyet pakti imza edi· 
lirken alman hariciyc nazm B. Fon Rib • 
bentrop'un Almanyamn i•rine imtisal e • 
derek Japonyan1n da Sovyctler Birliiine 
yakla~mas1 temenniainde bulunduiu hat1r· 
lalilmaktad1r. 

Uzak 1ukta itler fena gitmiye ba$1a • 
d1i1 takdirde Amerikanm 11sak 1arktaki 
donanmaam1n derhal harekete ieçmiye 
ha:tl( oldut-.na. va,ington m.hfilleri iaa· 
ret etmektedir. 

United :>r•"At-in deniz mur,arrin Amiral 
Sterlini'in fikl,tie 1ore, ..auhueml\t ha • 
!inde Singapur Paa1fikteki amerikan do • 
nanmaa1mn üssü olacakt1r. 

Diier taraftan, alm&D ha.berlere gore, 
Holla.nda Hindistam da. dabil olduiu hal· 
de Pasifik'in cenubunda. mlhvere muhalif 
olan mcmleketlerin müiterek bir hareket. 
te bulunmalt için yaptrklan 
1imdidcn olduksa ilerlcmi1tir, 

hanrhklar 

isf anbul' da 16 
mari 1ehilleri 

i~in ihtif al yaplld1 
lstAnbul, 16 (Telefonla) - Bugün aaat 

on be~te EyUp'tc Baharlye'de U mart §ehit
lerlnln mezarlar1 ba~mda blr lhtifRI yap1ld1. 
!\feruime halkm ve gl'nçll#;in bir ajtiidan 
1oylcdl#l htlklAl marflyle ba~land1. Bundan 
sonra fthlr mtdisl namma Mdlha Avnl, 
Parti namma Eminiinü Iblktvl Ba~kam Ya
Tu1 Abadan ve blr Unlveralteli genç nutuk· 
lar aoyltdller. Hatlpler nutukl1mnda tilrk 
mllletlnln yn~ama aunlnl, bunun lçin katlan· 
d1gi •e kntlanahtlcctli fcdakArhklar1 zatcr
lerin mcmltkcte ttmln ettl~I nlmctleri teba • 
ril:r; ettirdlltr. Bir mfifreze huaya üç el al
llh ath. Sonra ~ehltllkte polis, Janrlarma, as
ker "' bütlln halk t11raf1ndan bir geçlt res • 
ml yarnldt. 

'li . 

Atlantiiin oteki sahilinden bi:r:e kiilli· 
yetll milhlmmat, tayyarc, top ve 50 torpi. 
do muhrlbi celmi§lir. Demokrasilere yar
d1m kanun projesinin kabulü ile ihtiyac1m1a 
olan slllh imalâlinin artmasina ve biH 
tealim edilmesine intizar etmcliyiz. 

Domin)'Onlanm1zm yard1mmdan ba,ka 
Amerika tarafmdan yapdan yardxmm gc. 
ni11iii coz onUne getirilincc, onümüzdeki 
aylarm 1iddetine ml11etin cesaretle gogü1 
cerecegine ve muhakkak muzaffer olaca. 
ixmua ve hüriyetimizi muhafaza edecegi-
mi:r:e kani bulunduiuna eminim. 

111111111111111111111111111111111111111111 
YARIN 

Romanya petrollerine 

ait resimli bir etüd 
Yazan : Sadreddin ENVER 

111111111111111111111111111111111111111111 

.. 

Dün latanbul rJe Ankara'da lutbol rnaçlarr yap1lmi§tir. Yukari. 
daki reaim bir çamur deryaar halinde olan sahada Masf,e:;por - Ki· 
rikkale maçi eanaainda altnmt§ltr. Spor haberlerimiz 2 inci 1ayla· 
dadu •• 
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Türk Hava Kurumuna \ D ..... 

meri a'nm Îngiltere'ye 
ve eceQi 99. hOrp gemisi 

Ya.zan: DENIZCI 

1 Konuim1yan eser 
Saip TUNA 

1111111111111111111111111111i111111111111111111111111111111111 

Dünkü maçlarda Maskespor Birlikspor'u 3 - 1, 

Harbiye de · Demirspor'u 1 - 0 maglup etti 

yap1lan yard1mlar 
' , .. 

TUrk Hava Kurumuna )·a1nlmak1a 
0 
•• 

1 F ki,ch•t yard1mlara dair ald1g1m1z hahcr er .s M 

. !' !lk I• 
de: Jehir ve koylerden yemden 380 ir~ 

1
,k• 

berrüat kaydcclildigini, Bayburt'ta hrnatl 1 ~ .. 
. A Bafh"'· 

k1 Atalay'm Kununa 30 hra, . um tl•. 

l 111 ·'ta ç1kan hir !'ie,·)ork hobcri, "\'a

tini:-tou'<l l;i rc 111i kaynaldar<lan il •renlldi
ki" ka~·diyle u 111alùmat1 \'t•rmeld•·dir: 

.. ,\merika, llitler'in <h·nlz y1ld1r11n harbi-

MUHRlPLER: 

K1v11c1mlar savuran darbelerinden, ''Mu. 

sa" heykeli ebedî bir hayat ahrken Mikel 
Anj, ka;ilanm çatt1 ve büyük bir heyecan. 

la çekicini kald1rar~k Musa'ya doiru yü • 

rü.dü: "- Kortulj 1., dedi. 

Mike! Anj ana bütün dehasm1 ve kud -
V erileceii aoylenilen 17 eaki modal muh

rip, daba evel verilmit olan 50 muhribin 
menaup bulunduklari ainiftandir. Bu muh • retini vermi$ti. Bu heykel mütevekkil bir 

Halil Zakzikli, Ziya fmaç, Sevki Akt~>'· ~·,U. 

G n C 1 e rb I• r 11• g'-' ,· CQ m p ·, yo n ::m~:r~~!l;,, c!;;;h K~~;,ec~us~~~m~.~~ e -:! I Mehmet Okumut. Kadir f1a11r, Mahmu;. 131' 
~ lar, As\m Konar, Osman Umar, Must&~ rtl' 

ni kl\1'11la111ak iiz1·rc, lngiltrre'ye Il~ har11 
Cl'misj \'Crl'l't'ktir. ~elle 11ihayetfnde11 PVe), 
ingiliz dona11111a.o,1na iltihak ..tmi. lmluna
cak olan bu' ll'Cllliler, O!iki modul 17 11mhri11, 
blrkaç sent• evel yarnlm1!j 9 denlzalh, 115 ka· 
rakol geml~ille J8 küçük tor11ldobottan mü
rekkeptir. Bu 1renuler, o -.,ekihle ,·erfle<"ek
tir ki Atlantik deni7.ini g<'c;en hn geminin 
yerine ameriknn donanmasma yeni hir ge: 
mi ili\e edilti<"cktJr." 

ripler, büyük harpte aeri halinde yapilan se- çël peygamberi deiiT, hakikatte firtmalar 
milerdir. At•i• yukan hepai biribirinin ayru yaratan, yild1n~lan eliyle faniler üzerine 
olmald;,. beraber, tonajlannda baz1 farklar fxrlatan ktZilD bir Jüpiter'di. H'eykeltra$ 
vard1r. Bunlann tonajlan 10eo • 1090 • 1190 ona kendi iradesini veriyordu. Çiinkü Mi
d1r; aüratleri umumiyetle 35 mildir1 ailâhla· kel Anj'm bizzat kendiai bir Jüpiterdi. 

H b • d • k • • 1 d 1 1 y1k, Ah Galip Ba1aran, Tevfik Bôlen, ',°fil'' 
a r 1 Ye e 1 1 n C 1 0 u a r j tin Koklü, Mah~ut Araph, ~kir Kol.azt~~ 

il Kocaman, Ak1f Turan, Sabin Y1lm •(1111 • 

lshak Kutur adlarindaki vatanda1lartn Y' et 

r1 torpido kovant itibariyle ay111d1r. Hepai Bu ilâhi sanatkir yarattigi mah!Qka hi-
12 tane 533 lük üçüzlü kovan ta11rlar. Top· tap ederek "konu~I" dediii zaman klâsik 
lar1 da umumiyetle 4 tane 102 lik ve 1 tane 

Bu iki tak1m Millî Kümeye giriyor 

Bu gemileri tetkik etmeden iin<'e ameri
kan donanma .. ma bir côz atahm. Amerikan 
dunanmas1 19.l I b&1>mda )U &'Cmilerden mü

nkkf'11tl: 

:\IEV<TT GE:\11Lt:R: 

U zirhb, 6 tu·:vare r;emlsi, 18 aihr kru
'91Uor, 19 hafif kruvaz-Or, 187 muhrip, 8 ma-
7Ul dükll<'il ~mhrip, 88 denlultt. 

lN~A HAL11"DE BULUNA.'\" llARP 
GE.'.\ltLERt: 
8 z1rhh, 2 tayyare gpmlsi, S deniz tayya

re gPmi 1, 6 haflt kruvazor, 2-i mubrlp, 1S 

denizaltt. 

YE~t PROGRA:\f: 

76 hk hava defi topudur. Y almz 1190 ton • 
luldardan 2 taneainde 6 tane 102 lik top var
d1r; 5 taneai de 4 tane 127 lik topla teçhiz 
edilmittir. Bu remiler bir defada ald1klar1 
mah.:Ukatla, aaatte 14 mil Myretmek tartiy
fe 4300 • 5000 mil katedebilir. 127 lik top t.a• 

tiyan 5 tanesinin müratt.ebatl 130, diierleri· 
nin hep 122 ki,idir. Mürettebat1n iatirahat -
leri için, mümkün tedbirlerin hepai ahnm•t· 
tir. Bu balamdan inriliz muhriplerine naza -
ran âdeta lüka danilebilecek vaziyattedirler. 

DENlZALTI GEMlLERl 1 

lnrilizlere verilecek olan denizalhlarm 
iaimleri meçhuldür. Fakat bunler, her halda 
.. deni.zalh kruvazorü" denilen Okyanoa a1nif1 
büyük remiler ol,puyacakhr. Çünkü Amerika, 
bunlan Japonya'ya kart• kullanma" için 
yapm1ttir. 

bir sanat devri hüküm sürliyordu. 0 za -
man sanatkâr, vücuda getirdifi eserler va. 

11tasiyle yüksek duygularm1 ifade ediyor
du. Ve onun yaratt1~1 eeerler hakikaten 

aoz sëylemek, insan kitlerine yeni bir i -
man aeilamak kudretini haizdi. Evet, o 

zamanlar Tisiyen'in fm;as1m yerden eliy. 

le kald1ran ~arlken'ler ve fresk yaparken 
Holbayn'm merdivenini tutan sekizinci 

Hanri'ler, sanat kar1J1amda eiilerek hür
met gëstermesini biliyorlar ve bununla if

tihar duyuyorlard1. Çünkü o sanatkârlar 

sayesinde ebediyete intikal etmek imkâ -
mm bulabilirlerdi. 0 büyük sana tkârlar 

olmasayd1 yalmz ba~ard1klan i11ler degil, 

hatta 1:azand1klan zaferler bile sonük 
kalacak ve tarihin yald1zh 

geçemiyecekti. 

sahifelerine Amf'rika, blr müddf'ttenberl yapmakta 
oldutu yukanki gemllerden h8'ka nlhayet 
19'7 de bitmf'k ilzere 'u pro&'rlUm da in&a
ya h&11lan11!Jhr: 

7 zirhh, 8 tayyarc i:emisi, 27 kruvaziir, 
115 muhrip, 43 denlzalh, 1 atOJye gemisl. 

19t7 OE AMERlKA:"J DO~AN:\IASI: 

Bunlar haricinde amerikan donanmaainda 
büyük, orta, küçük olma.lii Üzare Üç tfp da • 
nizalll remiai vard1r. Yukar1ki haberde ,.bir· 
kaç aena evel yap1lm1," danizalh 1amileri de· 
nildiiine 1rôre, bunlann büyûk denizalt1lar1 

Bir zaman ieldi ki, hakiki san'atkâr -
larm adedi azaldr. San'atr istismar ederek Harbiye ldman Y~rdu - Demirspor takrmlarr bir arada 

tipinden olmaaa muhtemaldir. Bu tip 1ami -

1·eni programlar ikmal edildiiti zaman, Ier 1310 ile 1540 ton ar .. 1nda, muhtelif bü· 
yanl UH7 de amerikan donanma.,1 l:IU crml- yüklüktedirler. Süratleri denizin yüzünda 17, 

lerd1•n mürel<kep olacakhr: dalm11ken 8 mildir. Birer tane 76 hk hava 

35 zirhh, 20 tayyare gemisi, 88 kruvaziir, defi topu, 6 • 8 tane 533 lük kovan ta11rlar. 

S'78 mu'!rip, 108 denizalh. Müreltepleri 45 - 55 kitidir. 

ortaya ç1kan bir tak1m \!larlatanlar türe · 

di. Bunlarm meydana getirrlikleri eserler 
ifadesiz, yaratlrklar1 müteredrli qiahlftk . 

Jar dilsizdiler. Eserlerini izah etmek i~ini 

bizzat kendileri deruhte ettiler. San'atta 

irtikâp etlikleri iarabetleri birer muc1zf' 

iibi gostermek için ekserisi kaleme sari. 
larak kendi kendilerini metetmeye ba~la -

Dün Ankara'da futbol birinciligi maçlan- anane~in<le fîli vaziyetlen masa ba11 kararlari
mn son iki mü~abaka~1 >·apildi. Ha~an1n su· j le de1'iisùrmek yoktur. Bu bak1mdan itirazla · 
guk ve sahada maç1 ~eyrecmek ha>·li müskül rrn tcckik mcvzuu bile olm1yacag1 kuvetle tah· 
oldugu hnl<le, harap tribünlerc gene binlcrce min olunmaktad1r. Çünkü bu ç1g1r .. •tlld1i~ 
se)'irci toplann11$11. Çünkü mfüabak11lardan, tak<lirde, bugün en ileridc ola~ . ~ul~~ ~lki 
bilhassa ))cmir!por _ Harbiye maç1, millî kü· ikindlige dii$ecck, buna mukah1l 1k1nc1hg1 k&· 
mcye gi.reœk takimt 1ayin bak1mmdan çok 1anan1n da belki ~-5 puvan birden kaybetme· 

si làwn gelecektir. Biz Ankara kulüplerini es
ki devir ûhni)'etiyle hareket edeceklerini ve 
ma\a hast galibi>eti istiyeceklerini hiç tahmin 
etmemekle beraber, Ï$i1tiklerimizi boylece 
kaydedip geçiroruz. Oa alu maç nericesinde 
kulüplcrin ka1and1klari puvanlar qagtdaki 

cetvelde gmterilmislir: 

Bu on y1·k(m, yenJ proi:ramdan batka 
proirramlarm da kabul edilerck 19'7 ye ka-

KARAKOL CEMlLERI: 
Karakol 1emiai olara.lii amerikan donan -

mühimdi. 
Bir gün evcl yagan ke\if kar erimi,1i. Ça-

drlar. Çok defa, ticari zihniyet sahibi ve b. 
mûr dcryaSt halini alan sahada >·er rer su 1-

dar ikmal edlleceltini güsteriyor. maaanda birçok tipte remi Yard1r. Bunla.r, kozmopolit dü,ünü,Jü olan bu insanlar, 1 d k rikimilcri vudt. Bir gün evel, yuvar an 1 ça 
Am rika'nin ln a halinde bulunan harp 190 tondan ba1hyarak mubtelil büyüklükte- kendilerini rahats1z eden milliyet duygu - büyü>cn bir kar ropu halini alan top, dün de 

cemllerlnden 2 tane M.000 tonluk zirhh bit- dirler va 2250 tonluklari bile vardir. Sürat· larm1 yrkmak için krlasik ve milli san'ate bulara bamkça ve çamurlara buland1kça agir· 
mi tir; hizmete &irmek Ü?.erf'<lirler. Bütün leri de lO mil ile 20 mil ar .. mda tebaliif karii1 bu a!jm ve menfi hareketi illizam Ja,•>Or, )·erinden k1m1ldamaz bir 1ekle giri· 
b1 aat te ri ediJmj oJdu(undan teziiâhtu eder. Ta11d1klar1 •ilâhlar da bir veya iki ta- ettiler; Avrupa sanatmrn esasr clan klâsik yprdu. 
bnlunan dign gt•milf'rin de eu ydlarda ik- ne 76 hk, 102 lik, ~27 lik topla daha. küçük ranati inkâr e<lerek sanatte bir anar$t hu- Oyuncularm hallcri daha berbatU. Fuchol· 
mal rdlleceti muhakkktir: toptan ibarettir. En bÜyill'1erinda birer ta· cular ramur 1ifoslari"le oyunun daba bc,inci 

J tane 35.000 tonluk ztrhh 19t2 de, 2 ta
ne 15.000 tonluk zirhh 1913 te. 

t suie ietirdiler. ~ , 
na tayyare de bulunur. nailtera'ye verilaceii dakika~rndan itiharen aruk te$his edilemi>or · 
b·1d· ·1 55 k •- 1 · · b h J'f · Evelce sanaltn belli ba~lr bir miyan var-1 1n en ara .. o 1am111 u mu ta 1 bp- lardi. Bu jdrtlar altinda top msif sahalardan 
Ier araamdan aeçilecektir. d1. Meselâ ronesans sanatkârlarmm haya -

l tan·are gf'misi 19t2 de, 1 deniz tayytlf. hangi~ine gelirse, uzun müddet kahyor, mü· 
TORP!DOBOTLAR t tm1 yazan \o a sari bir ya, rsmda Jokond'dan dafaa hatlart bu v:uiyeti bir türlü nlah ccle -re crml. i 1911 de, ? tane dt•niz tayyare ce

mbl rnn df'. 

t hafif kru,·azlir 1912 de, 2 büyük 
flf kru,·aùir 1945 te. 

ha-

:?1 muhrh•tf'n 16 tanesi 1941 de, 8 tant• i 
1942 df', (bunlarm <la 19-ll lonunda bitme-

ln1riltare'y• 18 küçilk torpidobot da .. • bahsederken, bu eserin kendisini'n biz;zat miyorlar, oyunu açamtyorlardc. Çok tabiî ola· 
rileceii aoylaniyoraa da, bunda bir iaim Jan- tabiat oldugunu sôyler. Bundan da anla - rak bu ~ekilde cereyan eden il<l maçta da, ne· 
h1hi1 olaa 1arektir. Çünkü, amerikan donan- ~dd1gma gore, o zaman sanahn miyan ta· ticc az çok 1alihe kald1 ve oyun ister iscemez 
m .. 1nda torpidobot yoktur. Anla11lan küçilk biat ve güzellikti, Yeni sanat nas1l Î'agbet bir kor dovÜ$Ü oldu. 
torpidobott&n maluat, büyiik harpte kulla - gorebilirdi ki, bu yeni sanalm erbabi ta _ Birinci mü~abaka, Birlikspor - l\façkespor 

si ktnetl" nmht"mf'hllr). 
n1lan deni&&lu avë111 motôrbotlar olacekhr. t ara•inda 1·-•,·. Hak•m Necdct'1·n 1·dare ett1'"'1' bu b1alt reddediyc>rdu 1 Sanat1 abs re - mlicer- , u ~ " 

18 d nlzalhllan .. U bltml tir, 6 t.anru;i 1941 

de, 8 tane i de 1912 de blte<"ektir. 

Bunlardan amarikaa donanmaeinda .. l<lden ret olaro.k ahyor ve ho.kikntten uzakla11ti - mai;ta Ma krs1•urlular raklplcrlne daha ü tün 
kalma 13 semi vard1r. 1938 denbarl de Uç la· bir oyun rikardrlar ve oyunu 3·1 kuanàalar. 

nyordu. 1llte bu gaye ile yirminci asrm hi- > 
ne yeni 1emi yapilmaktad1r, Y anilerin enaf1 Maçm en iyi oyuncusu, bir de mühim kaza ge· 
m.çhul .. d ••• '-'Ier 75 tondur, aüratleri 17 dayetinde bir hareket belirdi: "- M üzele • d Elier yeni kabul edilen intaat aeri halin

de va 1917 • 18 aenelerinde olduiu gibi, bat 
dëindürücü aüratle yap1lm1ya ba,lap1raa, 
• ki oyla yap1lacai1 anlaj1liyor • bilhaaaa 
muhriplerin aay1a1, bu aene aonuna kadar pe1c: 
çok attacaktir. Amerika, reçen harpte, aeri 
halinde muhrip yapmaya batlad1i1 za.man, 60 
küaur ründe bir mulirip yapmak harikaa1n1 
1ôatermi1ti. 

.., çiren Birlikspor kalecisi i i. 
mildir, 1 tana 76 hk top, 2 tane makinell tü- ri, kütilphaneleri imha edelim 1 çilnkü bun-

••• 
Simdi Amerika'nm lnriltere'ye verecaii 

bildirilen cemilera bakahm: 

Sar1yerde 

Hava hücumlar1 

ve para~ül~ülere 

kari1 yapllan lecrübe 
Istanbul, 16 (Tekfonla) - BugUn saat 

onda S11r1ycr 1111nlul.:11s111dn hnvn hUcu111lar1-
n11 H' p11ra~11t\·11l<'rc kar~1 pasif kor111111i:1 tec·
riibl'll'rl ynp1ld1. 'l'ecrühedc vali muavlni, 
aefrrberlik miirliirii, Suri) er k11y11111kn1111, gnr
n1z11n ku111unrl in1 ve dljt1•r kornulnnlar bulun
rlulnr l'f'c'ruheyl' l<ilyos'tnn on dort tnyyare
nln l{elmekl<' 11ld11g11 fpraziyl'SÎ) le bn~lnmh. 
~11nl11r<l:10 Uçhnlln hn"ll dnfi batnryalnr1 ta
rnfuul 111 iki.-min 11~1r 111.1ki111•ll tiifrk 11te~iy· 
le du ùrtlhlu~u. gc•ri k11l 111larm Snr1yer i ti
k11111rti'lci<' lle:iedif('i muhtelif yrrlere bomba-

fek ta1irlar. Mürettepleri 19 kitidir. Bu 1e
miler, bllyiik harpte, kendi kendilarine Ame· 
rika'dan kallop Avrupa'ya 1relmi1lerdi. Ame
rika, o zaman, bu a•c• botlardan 1ayat k1aa 
bir zamanda 400 den fazla 1emi yapm11t bir 
k1am1n1 da methur Ford in1a etmi1ti. 

lite, yukanki baberde Yerilen k1aa malû
mattan ç1karabildiiimiz mânaye 1ôre, ame
rikan donanm .. 1ndan lniriltere'ye Yerileceii 
bildirilen 99 harp 1emiai bunlar olabilir. 

C. H. P. Dumlup1nar 

Nahiyesi Musabey 

Ôcagm1n toplantis1 
Dün eaat 15 te Halke•lnde, Musnbey oea

K' idare heytl, 1500 den fazla bu1 lie ailele
rini bir uraya ,,getiren, hoJ ve faydah vaklt 
geçirrnek imkf.mm temin eden bir toplanti 
tertip etml§tir. 

nu toplantry~ içlerlnde nahiye ve kaza 
ldare hevetlerine menaup blr çok zatlarla, 
nahiyc idare heyeti reisi Ahmet lnan da da
hil olmak ilzere bilyük bir partili kütlesi it
tirâk itmi~tlr. 

Ocak idare heyeti, btiyük bir ltina ile da
vetlilerini kar§1hyarak blribirlerine tan1~tlr· 
m1~ ve ocak idare heyetl reisi Ilalil Secai Er
kut, vcrdiKi k1aa bir hltabe ile davetlilerinc 
tc~ekkür ederek, pnrtili olmanm yüksek mA· 
nas1 hzerlnde durmu§, partlnin bir tarihçcsl
ni ynparak partimir.i kuranlarln, idare et -
rnekte • olanlarm yüksek fahaiyetlerinl aayg1 
ve minnetle anm1t ve partililere dU~en vazl -

\nr 11tllklnr1 hunlnr1•1 k1smen y11ng111n y1km· 
feleri ve bunlar1 yapm1~ olmanm hudutsuz 

t1rn y11ralArn11 \·c olilme cbebiyet \•crdlkleri 
levkinl h:ah etmlttlr. 

faruc!ild1 ltfni)'t' ve s1hlye ekiplcri fnaliyete 
geçtiln. 1111 e nndn Bnh<;eki1y istlkumdinrlcn Bu hltabe partlml~ln dtgl~mcz genel ba~
lklnd hir tayynr .. rilnsunnn i;elmekte oldu - ka111 rnu Scfimize kar,1 aonsur. s11yg1 ve b11g
Fu ve bunlnrclnn ta111 teçhiznth hlrçok pnrn· hhk tezahüratma vealle olmuotllr. 
vütçllnîin atlad1in hnhep veril<li lhtiy.1t hl! - Toplantida Mlllf Seflmh:ln aon aeyahat -
IUklt'r ve knyliller hu 1nmtnkny11 sevkeclilrll· lerlnf' nit film nlk10Jar araamrla 1eyrerlllmi~, 
Ier. MOcndelf' nf'li<'esim\.. 111ezk1îr <l!l~ma - llnlkf'vi temsil ~ubesl gençlerlnln temsil et
nm knrndn tnhrlp fnnli~ etine l't'<;me lne im- tigi lkl pcrdf'lik blr dramla bl rperdellk ko
kAn verllmcdcn lmha veyn csir eclililller. 'fec- m<'cli zevklf' ve takrlirle tema1a edllmlf 'r. 
rllbeltr çok m!isbet netice vermi~tlr. \ 'e ltl • Büyük bir ne~e ve eamimiyet itei:lslnde 
tarnf mlitehass1s mb~nhltl<'rln noktnl naznr- rle,·am cden bu toplanh aaat 19 da aona er
lari rln budur. mf§tir. 

Çagr1 

lar b:z: maziye bdhyor, yeni bir 5ey yarat 

mak imklnm1 vermiyor. Bu glinün bir ya. 

n$ otomobili, 1aheser telâkki edilen Sa · 
matras zafer heyfcelinden daha güzeldir !,.. 

Igo6 da Figaro gazetesi de bu çtlgm fü. 
türist hareketinin na1iriefk.ân olmu~tu. 

Filhakika ronesans devrinde de Savonaro

la isminde blr dominiken zahit türemilJ, 
ba$ma toplad1g1 bir çok Î1jsiz gençlerle ha. 

rekete geçerek, bir çok sanat eserlerini 

dine mugayir buldugu için imha ettirmi§ti. 

Bilâhare kcndisi de Floransa'da diri diri 
yakilmak cezasma mahkQm olmu§tu. Savo

narola'mn, fikirleri nas1l kabul edilmediy

se, Marineti'nin riyaaeti altmda ttalya'da 

baehyan bu acayip füküri1t hareket de 

Ronesansm be1igi clan bir memlek~tle 
tatbik sahasrna giremedi. Çünkü med.eni -

yetler gokten inmez, onlarm da bir mazisi 

vardrr. Nitekim bir Akdeniz medeniyeti 

olmasayd1 bir yunan medeniyeti. olmazd1. 
Bir yunan medeniyeti olmasaydt Roma ve 

garp medeniyetleri zqhur edemezdi. Bina

enaleyh medeniyet sonmiyen, fakat elden 

ele dola!}an illhi bir me!jaledir. Sanat e -

serlerini imha ederek onu sëndürmiye ça

li§mak, be!)eriyetin zulmete ve cibalete 

gark olmasm1 arzu etmek demektir. Bu -
gün Avrupa, medeniyetinin men1eiyle c

lan rab1tasm1 kaybetmemek için halâ mek
teplerinde lâtince ve yunanca okutmu • 

yor mu 7 Bizde modern sanabn otoritesi 

telâkki edilen bir zat hakikatte güzel o -

lan her eey mürerrettir demi:;tir. Bu su · 

retle reali tenin iÜZel olmad1g1 iddia edi
liyor. Bu fikre gore, aanatte tabiatten ve 

dolayusiyle menileketin kendine mahsus 

hususiyetlerinden uza.kla&mak lâz1m geldi

ii anla!)thyor. K1ymetli ve yüksek bir mu-

barririmiz, Ulus gazetesinde yazd1gI bir 
makalede 1anatkirlanm1zm memleketimi • 

zin giine&ini ve renklerini kaybettiklerin-

den dolay1 hakh olarak 1,1ikâyet ediyor ve 
bir profesorün ltorü korüne laklit edilmi~ 

olmasm1, buna sebep gosteriyordu. Her 
zaman ve dünyanm her yerinde, kendisini 

cemiyete kabul ettirememi~ iddiah fikirler, 

rüiel sanatlar mektebinin haricinde ka! • 
mistu. Çünkü mektep tecrübe halinde o • 

!an iddialarm dcgil, tebellür etmi11 fikirle· 

Demirspor · Harbiye 
il<lnd mfüabakada daba ilk dakikalarda 

Dcmirspor kalechinin topu elindc fazla tut· 
mas1 yü.i:ünden verilen bir serbest vurus Har· 
biye)'e ilk veson say1sm1 kazand1rd1. 

Bundan ionra barbiyelilcr, ber ne aluna 
olsun, topu kalelerine yakla~urmamak için 
bütün enerjilerini sarfetùler. Bilhassa birinci 
dcvretlc buna çok muvaffak oldular. 

Jkinci dcvtede sinirli bir hale &elen De· 
mit~por tak1m1, Harbiye yan sahasmda uzun 
müddc1 kald1lar vc pek çok defalar iol ata
cak vaziycce &eldiler. U.kin sinirli halleri gal 
atmalanna mani oldu ve hattà Scvket bir de 
p'\nalu firsaum kaç1rd1. Maamafih Harbiycli· 
Ier de eneriik oyunlariyle hücumlan k1rmag1 
bildiler ve bu muvaffakiyetli oyun dolay1siyle 
mat 1-0 Harbiyenin galibi)'etiyle neticeléndi. 

Dünkü mü~abakalarla Ankara lik maçlari 
bitmi~tir. Lik heyeùnin bir hafta evel gazete
lerde ç1kan re ml puvan cetveline gore, bu 
ytl Ankara 1ampiyonlugunu, birçok <lefalar 
oldugu gihi, gene Gençler Birligi kazanm1' · 
ur. Bülge ikinci!i de, Hup okulu idroan 1alu
m1d1r. 

Bu iki tak1m, takdire deger çah,malariyle 
bu sene Ankara'dan millî kümeyc girmck hak
k101 kazanuu~lardir. Bu bak1mdan, 1ehrimizi 
millî kümede temsil edccck bu iki degerli ku
lübün yigit s1><>rculartnt teorik eder ve ,ehir
lcr ara,1 temaslarda kendilerine muvaffakiyet· 
Ier dileriz. 

Lik heyetinin toplantrn 
Bugün Ankara bolged futbol lik beyeti ~a

at 18 de bôlge mcrkezinde toplanarak maçla -
rm neticelerini tedùk edccek ve karar1111 ve • 
recektir. 

Haber ald1g1m1za gôre, baZt kulüpler, sa -
hadaki ' rnaglûbiyetlerini veya fUI neticelerle 

ald1klan eksik puvan!anm tellfi etmek üzere 
bugün toplanacak Jik heyetinc baz1 itirazna
rneler gündenni5lerdir. Fa.kat, Ankara bolgesi 

mücadeleden sonra halâ kendini cemiyete 
kabul ettirememit oldugu da nazan iti • 

bare ahmrsa, arhk bunun üzerine müna • 
ka1a olunabilir mi? Fakat bu art1k bir 

memleket mesele1i olmu~tur. Kaybedilecek 

zamannmz yoktur. Gama teveccüh edebil· 
mek için lizrm clan 1ey, garbrn tabiat çer

çevesi dahilinde inkisaf etmi:i olan yük -
1ek klâsik kültürünü almakt1r. Bir tak1m lstanbul'daki maçlar 

Fenerbah(e i. Spor'u 2 - 1 
G. Saray Be~iktal' 1 1 -0 yendi 

geçici modalan aynen taklit ederek garp 
• Maliye encümeni ' bugün saat 15 te copia· rin kaynag1d1r. 11nat kültürünü ald1&1m1z1 zannedenek, 

On dokuzuncu asra ait olan Sezan'dan kendi kendimizi aldatm1;i oluruz. Gelecek naC11k1tr. 

• Hariciye encümeni buaün 1aat 15 te top
lanacakur. . Istanbul, Ili (Telcfonl ) Bugliu 111illl 

t • .l\.riuhal encümeni küml'ye stanbul'd in dnhll olan kulüpler a· 
bugün sut 14,30 da 

ilham alan ve onunla ba11hyan bu mo • nesiller. bizi bundan dolay1 mesul edebi • 

d~nizm hareketi, yanm asra yakm bir ma- lirler. Biz klbik bir garp teknigi içinde 

zisi oldugu halde, nedense halâ "modern" millî ruhumuzu ya1atarak orijinal bir türk 

nam1m ta~1mak garabetini gosteriyor. E- sanah yaratmahy1z. Bunun umam çoktan 

ger sanat daima zamanla deii§en ve ma - gelmi1tir. 1ktidanm1z1 izahlarla, methiye. 

daya tâbi clan bir ;ieyse, muhakk.ak ki bu- lerle deiil, fakat eserlerimizi .Oyleterek 

nun bitmi!J olmas1 ve ba~ka bir sanahn ifade ettigimiz rün, türk sanatr yükaele · 

ba1lama.e1 lâum ielirdi. Kxrk s~nelik bir cektir, 

rastncla ynp1inn rnaçla r nrticc inck Fencr • 
hahi;:e ~ • 1 f stanbul por'u, C.nl t 1~ 1ray hi • 
rin<'Ï clcvrl'nin lkinri dnklk 1111la H~fnl"1n 
ayal;iyle ynplli(• tek irolle l~tanbul §ampl • 
7onu Be.lkta§'1 ma,Iûp etti. 

mplanacakur. 

* Te~kilâu esa~iye encümeni bugün saat 14 
te tnplanacakur. 

• Bütçc cncümeni bugün saat 10 da topla
nacakur. 

Kulüplerin son puvan vaziyeti 
M111: G. B. l't\ At. Ye. l'u . Kn . 

G. Birliii I6 12 2 2 48 · 20 42 6 

H. Okulu I6 IO 5 I 47 17 41 7 

M. Spor I6 II I 4 37 I6 39 9 

D. Spor 16 10 I 5 58 21 37 li 

A. Gücü I6 9 2 5 37 13 36 12 

B. Spor I6 6 4 s 30 25 3I I7 
G. Saray I6 2 1 7 13 52 15 33 

Gûne:i 16 4 3 55 4 44 

Dinçspor I6 3 o 54 3 45 

Sivas'ta güres seçme 
müsabakalara yap1ld1 
Sivn~. 16 a.a. - /\dan11'd11 yap1IRcak 194.1 

y1h TUrklyc serhl'st p:ürc,le;lne biilp:f'mlzden 
l~tlrft.k edt't'l'k p:ilre~c;llerin 1eçlm müaabakaat 
yap1l11u~hr. Bu mUsabnknyll kaza ve koyleri· 
mizden ve ~ehrimizrlen 28 p;ûre~çi iftirft.k et -
ml~tir. Çok kalabahk bir ~l"yirci kiitlcsi kar
~1smcln yap1l11n bu müsnbakalarda ahnan ne

tic-eler 'unlardir: 
56 kiloda: Arlil Sar1k11nnt birin<'I, Tnhsin 

Giirl{l'Ç ikinci, 61 kiloda: Hnmrli Tops11knl 
hirinci, Necnti Güne§ lklnci, 66 kllodn: Ibra
him UltulnK birlnci, .Mustdll Çubuk lklnci, 
72 kilocla: ibrnhlm Cam blrinrl, Nec11.ti Ayan 
lkinrl, 79 klloda: Bel<ta~ Uyp;ur blrlnci, lb· 
rAhlm Pehliun lkincl, 87 kllodn: Doian bl
rincl, Ahmet Oltu lkinc:I. 

Malatya' da futbol birincilikleri 
Malatya, I6 a.a. - Malatya futbol bi • 

rincilikleri ion müaabaka11 Mekik ve Frat 
Gençlik kullipleri arasrnda dün yapilm1§ 

ve giizel bir oyun neticesinde Fxrat Genç

lik kulübil 5.3 bOlge birinciligini kazan -

mI§hr. 

Senelik bütçelerini 

tesbit eden vilâyetler 
Antnk)a, 16 a.a. - VllAyet umuml mec

lisi dün yaptlft1 topl11nbdn 19 U y1h vllityet 
bbtçeslni tnsvip ve daimî cnciimen halarm1 
~eçerek ml'sniAlne nihayet vermi§tir. 

VllAyeVn yenl biltçesi .l31.520 lira olarak 
tesbit edilmi~ ve bunun 117.3.53 liras• muri
fe, 122.400 llr11s1 naf1aya ve mütehnki k1Am1 
do. vllâyetin dlger l§lerine tahab olunmuftur. 

Erzincan' da 
Enln<'an, 16 a.a. - Vi!Ayet umuml mec

lisl rltin llk toplantism1 yRpm1' ve blr senellk 
fanllyete ait lzahnAmenln okunmnsm1 müte-
11kip rf'i8 ve kAtiplcrlni seçerek llk lçtlmAma 

nihayl't vermi~tir. 

Bingof deki toplantr 
Binp;nl, 16 11.ll. Vilâyet umuml me<'füi 

dün y1lhk topl1mtmna ba§lam1~tlr. Umuml 
mt'clis v.alinin nutkunu mütcakip bir 8enellk 
mt>sRiye ait rnpora itt1la ke~betml~ ve r<'Ïs 
vt'klllrrl llf' kl\tipleri seçerek bu ilk toplanti
smn son verml~tir. 

Antakya' da K1zrlay ve Çocuk 
Esirgeme Kurumu kongreleri 
Antnkya, 16 n.n. - K1z1lay ve Ço<"uk E 

sirp;eme Kurumlar1 bugiin hal'kevinde lt'nelik 
kongrelerini yapm1~ ve geçen y1hn heupla· 
rrn1 tetklk, yen! idare heyetlerlnl St'Çerek ye
n! y1l but~elerini te~bit eylemi~l<"rdlr. 

El"baa hükümet konag1 yand1 
Erhaa, 16 a.n. - Diln 1;e<'e ~ebebi htnil• 

l\nl1q1h1m1yan bir yangm nf'tit'l'sinde hiikü • 
met kona~1 tamamen 7anm1fhr. 

bt' ' 1er lira, Q,man Y1lmaz, Huan Saka on 'lk•" 
Mehmet Mangan, Lütfi BaJ on iki1er, ~u vef' 
ni irdam 20, diger vatandaflar da 90 ht'S 

diklerini bildirmi,lerdir. 
Burdur'da dokumac1lar yap1' ve sat1' S t. 

· •de 1 
operatifi de Kuruma 200 lira, Anvin • 0-
ya nahiyl"linden Zeytinlik koyii halk1 .39bor' 
ruçlu ko>'Ü 29, OkumuJlar ko)'Ü 22, J;,tl tll'' 
lu, Melo kôyleri on sek.izer, H1zarh, .Md~,_. 
den Yukar1m1den ve Derinkôy de '6 ~ 
Na;illi'de Kertel ko>-ünden Ha~an G~ve~ 
lira, Kuyucak'ta Gireniz kôyünden Ali E 
de 30 lira teberrü etmi1lerdir. (a.a.) 

Okullar aras• 
ahi müsabakalar1 

dün nelicelendi 
.• Ill' 

9 fubatta bMhyan ve muhittc gtn•, r~ 
merek ve alft.ka uyand1ran, (okullor 8 

.J 
JO•· 

mümarf'RC atr~lart) müsab11ka11 dtin 

ermlftlr. 
u•t•r 

MUsnhaka hu sene yap1lan bütll~ 8 tiit• 
d11n fndll rÂ~bet p;ormüf ve ll'f'nçlf'rlD ' bll 

• ·\lk p;ostnrllkleri muvaffaklyettf' çok bü> (Il' 

ilerleme p;ôrUlmü9tllr. Gcnçll'r ara~1nd9 ~ 
ru' runnlar1n1 yUkAeltmtk li;:in fula ,:ad•' 
snrff'rlllmi' ve her müuh11ka p:ûnil ars•111

1,. . 11cilll1' kl lrlman gUnlermde muntaiam11n ça • 
hr. 

1i"' 
MüMhakayR hùtiln Ankara ~-llk .,k, (tf 

ortl\ okull11r1 l~tlrAk etmi~lf'r, mtisahtid• 
Rdtrli yilzlf'rl p:ec;mi,tlr. 

Ytikstk mektf'pler mUMhakesmda: ttl' 
Blrinci 157 puv11nl11 Yüksek Zlralll l'll p\J 

t\lstinden Nihnt Sipahi, ikincl 156 P11 ':çel• 
Ytihf'k Zira11t enstltüsilnden Ail R1~8 . 51)0' 
ilçiincü 115 puvllnla Ytikstk Ziraat enstltil 
den Mehmet Demiralp. 1111t 

Alrlnciye blr alhn anat, iklnciye 8 d· tJ' 
Dit K1lu11rn, üc;ünctlyc hlr cnl1 k11rl• 
m1111t s!lRtl mbkAfllt olerak vtrilml~tlt· , 

Ocvltt Konservatuvsrmdan Bedri ~r~O' 
tltr de 55 puvan y11parak Uçhn<'llnlin Jct1

1 
(r 

d11l1 puvnn1 ep:ale etml~tir. Faknt yap1l• 11

1;~ 
n11lrle a& blr farkll\ d/\rdllnetllllge dU~111llf t' 

Yüksek Zirnnt enstltüsiiniin yiiksek 11'~, 
IW tepler srurnds ah~ sporundan da bu Ill ~ 

baknrlakl bUtün deralerl kaunmalal'l ,J' 
muntazam i;:ah~malarm1n meaut blr netict 

dlr. 
,c11 i 

Liseler arasmda yap1lan müubakala . iJ' 
Birinci 57 puvanla Fethi Akahn 0-11 

, 

sesi, ikinci 54 puvanla R1za Yeti1en: San';.; 
kulu yiiktek k11m1, üçüncii '4 puvanl• ri' 
K1rkbir: Gui limi, dordüncü 54 puvan1• .,Jf 
dlm Çapman: Atatürk füesi, be1ind 51 I'~ 
la Aydin Tiritojlu, alunct .C7 puvanla O~ 
Betok, yedind ktrk puvanla Cavlt ArftlU 
sekizinci 39 puvanla Mustafa Arpac10llU. 

Ortaokullar arasmda: !>"' 
Birinci 53 puvanla Ôzdemir Çevik: St' 

düacü ortaokul, ikinci 50 puvanla Ardt li ,,P · 

giner: Maarif kollejindea, üçüncü 49 _r~~ 
la Hayati Nemutlu 4 ortaokuldan, dor ,_~J.I 
48 puvanla Seyfi Sahin, be1inci <i6. r"~i" 
Zeki Kurucan, alune• 41 puvanla Süh•. iJ 
yedinci 43 puvanla Danis Dinç, sekiz.in<l ~ 

"' .../. puvanla M. Tannkulu, dokuzuncu ·iO r tl' 
la Kenan Birvar, onuncu 39 puvanla 1" 
Menaü. ~· 

Derece kazananlarin hedi1eleri Aut ·1'1 i.Jo 

gonunda acmhk federasyonu reisi H~11J• 
gan'1n bir nutkiyle büyük hir seyirci ).:li "' 

nin sürekli a1k11lari aras1nda kendilerÎ11e 

rilmi5tir. 

' 

Dünkü kayak faaliyetl 
i!l I 

Halkevine mensu_p 65 kayakç1 aeoçt ~ 
rekkcp bir kafile bavarun kath oltll~l 
istifade ederek Dikmen strtlarma P ,,'.' 
ve ak1ama kadar kayak ekzenizlerhle jll 

olmu1lardu. .. .. ·iÎI f' 
Gençler donÜ$1e de uzun bir yurll) 

parak 1elue yayan gelmi5lerdir. 

Bo lu' da serbest güret 
müsabakalar1 41 

1111~ 
Bolu, 16 a.li. - Bugün halkevi aalO f,r 

kalabalrk bir halk kütlesi huzurun~• '' 
best gùre~ müsabakalan neticesil1 ;,Il''~ 
hafi( siklette bulunan Hakk1 ôttÇ ti•fl 
b. · · M h t V ·1 .k. 1' "' d' 1nnc1, e me arog u 1 1nc • . y 

· ·11ch 11 
aiklette Düzce'den lsa Ayvac1 btr• ·icl't 

lu'dan Sefer Mutlu ikinci, o~ta ~jri"'t 
Bolu'dan Abdurarhman Dem1rta& l•~ 

. 0 
Düzce'den Nuri Bayraktar ikinC' 

müubakay1 kazanmr!llard1r. 

't' Vichy hükûmeti Sahrayrke::rf 
bir demir yolu in~aas1na ~ 

d' ,. ver 1 ·nesl , 
Vichy, I6 a.a. - Fransrz kab• s•""· 

oileden aonra akdettiii ic;timad• 111 r 
y1kebiri kateden bir demiryolu in~•:',1111!( 
rara bailam1§hr. 200 kilometre 11 ,,1 
iundaki birinci k1smm in$as1na belli' 

lanacakt1r. 
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a~l'fel~'i dinlerken ..• 

7 milyar dolarl1k 

HA RB E . 
D A 1 R 

Yugoslavya 
harp malzemesi 

1 • 
1 Italyanlar çok 

~~ik .. Amerika Cümhurrei&i 
l~ dun Türkiye saatiyle bet 
aOY~rim saat kadar süren bir 

ltidiaj Yliyerek yard1m kanuniyle 
I~ ne .verilen selâhiyetleri naad 
Îlti~r1 nr anlatma§br. Amerika 

.• Clt\1.1 n~kunu radyoda dinliyen
if,dn ~u~ sesinde büyük bir az
iter desan1 sezmitlerdir. Ruzvelt, 

" bahvletlerin liderleri gibi, mâ 
'ttiillj ~e~ekle vakit kaybetmi

''ç .. loyhyerek .Ozüne ba1la

agir zayiata üçlü pakta 16 ay içinde 

~s~~~.~~~~r gi,~?,1~~=~~k 1demokrasilere
1 
Dünya 

daj101n lenup eieltlcrine kadar 30 kilomeue B. Hitler, Bendluaaden'de Avcupa'run 1 d •1 k 

S~ü~: demittir. "Tarih 1a· 
~1.._ - flonullerindeki arzuya gore 
~~ li"d· ,1\ • a 1seler rneydandadrr." 

h,;y, &onra Ruzvelt, dogrudan 
l'ilca•bahse giriterek, Birletik-

111 ~·n bütün maddi kaynak• 
'li d riltere'nin ve taarru.za ug· 
~ti~~le~lerin hizmetine tah1i1 

lh:• blldinnittir. lngiltere'nin 
t~1,h 1Yac1 mr vard1r? lngiltere· 
lhtiy:erecegiz. lnailtere'nin tan• 
~er cr nu vardrr? lngiltere'ye 

dete ~ceiiz. lngiltere'nin g1da 
lete•y tine ihtiyac1 m1 vard1r? ln· 
t .~tlct e lf1da maddeleri verecegiz. 
1t0r. e,, kadar? Ruzvelt cevap 
~···,d Y eni diktatorlerin yeni 
~, Y r verdikleri tahakküm po· 
~ tki1.1~c1ya kadar~ "Bu ta· 

·•lt r1ahkaa1 yrkrldric ~aman", 
.t\ ,, urada &Ozlerini tekrar e• 
ta ~•41l1raa, demiyorum yckcl
d~}'' ~". Birletik-Amerika, ye• 
tll\ilJ flizamrnrn kurulu,tunda di
~~ei:!.erle itbirligi yapacaktn·. 

1 
el din dünkü lisanr, bugünkü 

etil\ ~ e harp drtrnda olan bir 
L.t11liy •trndaki reiain lisanrna 
'llt\oi 0 rdu, Biliki1 maddî ve 

bi., "~rlrf1 ile barbe if tirâk et
d11, b 'l'lilletin lideri gibi konufU• 
d~,ll da Cenubî Afrika lttiha
la•Îli '11l'0 nu Batvekili general 
te' Ylltdrm lâyihaaz, meriyete 

i~llld~~~. Amerika'nrn vaziyeti 
111111 • •oy]edigi &Ozün doiru oi-
l-, d•ap~t .etmektedir. General 
11. llfnt§h ki: 
t~~j·~ harbi otoriter devletler 
~Il ~tdir. Birletik-Amerika 
~ik ek olarak alm1~tJr. 

\..~da •ten Ruzvelt'in dünkü 
"'°~••" SOnra arhk Birletik· 
~~,F l\tl'\ bitaraf oldugu kim
r~, 'tidan iddia edilemez. 

IJ d~l bütün ai1rhim1 oto -
~~'"i" etlerle mücadele eden 
t' ~ ~•le· taraf1na atm1tt1r. Bu 

ili1 ~G .!kat kar1111nda harp ilâ
. i}lt"I çu~ bir teknik meaele, an· 
~~\o~k ehemiyeti haiz olabiç' let, dün açck konutmuttur. 

..,.1 t,t~l&fmada belki de ya-
1.~ d 11l'de toplanacak olan üç-
.. ,, "'letlerine hakiki vaziyeti 
;~t d ..._k1ad1 vard1. Arttk ÜÇ• 

"-Id "'letleri, lnailtere'yi orta
~l'ti~akla hedeflerine vara-
't t, lla aannetmeainler. Çün.kü 
Id, d~•telerinin ne§riyati, hâlâ 

''>i lrlan olarak yalmz bir 
1.. l d lonnekte olduklarmr 
~·d, ~. •r. B. Hitler de dün 
"'.:)'lediii bir nutukta yar-

1 ~~ ~ lnciltere'nin mailûp 
't1~ • ..\ b1I~innittir. Hakikatte 

detltaeraka yardnncr degil, 
li ~hru Britanya lmparator

~~llef~kadderahna bailam11 
·~ hir .~tir. Birletik-Amerika 
1 •e11 

1. haadi kuvettir. Ameri
~~tljliel~k milli geliri, alman 
~h~'li"1h .. d_ort mialidir. Endüa
~i''dil'' Sut un Avrupa kitaarrun 

~ ~ 't1 k" anayiin bet esas mad· 
~ l>et<>lttür, demir, bakrr, pa

it 1 ~rj A. l'ol istihsalinde mihver 
{.Ab\ llt~rika ile rekabet ede-
~·~111 l'.:r1ka dünya komür i1-
~t }iï)!d Ut de otuz dordünü, de

d lltllt e·j;.luz sekizini, bak1r1n 
,, 11~ll:i: .. 1 •sini, pamugun yüzde 

t 111 '"nu t" ·· d i'l!i 1 iarh ve petro un yuz e 
~t• tti,d~ •al eder. Alhncr ehe· 
\I llj., e olan kauçuk da ln. 
'- ., e)' 1' li iatji'-~1dedir. Almanya'nrn 

~,11.\~ lls1 altrnda bulunan 
~'elle~' tnemleketleriylc hal-
1\tt•, y e I k1rk milyon ton çeli-
'~ &e11 a .nrz Amerika yetmi, 
~~ t~l~~tlyon ton çelik istih· 
\·~e !k Geçen ikincikânun 

\~~- he, l'i .•'nrn otomobil en-
1..'\ ;"I et'rrtt.lyon 350 bin otomo-
1 tit~•rjll\. ?tiittir. Yani bu endüs
~~~C)b;j •enede alh buçuk mil
;' li~,,,? balig olmuftur. '>, lli'dd·t dünkü nutkunu, bu 

1, 111,n ! kuvete ve hakh bir 
.,~,~ .. 1Ytnandan dogan daha "'; •tt· •·•ev· k 
\"ll~~·1r, Il 1 uvete dayanarak 

d11, 1 biiy~~un içindir ki gür 
li~ azmin ifadeai aezi· 

aew1liginde b'.r c~phffit ~~pllm~tadu. ?ù• · •üzde yeru niza~t halOOnda YuaosJavya'ya gôn er1 ece j e J 
maruu faah)eU b11has a l rebesbma dajuun müsbec tekliflerde bulunmu1, Yuaoalavlar da 1 n izam ln a a 
1imal ooktaundln Bubessi kataba11na kadar 4 1 bitarafltklart dolayuiyle bu teldHleri vakti ,. 1 
lûlometre geni,li~de bir auntakada temer - gelince tetkik weceklerini n.ûklne bildir· ( Ba11 l. lllCl saylada) 

küz etmekredir. Taarruz mühim miktarda •iar miilerdir. Alman k1cala11mn Bulaaristan'a ve haftada aekiz tane imal edilebilen, tor- A •ka 
ve hafif topçu kuvetleri)ie birçok bombudi · girmt'1i vuiyeti biru deiiJtirmi1tir. }.lmanya, Pille miicehhez küçük hücum botlanm tn. me n 
man ve av tayyarelerinin himayesiade yap1J - iki defa daha, Bertch•gaden'de yapujt teklif - · 1· t 
auaur. ciltere'ye verilecek harp malzemes1 1s e. 

lerden farklt tahrirl teldiflude bulu11D1U1tur• 

ltalyan kuvetlerinin miktari 
EJirlttin ifadelerine g6re, dü1man taarruz Yugoslav mukabil teklilleri 

aine illve etmi1 ve 1unl1n s0ylemi1tir: 

Kanun proJeai kabul edildikten ve taraf- Amerika' mn mukadderah 
ceph.e ~~c _1u k~nderi tah1it etmi!tir.: . 1 Yugoslavya bicaraf11j1 dolayuiyle bu teklif-

Üçuncu Julia Alp f1rku1, befsna Pu~tena leri de redde1mek melburiye1inde ulm11 ve 
Alp f1tw1, 2<f üncü pÎ)'ldc Pincrolu hrka..1, B. fiitler 'e arLu ecciij zaman Yuguslavya"run 
38 inci Poulia f1rkas1, 47 ind Bari ftrkau, bir ademi iecavuz paku imza etmeie lm1de 
51 inci :Sien1 fukas1 ve 59 uncu Kaliari f1rl..:a· oldujunu bildirmi,rir. Almanlar, Yugodavla· 
sa olmak W.ere 7 fsrka. nn bu mukabil relJifini 1a)'ri klfi 'êirmü2ler 

Bundan b11$ka iki tahurdan mürclJ.:.ep l6 ve Avrupa yeni ni,aminm 1arahatle Yuaoslav· 
1nc1 1iyah gomlcklilcr lei>onu, Modena hrka- ya u.rahndan kabul edildi;4îne dair ve Yugos· 
saom 41 lnri alay1, Souza, \'alcesmona ve 1 tav)'a°)s demokra,ilerden ayaracak mahiyeue 
Valpeskara islmlerinde 3 alp raburu, ikinci bir beyannamtnin Yugoslav)'a raraf1ndan im • 
Bcrnaj;lieri ala>·1, 48 ind Bcrsaglieri alay1, za edilmcsini isrtmitlerdir. Bitarafhk h•kk1n -
ferneni firkasmrn 4R inci pi)"ade 11la)'1, 3 üncü daki nkidcli, bu ieldifin de Yugmlav)·a 1ara · 
Grenadieri ala)mtn 2 inci tahuru, 152 'e 100 fmdan kahulünemani olmutmr. Birarallik, iyi 
ündi si)-ah gomlckliler 1ahurlan, 'forine't' kom~uluk ,, Balkanlar 1ulhunun mu~faza~1 
f1tkas1run 4 üncù ala)'IOlD .Monrescrbino i~- baksmsndan •·azifesini 1amami)le ifa ettiiini 
mindeki Alp taburu •e 11 inci makineli tüftk inùdrik bulunan Yuiroslavra ha1ka tC'ldir >•P. 
caburu ccphcyc SC\'kffiilmi1lcrdir. Bunlardan ml)'llCBkur. 
ba~ka birliklerin de me, eut olduiu 1..-uvetlc llin ennlr~ h, \lllo1<n) 8 mutlak 'r i;Rrih 
muhrcmel ise de, c'irJcrin ifadcletJ)lt hunla- hlr hlt 1rnfh ·n lstlnnilcn hlr 11111'1111 lt'ra,·ür. 
n tesbir ctmck imkâm ha•1l olmam1~ur. 1 p<1ktt im:u1 cdihnc ini lur.u111l11 acldetmeuc, 

ltalyari zayiati çok büyük 
Kullantlan kmerlerin hü>üklùiüne 'e .a . 

nudane ga)'tetlerinc ragmen taarruz 1am bir 
ilimcte utram1) \e dus111111 hic metrelik bir 
arazi parçasm1 bile isgale mu,affak olamaru1~ • 
ur. Düsmanm zayiau pek bü>·üktür. fair wi -
len ltal)"an zabitlerinin ifadelerine gore Kali· 
ari fuwsnJa :ta)"i111 >ÜZde 40·SU nisbe1fode. 
dir. Poulia firkas1 imha cdilmis oldugundan 
>cri.ne Bari f1rbs1 getirilmisrir. Julia f1rka,,1 
umami) le dag1lmJsur. sirah gümleldiler lei>o
nunun U)Îau pek ag1rd1r. Au lc1>onun ku • 
mandant olan yarbay ile 53 üncü siyah i;üm -
lckliltt t2buruna kumanda cden )arba) e>ir e
dilmiilerdir. Si)'llh gômleklilerdcn mürckkep 
152 ve 100 üncü taburlar k1smen imha, "-"men 
esir tdilmi~lerdir. Sidderle birihirini cakip ey
Iiyen mukabil ia11rruzlar1m1z neùcc.inde 300 
den fazl1 esir almms,ttr. Bunlarm içinde )'Ük· 

"k rü1beli birkaç zabit bulunmaktadtr. 
Bugüne ka<lar elde wilen neùceler bu mu· 

barebeye en parlak mu1afferi)·etlerimiz ata· 

ssnda bir )'Cr verilmcktffiir. Çünkü çoktanberi 
malzeme ve bizimkilere adetçe faik kuvetJer 
tah~it e)'IÏ)en dûJman \Uun zamandanbcri ha
zularu1UJ ve bu muharebffie i1tisnaî bir gay • 

ret sarfetmiJtir. 

Alnm kalan ilkbahar taarmzu 
Atlna, 16 a.a. - (Royter): B. Muroli· 

ninin fa;?ist ieflerine l3 iUbatta vâdcttiii 
ilkbahar "katl" taarruzu ba1tanbata tam 
bir muvaf!akiyetaizliie ujram11tir. Simdi 
sa.bit olmu1tur ki General Papa101 ordu

aunun merkezi bOicede Tepedelen civa • 
rmda hayatî ehemiyette tepeleri almak 

auretiyle c~en hdta aonunda yaptrt1 ileri 

harcket, bllyUk italyan cayretine takad • 

düm etmi, V~ bunu Ônlemf,tir. 

),IJWSIR\' bn•vekili lie harki)(' DllZJrllllll JlC • 

Ç!'O ayrn ort11'lncl11 )'11pt1l..)11r1 irlbi, li. llit -
lrr'i trkrnr r.iq1ret rt111rleri ic;in ort11d11 hiç 
hlr :;t•bep ~·oktnr. DnlR~1<n ~11yl11l11r t•hakkuk 
etsc ve Alm11ny11 bu h11flR l~·ln<lt kat! blr ka
r11r ahnm11Arn1 lstc'e il11hi, Y11g11~l11•y11'mn 
hatt1 harekellni muhttfRu edr<'rA'i ~annc<lll • 
mtkt!'ilir. YuJCOSIR\' hllkflm!'tinin Rld1i1 , .• • 
zi)etln memlrkl'tin 111enfll1<tlerlnt 11)',.,.;un nl-
1luj!;u ''C yugosla' hnJklnin tcmrnnllerinr te· 
kRhlll l'tti~I anl11,1ln111ktad1r. 

diii habere gore, B. Mussolini son defa 
cuma &'Ünü cephede g0rùlmü,tür. II frr. 
kasmm yaptJR;1 üç taarruzun sabaha kars1 
muvaf!ak olam1yarak aA1r zayiat verme 
si üzerlne o esnada cephede bulunan B. 

Muaolini 1eneral Geloso'dan bir cayret 

daha yap1muu11 l1temi1tir. 
A tin a radyo1unun 1pikeri demi1tir ki: 
B. Musolini italyanlarda tereddüt ll•· 

metleri 1orüldüiü bir 11rada müdahale •t
mi1tir. Bunun üzerine ceneral Geloao aaat 
14 de yeni bir hücum yap1lmum1 emret
mittir. Cesareti k1nlan italyan aakerleri 
arkalarmda bulunan 1iyah aomleklilerin 
mitrabôz n tüfeklerinin tehdidi altmda 

ilerlemeie mecbur edilmi1lerdir. Hücum 

siddetli bir to~u atetiYlt 1etredilmi1 n 
italyan tayyareleri sok yüzünü doldurmue
lard1r Muharebe ,Un batinctya kadar 1id
detle devam etmlttir. 

ltalyanlar mütlii1 nylat nrml1lerdir. 

Çünkü cepbenin bir noktumda toplanan 
dUsman lutaalt yunan mltraly6z ve otomatlk 
!llll!hlanrun namlulanna 1Urünürce1lne Yak· 

lasarak kmlm1,lard1r. 
Bunun Uzerine yunanhlar i;Unall hilcumu. 

na kalkarak italyanlari kendl hatlartn1n 14!· 
rlslne pilskUrtmU1lerdlr. 

Yakalanan italyan esirleri bltap bir hal
de bulunmakta fuzull blr katlllm emretllk· 

glrliklere nlhtH'et verlldlktcn sonrn, hnnl 
edilmekte ola~ ve În(iltere'ye gonderil· 
mesi mümkiin olan mühimmat, top ve sair 
birçok harp mah:emul bulundugu daba &a· 

rahatle gorülmü$tlir. 

lngiltere'ye yapilan ihracat 
Nevyork, 16 a.a. - Nevyork Times ga. 

..:etesinin yaul1gma gore, Amerika'nm ln

giltere'ye yapt1g1 ihracat Îlkkânun 1940 a 
nii;betle Sonkânun 1941 de yùzde 12 bir 
tezayüd kaydetmi15 ve Amerika'mn ihracat 
yekûnunun yüzde 69 una balig olmu~tur. 

Amerika 'nm japonya'ya olan ihracat1 

f,e aym devre içinde yüzde 40 ve cenubî 
Amerika memleketler!ne de yuzde 10 azal 

m1~t1r. 

B. Ruzvelt'in ,ahsi mümesaili 
B. Harriman lngiltere'de 

Lonilrn, 16 1\,1\, - B. ltuzH:ll lllrnfmdan, 
Amerik1<'nin lngilterr') e yaio11c11jh ynnhn1l.1· 
r1 t11.0r.im t"tmrk \'RZifr•iylc ~ahi.i 111ü111cssll 
oluak lnp:ilterr') e 11:on1lcrilt•n B. Hurriman 
<lün Ll7.hon'rlli.n hir ln11:1llz tnn·11re li11u1.01.0n 
muvua!Rt !'!r11i~tlr. 

.\111erik11'mn Londrll hü) uk elçisi B. W1 
nanl'an 111rl..tcp arkad11~1 olnn H. l l11rrlmnn 
umurnl kuargAh1n1 11111erikRn elçiliginde ku
ral'11khr. B. H11rri11111n'1n mal) etlndc çalt~n· 

<'llk memurlartn lmUmltzdckl haftn içindc 1n
,:ilttrc're gclmcleri beklcnmektedir. 

B. IJitrrhnan beyaDRltll hUIU081'Rk demlr 
tlr kl: 

·• - Y 11p1)a('11k ht•r türlu mnrldi ) anhrn • 
larm ingilir. i111pnratorl11P;un11 te limlnl ko -
l11ylt1~hrmal.. lçin reis tarnfrndnn husu 1 mil· 
meuil olarak _.iinderildlm. Bu ) ardtmlar 11· 
ra~1nd11 1emiltr ve yiyecek rnndcltltrl hul11n
m11klad1r. 

B. !i•rrlm11n, diier bir 111ale ccvap ola • 
rak, Amerika'ya ar11 s1ra v11zifet!'n yap11rag1 
aeyahatlrr mUatrana harhln dcva1111 mUrldc· 
tlnce 1n1lltere'de klllaca(hn1 sbylemiftir. 

Hava llmanmda ,lusa blr tevakkuftnn 50n· 
ra B. Harrlman tayyare ile Londra'ya ha -

rckct ctU1lftif. 

Gonderilecek mal:z.emenin 
•evki iti 

Nevyork, 16 a.a. - Me$ltur Amerikan 

askerî mütehas1111larindan Binba$1 Fiel· 

dinr Eliot diyor ki: 

Glttikçe miktan artan ailâh imal etmek 

kifi degildir. Bu sillh ve miihimmatr mü1· 

terek düismana kar,r faydah bir surette 

ku'llanan 1ngiltere'ye iul ètmekliiimiz Ji. 

&imd1r. Bunun bOyle olmas1 için bûtün 

reyretlerimizi aarfetmeliyiz. Donan ma· 

B. Musolinin burtin 1talyaya doneceti 

tahmin edilmeldeydi. B. Musolini, arka • 
smda, kayb1 asgart 15 bin olü, yarah ve 
esir tahmin edilen bir mailûplar ordusu 
b1rakmaktad1r. Ïyi organize edilmi1 olan 
ve ce1urane ve nevmidane bir zihniyetle 
tatbik edilen italyan hùcumlan, zaferi el· 
de etmek içln son bir te~ebbüaiin bülün 
emarelerini ta$1yordu, Kuvetll bir ztrhh 

otomobll !~inde cepheyi dola1an B. Muso· 
lini, bizzat kendlsi, bo$ yere, darbe tak • 

tifini tasvip etmi1, ricat edenlerin kuqju• 
na dizilmesini emreylemi~ ve esir alman 
ber yunanh için mükifat vâdinde bulun • 
muitur. Ba111 pyialara 1ôre B. Musolini, 
aakerleri, dii1mana tealim olduklar1 tak • 

dirde ailelerini 1ür1üne condermekle bile 
tehdit etmhïtir. B. Musolini, aaglam bir 

surette tesis edilm!e olan ve topçunun hi· 

leri için 1eflerini telin etmektedirler. Eair- m1zdan yeniden bir k1smm1 ingiliz bayra· 

Ier arasmda elli üçiincil aiyah 1ëmlekli ir altma 1es;irmek takip ettigimiz maksa
tabura va altinc1 lejyona kumanda eden iki ch tesirli ve seri bir surette temine kâfi 

albay da vard1r. deiildir. Çünkü harp gemilerimiz kendi 
Muharebe karada bUtün tlddetiyle de- Amerikan mürettebat1 ve subaylariyle Î$ 

vam ederken ccphenln üz:erinde ve inailiz basmda bulunduklan takdirde daha iyi bir 
yunan tayyarelerlyle ltalyan tayyareleri a. rand101an temin edeb!lirler. Amerikan do-
rasmda tiddetli hava muharebeleri cereyan 
etmi~tir. 1talyan tayyareleri dlitlükçe yu. 

nan askerleri alk11l1m1slard1r. 

KanJiyaya 4000 italyan e1iri 
6etirildi 

nanm,smm rolü hakikaten 1ngiltere için 
olduiu kadar bizim için de bir hayati lhti

yaç olan Okyanoslann yollannt serbest 

bulundurmak11 bu zarurelin icaplanm 8· 

ç1kça ve Pervaau:ca kar11hyacag1m1z1 ümit 
etmelr yerinde olur. Bu suretle harp gemi-

Kandiya, (Girid) 16 a.a, Amavutluk Ierimiz hanci makut için yap1lm1tlarsa o 
cepheainde eair ahnarak Kandiya'ya &'eti • mayes!nde bulunan yunan mevzllerine 

b k d rilen 4000 italyan harp eairi ara11nda Ha-kar51, k&,yrplara hiç a ma an, 1talyadan 

makaada bizmet etmis ve cümhuriyetimi. 

zin hayatî menfaatlerini ba•ka bir bayrak 

alt1nd1 degil fakat kendi bayrag1m1z alttn· 

tir. 

beslltan harekltma ve Ûpanya dahut har· 
gelmi§ olan taze hrkalan hücum ett!rmi1· 

bine i§tirak eden aakerler vard1r. Bunlar da korumus olurlar. 

Eriyen italyan kitalari 

f\ 'l ihver, zorla, tehditle, ~~ç~
lV. cük Avrupa devletlerm1 U· 

çüzlü paktrn yeni nizamrna sok· 
maga çahtmkcn, lngiltcre, sem· 
pati ile, aevgi ile, dostlukla, Bir
le§ik-AmerikA'y1, kendi nizam1 
içine alm1§hr. Arhk Amerika, bü
tün ikhsadi kuvctlcriyle, bütün 
harp malze.mesiyle, dimagiyle, 
çahi;masiylc, encrjisiyle, fabrika
lerile, dcmokrasilerin yanmda ve 
onlarin iç.indcdir. Bu vaziyette 
harp ilûn ctmesinc ve hukukî va
ziyetler ihdas etmesine Jüzum 
yoktur. Çünkü Amerika harp ha
lindedir. Çünkü o, kendi mukad
deratrn1 bu harbin neticesine bag
lnm~hr. Ya§nmas1, bugünkü tarihî 
buhranm sonunda daha mesut bir 
dünya içindc kendiaine dü,en va
zifeyi gorebilmesi, demokrasilerin 
zaferine baghd1r. Nasrl, lngiltere· 
nin müttcfiklerinin hayat hakk1 
onun zaferine bagh ise Amcrika
nm da oy]edir .... , arhk tekarrür 
etmÎ§tÎr, timdi Amerika Î§În için
dedir." 

Ruzvelt'in nutku 

A merika Cümhurreisi Ruz· 
velt'in gazeteciler toplanh· 

smda siiylcdigi nutuk Amerika· 
nrn demokrnsiyc ne kadar büyük 
bir taassupla baglr olduëunu bü
tün dünyaya bir defa daha ispat 
etmittir. 0, vaktiyle bol§evizm ce· 
reyanlarmm yapmak istedikleri 
dünya ihtilâlini, nazilerin tama• 
men akai cepheden tahakkuk et
tirmege çahthklarrna kanidir. 
Ruzvelt'in &Oylediklerine gore na
zi kuvetlerinin istedikleri müatem
leke hartalarmda ve yahut Avru
pa'da küçük devletler hudutlar1n
da basit degi~iklikler degildir. 
Amerikan Cümhurreisine gore, 
naziler, bütün lutalarda intihaba 
dayanan hükümet aiatemlerinin 
tahribini istemektedirler. Arneri-
ka müttehit millet olarak tehli
keyi anlamr§hr. Amerika bu yeni 
nizama, vaktiyle gene Ruzvelt'in 
"zulûm nizanu" diye vastfland1r
d1g1 bu tahrip hareketine kar~r 
koyacak, esarete dayanan bir sis
temi kabul etmiyecektir. 

Me1ale yamyor 

8 und an sonra Amerika, bütün 
tayyareleri, gemileri, grda 

maddeleriyle demokraailerin em
rindedir. Bir lâmba titeaini silmek 
ve fitilini düzeltmek kâfi degil
dir; metaleyi yakmak lâz1mdrr. 
Bu surette Birle§ik-Amerika, Nev
york onündeki me~hur hüriyet 
âbidesini, etten, kemikten hare
ketli, ve dinamik bir hale getirmi~ 
olmaktadJI'. lttifak tamd1r. Ruz· 
veltin bugünkü kararlarile, 11 ni· 
aan 1917 de harp ilân eden Vilson· 
un hareketi arasmda tekil hari
cinde bir fark gormek imkânsrz· 
drr. Bütün Amerika timdi topye
kûn barbe dahil olmu§ bulunmak
tadrr. Demokrasilere yard1m dün. 
den itibaren katî zaferin alrnma-
1nna kadar dunnadan arthrdacak, 
ve "diger insanlara efendilik et
mek istiyenler hiç bir zaman mev-
cut olm1yacaktrr." 

Bundan cvelki çarp1§malarda boziuna 

utramr~ d1ger hrkalar yeniden itmam e . 
dilmi!ï ve oldürücü yunan atcljine kar,, 

ileri attlm1~t1r. Dac avculan k1talan, 
bersaglieriler ve siyah gomlekliler tabur. 
Jan, k1nlm15 ve mâneviyalt bozulmu~ bir 

halde 5cri püskürtûlmüstür. 1talyan top • 

çusunun haz1rhk ate;ii, llayam hayret ol • 
mu$ ve muazzam miktarlarda cephane har
canm1Pït1r. !talyanlar llerlerken, yunan 

müdafaalan onünde kelimenin tam mlna • 
siyle erimekteydiler. Yunan toplari ve 

mitralyozleri, fevkalâde isabelle ateJ et. 

mi$ttr. 

muhtelif tümenlere men1up siyah aomlek· 
lilerdlr. t<;lerinden blr coiu ltalyan hezl
metinin ehemiyetini bllmemektedir. 

Yunan bQf kumandani general 
B. Matsuoka Mançuli'ye e· k' . ,. Akl 

1r 1 amn 11 na 1 

Bugün oircnildigine gore, B. Musolini 

Badoglio'ya, cephcyc gidislerinde fatist 
partisi sab1k liickreteri B. Starace de re · 

fakat etmi§tir. 
Arnavutluktaki italyan ba$kumandan1 

General Cavallero'nun degi$lirildiii ve · 
yahut istifa ettigi hakkmdaki ,ayialar, 
italyan batkumandanltg1 emirlerinin IO (Ün 

denberi kendisi tarafmdan imzalanmamui 
ile teeyyùt eder gibidir. Filhakika italyan 
bl!ikumandanhgrnm emirleri 10 1ünden • 

beri, merkez cepheainde bulunan 11 iaci 

ordu kumandam General Geloao'nun im • 
zasmt la$trnaktad1r. 

Muaolini'nin gozü onüncle 
italyanlar müthi1 z.ayiat 

verdiler 

Papago1 'un günlük emri 
Atina, 16 a.a. - Atina radyoau, ceneral 

Papagoa'un &!Jd1daki 1iinlük emri orduya 
tamim ettliini bildirmektedir: 

Son yedi eün lçinde di11manm aarfettiii 

ha reket etti 
Harbin, 16 a.a. - japon hariciye nazu1 

B. Mat1uoka, bugün uat 17.45 te tayyare 

ile Hsinkins'den Harbine aelmi~tir. B. 
gayretler aizi yerinizden k1p1rdatamam•1· Mat1uoka ve refakatindeki zevat, Yamato 
ltr. Dü1manm bu hamle1i milkemmel olan otelinde k11a bir müddet istirahatlen sonra 

HV1$ kabiliyetinizi ve bilba11a miicadele- trenle Mançuliye hareket elmi&tir. 
nin hakh olduiu hakkmda beslediiiniz 

imani evelce de olduiu ribi bir kere daha 
isbat etmek hraatm1 1ize vermittir. Dort 

aydan fazla bir zamand1r yapttl1m1z muha
rebe e~i bulunmtyan bir serefin iklil -
lerlne lly1k olmanua hak kazand1rnu1br. 
Diltmamn taaruzu tardedilmi1tir. Azmimiz 
yenilmemi1 ve zafer lç!n bealedliinlz iman 

ber zamankinden daba ziyade kuvetlenmi1-
tir. 

Merkez mmtakaamda mükemmel bir su. 
rette tem1il ettiiiniz ve tarihine 1erefli 
sayf alar ilâve ettiiiniz bütün ordumuz do. 

vüsiinüzü takip etmekte ve yaptil1n1za 

bayran olmaktad1r. Sizi banretle tebrik 
ederim. Ya1aam Yunan ordu1u. 

Atina'Ja alârm 
Atina, 16 a.a. - Busün Atina'da luu 

bir alârm isareti verilmistir. Saat fi.10 da 
ba$hyan alârm, aaat fi.30 da nihayete er • 

( 
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Londra, 16 a.a. - Lyon radyosunun ver· 
diii bir habere rore, amiral Darlan bugün 

Vlchy'den Paris'e hartket erlecektir. 

Tokyo, 16 ~.a. - ' l'suruga'~ a gclen 3.50 
)'ahudi mliltecislnùen AO lnin bugUn tekrar 
Sovyetlcr Blrllglne lade edihnesi muhterntl 
dlr. PasaportJarmda lcabe1len vltt•lrr bu
lunm1yan bu miilttdlt"r, tahkik11t müddetin
ce vapurda ahkonuhuu~tur. 

Nevyork, 16 a.a. - Auociated Press'in 

yazd1gma &ore, uzun senelerdenberi 1Jk 

defad1r ki Hindiçini'den JaPonya'ya bir 
kauçuk hamulesi ghndcrH111lçtir. 

Atina, lfi. a.a. - Atina radyoaunwi ver- mittir. 

Londra, 16 a.a. - Richaril Hottelett a • 
dmda bir amerikah gazeteclnin yabanc1 bir 
memleket hcsabma ~asusluk yaphg1 'liphe -
1lyle tevkif edlldiji Berlln'den blldirilmrk -
tedlr. 

D e~o~~asiler ta~af ma her 
turlu kaynaklanyle bir k1ta 

ittirâ.k etmÏ§lÎr. Bu k1tada iptidaî 
madde tenevvüü ve g1da maddesi 
tenevvüü vard1r. Bunlar, kafile
lerle Okyanoslar1 a§acak, ve hüri
yet ugrunda mücadelc eden de· 
mokruilerin saflannda yer ala
caktrr .. Muazzam bir imparator· 
luga büyük bir k1tn daha iltihnk 
ebni~tir. Bu krtada sade bir harp 
için i~tenilen §cyler bol bol mev
cut degildir, Amerika aym za· 
manda en yeni icatlar mc.mlekcti
dir. ~imdi bütün Amerika âlimle
rinin, muhterilerinin, mucidlerinin 
kafalarr demokrasinin muzaffer 
olmas1 için çah~maga batlam1~, ve 
bugüne kadar vücuda getirilen
ler, ba1ardanlar hüriyet emrinde 
kurulacak yeni bir dünya niza
mmm emrîne girmi1tir. 

Amerikan petrolü 

A merika hakkmda toplu bir 
fikir edinmek iç.in bu husus· 

taki bilgilerimizi tâzeliyelim: Bir. 
letik-Amerika, bugünkü harbin 
kam olan petrol istihaalinin yüzde 
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Çin kuvetleri Tsung - Yang 
Jehrine dogru ilerliyorlar 

$anghay, 16 a.a. - Ç1n basmmm 'erdi. 
gi haberlere gore, Hupch cyalctinin cenu. 

bunda Toungeheng'i istirdat ettikten son. 

ra Çin k1talari Hunan ile Hupch arasrn
daki hudutta sevkülcey§ bak1mmdan el:e
miycti olan Tsungyang §ehrine dogru iler. 

lemege ba$lamt§lardu. Cephedc eiddetli 
muharebeler oldugu haber verilmektedir. 

Son günlerde Çin k1talannm ccnuba doi

ru ilerlemekte bulundugu Canton • Han. 

1 
keu demiryolu ùzerindeki Wu:iang §chrinin 
100 kilometre kadar cenubunda bir noktada 

1 §iddetli muharebeler cereyan etmektedir, 

60 1ru elinde bulundurmaktadlt'. 
1939-1940 istatiatiklerine naza
ran Amerika'da pctrol iatihsali 
171.053.000 tondur. Halbuki bü
tün dünya iatihsali 284.800.000 
tondur. Amerika'da mevcut Pipe
lineler, eger biribirine eklenae, 
bütün dünyayr yedi buçuk defa 
sararlar, bu uzunluk, a,ai1 yuka· 
r1 dünyay1 ay'a baghyan mesafe
ye müsavidir. Bütün Amerika Bir
le11ik devletlerini te~kil eden' 48 
devletin 23 ünde petrol istihsal 
olunmaktadrr. Amerika, gerek 
kendi topraklar1nda ve gerek d1· 
tarda ingiliz sermaycsiyle bera• 
ber, dünya petrol iistihsalinin yüz
de 85 inc hâkimdir. Halbuki, Al
manya'n1n Hanovre petrol menba
lar1 bombardrman edilmi§, ve an· 
cak 5 milyon ton istihsal eden Ro
manya petrollarmm tehlikede ol
dugu bir anda Amerika lngilte
re'ye yardrm kararm1 vermittir. 

Diger madenler 

B irletik-Amerika'da k0mür ia
tihaali 440 milyon tondur. 

Bu 1uretle dünya iatihsalinin üçte 
birini elinde tutmaktadrr. Harp 
sanayiinin en mühim bir unsuru 
olan .bakrr Amerika'da 710.000 
ton ç1kmaktad1r. Halbuki, dünya 
istihsali 2.200.000 tondur. Dünya 
demir istihsalinde 47.898.000 ton• 
la birincidir. Birlctik-Amerika'da 
1939 senesinde dcmir istlhsali 28 
milyon tonken bunun bir senede 
hemcn iki misline yakrn bir mik. 
tara ç1karrlmnsr, amerikan harp 
sanayiinde bir sene zarfindaki 
büyük inkitafr goaterir. Kurtunda 
dünya istihsalinin yüzde 38 i, çin
koda yüzde 40 1, alüminyomda 
yüzde 20 5i Amerika 'nm elinde
dir. Altunda Cenubî Afrika ltti
had1, Sovyetler Birligi ve Kana· 
da'dan sonra dordüncüdür. Gü
mÜfte, Meksika'nm arkasmda 
dünya istihsalinin dortte birine 
hâkim olarak ikinci gelmektedir. 
Asfalt, kükürt, m.aat maddeleri 
istihsalinde gene birincidir. 

Muhtelil maddeler 

D iier maddelere eelince, A. 
merika bugday istihaalinde 

dünya ikincisidir. Sovyetler Bir
)igi istihsalinin üçte iki1ine ve 
Fransa istihaalinin üç mialine mu
adildir. Arpa ve yulafta birinci
dir. Yani Birle§ik-Amerika dünya 
yüzünde ekilen bugdaym yiizde 
19 unu, arpamn yüzde 15,5 gunu, 
yulafm yÜzde 29 unu, mrsll'm yÜz• 
de 63 ünü hasat eder. Amerika· 
da pamuk ku§aklan namiyle anr
lan sahalarda mühim miktarda 
pamuk ekilmektedir. Amerika 
dünya pamugunun yüzde 49 unu 
ve dünya tütününün yüzde 41 ini 
elinde bulundurmaktad1r. Hay• 
vanc1hkta at bak1m1ndan dünya 
ikincisidir. Dünyanrn diger ak1a
m1nda mevcut bütün katarlardan 
çok fa2:lnsr Amerïka'dad1r. Bu ra
kamlar1 daha uzatabiliriz. Fakat 
hangi maddeyi nlank orada Ame
r.ika'y1 daima ilk aaflarda gorme
miz kabildir. 

Nelice 

c: imdi s0zlerimizi nulâsa ede
~ lim: yukardanbcri sayd1k-

lar1m1z Amerika'nm tabii servet
leridir. Bunun haricinde bir de 
insan çalr§masr scrveti vard1r. G~
rülüyor ki, Amerika üçüzlü pakta 
iltihak cden bir Macaristan, bir 
Slovakya, bir Romanya ve yahut 
bir Bulgaristan dcgildir. Arada 
ber cihetten muhte§em rakamlar 
fark1 vardar. 750 tane harp sana
yii fabrikasr §Ïmdi demokrasile
rin cmrinde ça)1~maktad1r. Bun
larm yanmda ~imdi yenileri ku
rulmnkta vc istihsnl günden gü. 
n.e arttmlmaktadrr. Tayyare fab-
1'1kalar1nda Î§ sa ti 24 e ç1kari]. 
tnr§hr. lngiltcre'nin ihtiyac1 elan 
tayyarclcr, tanldar, toplar, ek. 
Yanos'tan sel halindc lngiltere'ye 
akacaktJr. Bunlarin arasrnda ih-
raç harekctlcrini kolayla~t1rabile
cek y1gmla destroyer bulunacak
hr. Ama, nlman deniznlt1lar1 bu 
kafilcleri torpiller mi? •. 

Herhalde Amcrikan Cümhur
reisi ona gore mnddi, magncvî, as
kerî, siyasî tcdbirlerini alm1llt r. 
Belki o zaman Vilson'un 191 i de 
soyledigj sOZ tekrar cdilecektir. 
Fakat hâdisenin seyri ve inki§af1 
degi§miyccektir. 

Mümtaz. Faik FENIK 



B. Ruzvelt 
larihi nutkunda diyor ki • 

Vermemiz 
kabil olan her 

• ...... 
§ey1 vereceg1z 

(Ba~1 l. mc1 saylada) 

m ÎstemÏ!j Ve si)zJe:-" 'le §U SU ·e~Je devam 
eylemistir : 

Birli., .;m ;, p .c.; d ~anda tara fm dan leh 
dit ve 1gfal surettyle korkutulan b"r mil
letin birligi degildir ve hic; b1r .:aman olm1-
yacaktir. Bugün nihayet gayretimiz k1smî 
bir gayret degil, topyek6n bir gayrettir. 

!car ve iare kanunu hükümlerinin her 
nevi mühimmata ve bunlann nakli için ica
beden bütün kolyahklara $amil oldugunu 
bilhassa kay1t ve isaret eden Reisicümhur 
kanunu imza eder etmez sevkini emrettigi 

birçok lcvaz1mm halen yola ç1km1§ bulun. 
dugunu séiylcmi~tir. 

Reisicümhur sozlerinc §oyle devam et-
rni~tir: 

'.l~n çen-iler alaca1<lard1r. Tayyareye ihti. 
yaçlan vardir. Amerikadan tayyare alacak
lardir. Y1yecck maddelerine ihtiyaçlan var 
d• A~ crika'l;i.n viyec~k ;.lacaklard1r. Tank 

tara toplara, mü:i1mmata vc hcr tiir1ii 
malzemeye ihtiyaç!.:u1 vard1r. Amcrik<l'rlan 
tanklar, toplar, mühimmat ve ber türlü 
malzcrnc alacaklard1r. 

Demokrasinin tersanesi 
Ccphedc muhte~em bir azim gosterilmek

tedir. Milyonlarca insan, miletlerinin par
çalanmasma mâni olmak üzerc mukavernet 
etmektedir. Cin, baskumnndan Can-Kay
~ek vas1tasiylc, bizim yard1m1m1z1 talep 
ediyor. Amcrika, Çin'c, yard1m1m1z1 ala-
cagm1 bildirmi§tir. 

Alman kuvelleri 
italya'n1n yükünü 

f ahf if e 1ah1acak 
(Ba~1 l i.ncz sayfada) 

B. Ruzvelt, sozlerinc ~éiyle devam et-
mistir: Burada, Va~ington'da parola sürattir Memlckctimiz, milletimizin olmas1ru is· 

hem de ani sürat. Bu parolanm bu"tün d· - · 'b" d k · · t · l k 

ettiklcri zamanda oldugu gibi ayni kinlc kar
§1 koyarak, daha Versailles muahedcsi dev -
riode de Almaoya'nm ckooomik inhitatJ.ni 
ycoi bir nizam10 dilaturu haline getirml§ler -
dir. Bunlar, vaziyeti tamamlylc yanhf gore
rek, kendi kuvctlerioi vc alman kuvctlcrlol 
hakikî k1ymetleri ile takdir etmiyerek, ycnl 
alman idnresinin azim ve karar kuvetindeo 
tamamiylc gafil olarak, milletimizi blr ikin
cl dcfa yere vurmak i'ioio keodileir için çok 
daha kolay olacugm1 1;nnd1lar. 

Bugünkü harp ba11lamadan cvel, 1 cylül te 1g1 g1 1, cmo rasmm ersanes1 o aca . 
1939 tarihinde, istikbal hakkmda birçok millet tarafin.dan i!}itileccgini ümit ediyo- tir. Mcmlekctimiz, rolünü tam olarak OY· 

kimselcrden fazla, ekser kimseden fazla rum. myacakt1r. Ve diktatorlüklcr inhilâl edin-
endi§cde idim. Hâdiscler, benim lüzumu Reisicümhur bundan sonra Amcrikan ce, - Allahtan dilcdigim bunun simdi ü-
kadar endi!ic duymam1s oldugumu isbat et- milletinin bütün sm1flarma istikbaldc fe. midc cesarct cdcbilccegimizden daha er-

dakârhklar yapmalan icabcdeccgini haltr
ti. 

Harbin mesulü kim ? 
Amerikab gencral \\'ood, ameriknn &ya

nmm tahkiknt eoeümeni huzurunda yapbg1 
bcyanatta, B. Çorçil'io daha 1936 da, Al -
maoya'nm bir kerc daha çok kuvctli oldugu
ou ve Almanyn'y1 yeoi bir harpte mahvetmek 
icabeylcdigini soylcmi§ oldugunu tcmin et • 
mi§tlr. 'farihlo kaydcttigi bu vak1a, bugim -
kil inki§afm mesuliyctlerioi pek gilzel teba -
rüz ettlrniektedir. 

Amerikan millcti, bugün tarihinin yeni 
bir sayfasm1 yaz1yor. 

Bu haftanm büyük haberi !jUdur: dünya 
1unu ogrendi ki muttehit millet olarak bi
zi tehdit eden tehlikeyi anhyoruz vc bu 

tchlikeye kar~1 koymak için demokrasimiz 
hareketc geçmi!jtir. 

Prusya otokrasisi fena idi. Fakat na -
zizm' in bun.dan çok daha fena oldugunu bi
liyoruz. Nazi kuvetlcrinin istedigi, rnüs

latm1!}, kârlann daha az, vcrgilerin daha 
yüksck vc il1 saatlerinin de daha uzun ola-
cagm1 sëylemistir. 

Amcrika'da 130 milyon insan varsa 1n
giltcre'dc vc demokrasinin büyük mc!}alc
sini barbarhgm zulmetinc kar§I kahraman
ca koruyan baska ycrlcrde daha çok insan 
vard1r. 

Hüriyet me§alesinin benzini 
Lâmba fitilinin ucunu düzeltmcmiz ve 

ken vukua gelmesidir - o zaman da, dün
yamn ycnidcn iman devrcsinde memleketi-
mizin büyük rolünü oynamaga dcvam et-

mcsi icabcdcccktir. 
Suna inamyoruz ki diktatorlerin toplan 

borusu, 1rklarmm üstünlügü hakkmdaki o
vünmelerl, bastnn ba:1a budalallkttr. Dlger 
insanlara efendilik edecek blr millet hic bir 
zaman mevcut olmam1l1hr, halen mevcut de 
gildir. Ve hiç bir zaman da mevcut olrru
yacnkllr. Eniboyu ve nskerl kudreti dola
y1siyle dlger mllletleri ve dil:er irklar1 ls-

temlekc haritalarmda ve yahut ikinci dcrc- !JÎ!}esini parlatmam1z kâfi degildir. Me!ja· mine "kaz ayag1,, denen resmi geclt admu 
cc chcmiyctli Avrupa hudutlarmda basit leyi yakmaga devam cdcbilmckligimiz için ile ezerek dünyaya tahakküm etmek haklo 

d · k tl · oldug•unu bildiren ber hagl bir mlllete du"n-

iogiltere ve Fransa barp istiyorlardt. Fil • 
hakika milletleri degil, fa.kat arkasmda cihan
~ümul tejkilâtlariyle, demokrasi ile ve farma· 
sonlukla eoternasyooal yahudiligin buluoduiu 
politikact ve maliyeci tabakalart harbi isti • 
yordu. Harbin bütün bu mesullerinin funidi, 
umuml barpte faydah olarak keodisini goster • 
mi' bulunan taktikle, ya101z harbi açabilmek 
içio degil fakat aym zamanda Alman kuvet • 
lerini de dag11abilmek içio Polooya'dan isti • 
fade etmekti. Polooya seferi 18 gündc bitti ve 
muhas1mlanmutn ümitlerine seri sUiettc niha
yet verdi. Alman milleti, 1940 senesine itimat 
ve iltiharla gircbiliyordu. 

degi$iklikler cgil<lir. Nazi uve en, a- daima artan miktarda bcnzin ç1karmam1z 
ç1kc;;a, hizim k1tnm1z dn dnhil olmak üzere zamam gelmil!tir. 
bülün k1talarda bütün seçimli hükümct Dcmokrasi akim kald1g1 takdirdc soz, 
sistcmlerinin tabrib ini istiyorlar. Nazi ku- ifadc ve din hüriycti memnu bir $CY haline 
vctleri, iktidan ccbir vc kuvctlc clc ge. gelecektir. Dürüstlük ve itnal kelimeleri 
çirmi§ bir avuç zimamdarm bütün insanla· arasmda çok büyük bir fark mcvcuttur. 
ra tahakkümü csasma dayanan hükümet 1taat diktatërlüklcr tarafmdan eldc edile-
1istemleri tesisini ariyorlar. 

Demokrasinin kudreti 
Bu ndamlar ve onlenn lpnotizma ed!l • 

mi$ taraftarlan, buna, yeni nizam ismini 
veriyorlar. Fakat bu yeni bir !jey degildir 
ve bir nizam degildir. !nsaniyet, fütubatla 
kabul ettirilen ' ' C esart•te day:rnan bir sis
temi, daimî surette, hiç bir zaman kabul 

etm!yecektir. 
B. Ruzvelt, Avrupa milletlerinin ve A

merika Birlesik devletlerinin bidayette bu 
"modern tiranlar,. m bütün demokrasileri 
ortadan kald1rmag1 lüzumlu addettiklerini 
anliyamam1!j olduklarm1 hat1rlatt1ktan son

ra sozlerine §oyle devam etmi§lir: 
$imdi bunu anlam1§ bulunuyoruz. Avru

pa milletlerinin ortadan kald1nlmas1, 1939 
da ve 1940 da Büyük Britanya'nm mag!{ip 
edilmez müdafileri bu program1 parçala
yxnc1ya kadar bir plân mucibince devam 

etmistir. 

Demokrasilerin dü~manlan $imdi biliyor
lar ki, demokrasi daima demokrasi olarak 
kalabilir, neticelerden bahsedebilir, netice
lere varabilir ve müdafaas1 için icabeden 

1ekilde silâhlanabilir. 

130 milyon ki§inin verdigi karar 
Mütcakiben icar vc iarc kanunu hakkm-

daki müzakcrelerden bahseden B. Ruzvclt 

dcmi3tir ki: 

bilir, zorla kabul cttirilcbilir bir §eydir, 
fakat dürüstlük yalmz hâdiscler kendisinc 
oldugu gibi gosterilcn ruhlarda mcvcuttur. 
Bu hal bugün 1ngillerc'de, Yunanistan'da, 
Çin'dc vc Birle§ik Amerika'da bêiyledir. 

Halen bir buçuk milyon kadar amerikah 
yurtta~m silâh altmda oldugunu kaydcden 

B. Ruzvclt bunlarm azmini takdir vc tâ
zimlc yadetmi!l ve !joylc dcvam cylemi$lir: 

Birlcljik Amerika'mn azmi, lüzumsuz 
grcvlcr, aç1ktan aç1ga yapilan sabotajlar 
vc gayri mcljru kârlarla haleldar olmama
hdir. 

Vaziyetin vehameti kar§lStnda .•• 
Mütcakibcn amcrikahlarm vaziyettcki 

fcvkalâde vahameti takdir vc teslim ettik
lerini bildircn Reisicümhur §oyle dcmilitir: 

Bundan dolay1d1r ki amerikalarilar, 1n

giltcrc'yc, Yunanistan'a, Çin'e ve vatan
lan muvakkaten mütccavizin i§gali altm
da bulunan bütün mülteci hükümctlerc dcr
hal, kay1ts1z !jarts1z ve tam yard1m siyascti 
istemi$lcr vc elde ctmi3lcrdir. Bugündcn 
itibaren bu yardim, kali zaferin ahnma
sma kadar durmadan fazlala$t1nlacakt1r. 

1ngilizlcr, hiç bir zaman olmad1klan kadar 

kuvctlidirler ve bu son aym karanhk giln

lerinc vc istiraph gecelcrinc tahammül 

kudretini vcren muhte!lem bir mancviyata 
maliktirler. lngilizlcr, Kanada'mn vc do
minyonlarm ve bütün dünyada hâlâ hüriyeti 

scven gayri ingiliz milletlerin tam müza
hcret vc yard1mlarma maliktirler. lngiliz 
millcti; tc~ebbüs yann, onümüzdcki hafta 
ve yahut onümüzdeki ay yapilsm, istilâya 

kar$t koymaga haz1rd1r. 

Büyük bir §el: Çorçil 
Bu tarihl buhrnnda, tnirlltere, büyük ve 

parlak bir 11efe, Çorçil'c malik olmakla 
bahtiyard1r. Fakat hiç kimsc Çërçil'den 
daha iyi bilmcz ki ingilizlere muhtc!jem 

ynnm hiç bir lhtiyaci yoktur, 5una inaruyo
ruz ki ber millet, ne kndar küçük olursa 
olsun, millet olarak ya:1amak tabll hakkl
na mnliktlr. Bütün tarlhlmizde, amerikah-
lnr, bu derece yapmngn deger bir Ili ka~1-
smda hic blr znman knlmarm5lard1r. Ümit 
ederim ki istikbalde, çocuklarmuz ve çocuk
Iaruruzm cocuklar1 blzlerl takdis edecekler
dir. 

9 Nisanda alman karar 
Mâmafib, ileride ahnacak kararlano ve • 

Nutkun ehemiyeti bameti üzeriode ~üphe edilmiyordu. Eski mu-
Va~ington, 16 a.a. _ B. Ruzvelt'in dün hnriplcrcle sonu ~eiml'z 1stira,1 mn hati·asmt 

ak~am rad}·olarla bütün düoyaya ilân edileo uyanduan garpteki savajta da bir netice al · 
ve 1ogiltere'ye tam bir yardtm vâdeden out. mak icap ediyordu. Alman askerioe, silâhlan
ku, entcrnas>·onal mahiyette Jimdiye kada.r na ve askerî ,eflerine sarsù.maz bir itimat ta· 
yapilm1~ en kuvetli beyanat olarak telâkki e. Jtyarak ve projelerimize ve ihzarl çal11malan • 
dilmektedir. Aylardaoberi, binlerce ki,i, A. mtza da ayn1 derececle hakh itimatla mejbu o• 
merika Birle~ik Devletlerioin, 1ngiltere'ye yar- larak, geçeo sene, barp olülerini anma günün
d1m ettigi için, harpte oldugu fikriode idi. t- de, istikbaldeki savaJ tarihimizin eo tcrefll 
car ve iare kaouounun tasvibi üzerine bu fik- zaferi olarak bildirmege ictisar eylemiJtim. 
re i~1irâk eclenlerin mikcan muauam sUiette Sekiz hafta soora sav~ ba~lad1. 
artmt$U. Bugüo, Ruzvelt'in diktatorleri ktr· 
mak için tam bir yard1m vâdedeo tok ve heye
can "·erici süzleri }u cümlelerle ifade eclilebi • 
len 1111111111î hir his yarntnu~llr: "Evet, i~ 

aruk takarrür etmiJtir, Jimdi ÎJÎn i9ndeyiz.,. 

Maamufih ulmnn ordusunun garpte hare· 
kete geçrnt'sindcn cvel, bu harbin bclki de en 
mtihirn karar1, 9 oisnmla ahnm1~ buluouyor
du. ingiltere'nin nlmao müdafaa kuvl!'tmi ~1-
maldcn gelerek mahvetmrk tehllkell te§ebbü
sil, birkaç saat farkln. akamete mahk(lm e • 
dilmi~tir. 

B. Ruzvelt, dUimadan devam eden allu~lar 
aras10da, diktatërleri takPih eden ber kelime • 
oin tam tesirioi verdirecek bir tamia koouJ • 10 may1s sabah1 yakln§abilirdi. çu,.kü as

kert ve siyasl vazlyctimizi tchdit edebilecek 
mu,tur. 

Ziyafetc ÏJtirilk eden birçok mümtaz zevat tchlikc bcrtaraf edllmi' bulunuyordu. Garp-
arasrnda logiltere'nin V~iogton büyiik elçisi te katl mücadele ba~hyabilird1. Bu mücadde, 
Lord Halifaks ile B. Vendell Vilkie de vard.i. cvclce tahmtn cdllmi~ olan vaziyeti aldt: 

frans1z - inglliz cephesioln lnhilllll, umuml 
Amerikâltlarin ekseriyeti harbln diirt fedaUrhk seocslode muvaff11k 

B . Ruzvelt'i seviyor olam1yan bu bal, blr kaç haf\a lçlnde Tukua 

N cvyork, 16 a.a. - Gallup müessesesi- geldi 

nin yaptigx bir ankete gore, B. Ruzvelt 1940 •enesinin ehemiyeti 
hiç bir vakit Amcrika'da bugünkü dercce- lnglllz B8.livekilinln mênadan &ri fikirle-
de umum tarafmdan scvilmemi§ti. ri hilâfma olarak, 1940 senesi, tarihe, ku -

B. Ruzvelt'in tekrar intihabm1 tasvip e- vetler muvazeneslnde netlceleri ltlbariyle 
diyor musunuz, ctmiyor musunuz sualine en mühlm ve en kaU blr ddi!1iklliln husu· 
gclen ccvaplarm yüulc 72 si "cvet,, yüzde le getlrmlli olan bir sene olarak kaydedlle

cektlr. Eger Almanya, 1918 de, bu muvaffa
k1yetlerin blr lusm1m elde etml~ olsnydt, 
harbi kazarurdt. 

28 i "hay1r,, olmu~tur. 
Bu neticcyi mevzuubabis cdcn doktor 

G1tllup diyor ki: 
1car vc iarc kanununun münaka§alar ç1-

kard1g1 bir anda bu nctice yaln1z milletin 
B. Ruzvelt'c olan bu büyük itimad1m is

bat etmcklc kalm1yor, aym zamanda Ame
rikan millctinin B. Ruzvclt'e arttk müza
hir olmad1gma dair alman ve italyan id
ialarma da katî bir c~vap te,kil ediyor. 

Adetçe ve malzemece mümkün olan en 
IY1 derece takvlye edilm1$ olan azlmklr al· 
man ordusu, bugün, bir dünya kadar genlt 
bir sahada, bu tarihl 1940 senesinde b~ 
lamm~ olam nlhayete erdirmege haz1rd1r. 

Bu müzakerc bizzat Amerikan milleti 
tarafmdan tesviyc cdilmi:?tir. Karar bir 
tek adamm sesiylc degil, 130 milyonun se-
1iyle ilân edilmi!ïtir. Bu karar hcpimizi il
zam ctmcktcdir ve dünya artik bundan 
3üphe edemcz. Bu karar mcmlekctimizdc 
ber türlü yah!?ttrma tcliebbüsüne, diktator
lerle anla:imam1z icabcdeccgi hakkmdaki 
tclkinlcrc, zulüm vc tazy1k kuvetleriyle 
kompromilcrc nihayct vermcktcdir. 1!}te 
i:;lmdl JUzum müstnceldir. tstlhsnllmiz tam 
verimle lslemel'te bnslad1l'tl znman dünya 
demokrasilcrinin diktatorlüklerc diktator
lerin kazanam1yacaklarm1 isbat edcbilecek-

mancviyat1 vercn yalmz parlak sozlcri ve f ki nutuk arastnda bir mukayese 
parlak 1craat1 lcgildir. Bu mancviyatm Londra, 16 .a.a. _ Reuter'in dlplomatlk 

Bu suretle mazlnln nlmnn kahramanlan
mn huzuruna ç1kmegn daha zlyade hakkl· 
rmz var. Onlarm umuml harpte nelere kat
lanmt§ olduklnruu hâlâ blllyoruz. Fakat on· 
lnnn fedakârhklan ISnünde artik bunlara 
lâYJ.k ohruyanlnr gibl dllmlyoruz. Bugiln.kll 
nnma mernslml, mutantan btr surette, al· ccvhcri, esir olarak ya~amaktan isc hür O· 

lerinc kuvctle inamyor. 
B. Ruzvclt buraya gelincc §U vâdi yap- larai1. olmegi sarih surette tercih cdcn 

muhabiri yaz1yor: 
B. Ruzvelt'in nzimkâr ve katl nutku, 

m1!it1r: 
Vermcmize imkân olan ycni eski bütün 

tayyarcleri, bütün harp âlctlerini itondere
cegiz. Bu akliselimin sevkülcenidir. 

B. Ruzvclt Amerikan sanayiin.den istih
salini ~imdidcn ccphcye géindermesini i1-

temi~tir. 

Bir çok harp levaz1m1 yolda 
B Ruzvelt bugünkü birligin mu~afazas1-

halk k1tlelcrinde mündemiç bulunmaktaJir. Londra'da, demokrasl dâvasmn en sarih ve 
en anlny1sh amerlknn yard1m1 vâdi olarak Bu millet, sivili, °l'".1izcisi. tayyarccisi, 

medeniyetin ilk haltmda mücadclc ediyor. 
telàkki edllmistir. B. Ruzvelt'in bllhassa ge
mi meselesinin müstaceliyetini tebarUz et

Bu .n"llct, bütün k1talarm, bütün adalarm, tlrdlgi kaydolunmaktndtr. B. Ruzvelt'ln 
bütün bür insanlarma ebediyen iftihar ve "bunlnri günd~ . .-.:e!(,>;.. l'iimle~i, bu dskikll
ilham verecek bir c .. :iarctl: o..i baH· mÜ· da lngiltere lçin en cesaret verici mesaj1 
dafaa cdiyor. te~kll etmekte ve lkl hükümet arnsmda 

tng11; 1 milletinin ve Yu•1anl• mü1.tefik. tam anlasmay1 gostermektedir. 
lcrir<n gemiye ihtiy'lçlan vart .i Ameri'u. Bir tesadüf eserl olnrak, Ruzvelt'in nut-

kundan blrkaç saat sonra Hitler de blr nu
tuk soylemi5tlr. Hitler, bu nutkunda, arttk 
mutat mahlyet almtli olan kendlsinl ve par
tlsini hakh gostermek te$ebbüslerinl tek
rar elmll!tir. Mamaflh, nutkun 1talyaya te
mas eden klsm1 çok manldardtr. Bu cümle
ler, hic olmazsa yakln bir lstlkbal lçln, llit
lerin plênlannm esas hedeflerlni mUttefl· 
klne yardtm etmek thtlyacmm te$kll ettlgl
nl gostertr. 

man brkalaruun garpte ilerlemesl ile b!lli
lam~ttr. Çünkü, umumt harbin sayisiz me
zarhklar10da, ogullar, heyccan içinde, baba
lanmn mezarlan ISnünde dlbnl~lerdir. Al· 

r 
l 

J'• 

RAD Y~! 
man nùlleti, vaktlyle dellce bir korlük lçin- T O R K 1 Y E 

1 de terkettltt ve kaybettlgJ. her iseyi yenlden • ( Radyo Difüzyon posta J.-

\, 

elde etmJi:;tlr. Millet, yenlden, i:;ecl ecdatla- TüRK!YE !> 
nrun azmlnl yerine getirmek hlssl ile mei:;
budur. 

l talyan • Alman hedel yakinligi 
Umuml harbln ISlülertnln yaru b!llimda, 

hnlen, bunu taklp eden mücadelenln kur
banlan dlzllmlstlr. Bir kere daha, mllletlmi
z:in evlltlan, karalarda ve denlzlerde, va· 
tanlanrun, bUyUk Almanya'nm loymetll mu 
harlplert olarak yabyor. .Ayru nlman ert, 
mllletlne bllyük b1r istikbal temln etmek 
lcln, lnsaniyet cemaatma Versailles dikta· 
tôrlertnln vicdanlan Ourlnde ™1dlklann
dan daha tyi bir tei:;kllltla kendlsini goste· 
recek bir sulh temln etmek içln, haynttru 
tehllkeye koyuyor ve hayntiru feda edlyor. 

Müttefiklerlmlz italyan askerlcrini de 
tebcil ediyoruz. Oolar da, muhtelif muharebe 
meydaolannda caolanm feda etml~lerdir. 

Onlarm idealleri ve hcdeflcri, bizlmkilcrlo 
aymdir. 

Dünya, uzuo zaman arhk yalmz birkaç 
milletin emrlne A.made dcglldir. Zengin mil
letler l'e fakir mllletler tizerioe dayanmak 
istlyeo bir nlzam, ancak, fakir milletlcrln 
keodl haklarma hilrmet ettlrmlyc karar ver
dikleri zamana kadar mcvcut olur. 

Kadinlarin harpteki vazile•Î 
Bugilnkil h11rpte, dahill cepheoio, umuml 

fedakArhklara, bundan cvelkl harplerde ol -
dugundan daha genl~ surette i§tirAk etmesi 
IAz1mgelmcktedir. Almao tarihioin kaydct -
tigi eo katl sna§ olan bu sava,1 lyl netlceye 
isal lçin, dahill cephenio kahramanhg1 dn 
llz1md1r ve ehcmiyetlldir. Ve burada, mu -
kavemet kudretloi gostcren yalnu: crkek de
gil, fakat bilhassa kadmdtr. Heyeti umumi
yesi ile millet, bu &ava§1 istemi§ oldugundan 
dolayi degil fakat bu aava~ kendisioe tah -
mil edlldigiodeo dolayi bir birlik, bir muha.
ripler cemaat1 olmu§tur. tngilterc vc F'ransn 
yalmz harb1 ç1karmakla kalmam1,, fakat tn
gllterc sivillerln hayaboa kar§1 da harbe ba§
lam1§hr. Umumt harbin ablukasmn, kadm ve 
çocuklara kar§1 açltk scfcrine, bu defa, sa -
kln küy vc §chlrlere kar91 hava vc yan~m 

harbinl illlve etmi§tir. F'akat, Çèirçll, cnniynne 
escri olan hava harbi Ile Almaoya'y1 degll, 
fakat blzzat tnglltere'yi tahrip eyl!yecektir. 
Ablukada darbeyi Almaoya'ya de Kil, fu kat 
bu sistemio muhterilerine indirecektir. Kt,, 
karada harekAtl azaltm1,, fakat h11va ve de
niz muharebelerl devam etrni§tlr. Tayyare -
cilerimizln kahramaohii;ma. denizalti ve de
oiz Ustü gemilerimi7' mürcttebatmm kahra -
manhg1 inzimam etml§tir. 

Bu harp Olilleri gününü, ancak, bizi tahrip 
içîn eoternasyonal muhastmlar tarfmdan pka • 
nlan bu barbi kad bir Alman zaferinc ink1Up 
etti.rmek temennimizi tekrarlamak suretiyle 
vakut bir u.nda bitlrebiliriz. 

Almanya ltalya'ya yardun 
eilecek 

Bu las çok iyi çaltJuk. Talimlcrimize bü -
tün yenililtleri koym ua bulunuyol'\ll', Alman 

ordulan, 1imdi, wihimizin en kuvetli vasua
s1 haline gelmiitlr. Eger bu k11m ilk aylann· 
da f ngilizlerin hücumlarlntn bütün iiddetine 
bilhassa müttefikimiz tahammül ecmek mecbu
riyetinde kaldtysa, iimdiden itibaren Almao 
kuvetleri bu yükten hisselerini yeniden ala . 
caldardlr. Düoyan1n hiç bir kuveti ve hiç bir 
muzahareti, bu sava,m neticesini degï,1irmi . 
yecekti.r. fogiltere sukut edecekti.r. .Mukadde
rau ilàhiye, sirf kendi altmlanruo sal tanauaJ 
idame içio kan dokeolerin muzafier olmas101 
müsaade edemez. Almanya, ingiltere'den ve 
Fransa'dan hiç bir feY istememi,ti.r. Almanya· 
run bütün feragatleri, sillhstzlanma ve sulh 
teklifleri bo~a f!Îtmi,tir. Eotcrnasyooal bir 
plütokrui, harbi soouna kadar gëtürmek is • 
tiyor. Bundan dolay1dir ki bu harp, onlano 
yok edilmesine varacaktlC. 0 zaman mukadde
rau ilàhiyeclen dilegimiz, zincirlerinden kur • 
tartlm11 milletleri daha iyi bir nizama gèitür
mek iç.in bize iyi yolu gostermesidir. 

Bu suretle, geçcn sene b1t§laoa01 oihayete 
erdirmek lçin Hl de sllkin ve azlmklr, bir a
raya toplaoacaf12. Hangi brada, hangi deniz
de, baogi havada olursa olsuo, nerede müca
dele cderlerse euinler, bütün Alman askerleri 
funu bileceklcrdir ki millctimizin mukadde
rau, hüriycti ve isti.kbali, ebedl surette bu mü· 
cadeleye baghdtr. lmdi bu mücadeleyi muzaf
fer olarak bitirmek, ma.zinio bütün kahraman
lanna en lâyik bit tarzda te,ekkür etmekti.r. 
Çünkil onlarm ugrunds oldültleri §eyi Almnn 
ya'yt, milletimiii ve onuo büyiik Alman impa
ratorlutunu kurunyoruz. 

Radyosu 
- Dalga uzunlugu "" 

16 48 m. 182 Kcs./1.20. }<~· 
31.7 m. 9465 Kcs./20. J{«• 

16.74 m. 15195 Kcs./20. J{\\'• 

PAZARTES1 - 17/3/1941 
8.oo Program ve memlckct s&S

1 

8.03 Ajans habcrleri f 
8.18 Müzik • Hafif progralll ( 

8.45/9.00 Ev kadm1 - kon~rna G~n 
ssJI • 

12.30 Program vc memlcket lio 
n.33 Müzik: Gündüz fas1l bef' 

program). 
12.50 Ajan1 babcrlcri 
13.05 Müzik: Fasll hcyeti 

devam1. 
1 

13.20/14.00 Mkzik: KarI$Ik prol, 

-·· 18.00 Program ve memlekct 
18.03 Konu§ma: Ziraat talcVitf!:c 
18.08 Müzik: Radyo caz orkt

5 

rahim Ôzgür idaresinde) 

18.40 Müzik: Solo §arktlar. ~ 
19.15 Müzik: Polka vc maiur~ 0 

u 

19.30 
bcrlcri 

~ 
19.45 Müzik: Radyo ince saZ 

20.15 
20.45 

Ra.dyo gazctesi 
Müzik: Keman ve piy•~ 
Necdct Atak ve FcrhU!I 
Müzik: Dinleyici istelt1'fl ~ 
Konu§ma 
Müzik: Radyo orkcstr1151 

E. Praetorius): 1 Wall'~ 
fricd - !di!. 2 - wagti' 
haeuscr üvertürü. 3 ,,... 
Meistcrsingcr prelüdiî· 

•• 22.30 Mcmlekct saat ayari, •l .
1 

leri, ziraat, csham - tah\I' 
yo • nukut borsas1 (fiyi' 

22.45 Müzik: (Cazband - pl.) 

23.25/23.30 Yarmki program <1t 

ULUS Sinemas 

Balalayka, Çigan Orle', 
Rus §ark1lariyle süs1t11 

film zavalh bir kiz1J1 
hâttrasm1 canland1t11111 

Artistler : 
H einrich George / 

-- Hilde 
A YRICA: Son dünya 11

1 
lerinde Sicilya .. ahil1';

1 
defa kar§tla§an ingilii 

1 
alman tayyareleri ar'1

5 

harp 
Seanslar : 1 

14.30 - 16 3') • 18.30 .,e 
Telefoll 

lt l 

~l 
- Yemegi v~rdikten sonra ne yapt1 ? 

f efrika No: 45 

Yazan: Maurice DEKOBRA 

Çeviren: Samih TIRY AKIOCLU 

Ayaga kalkti, caketini düzeltti ve Hennings'i takip 

ctti. Hennings arkalanndan kap1y1 §iddetle kapattl. 

Pennwitz onun bu hareketini tenkit etti : 

- Kuzum beni .biraz rahat birak1p bu i§le kendiniz 

me§gul olamaz m1yd1mz ? •. 

- Miralay1m, isranm yerinde .•• 

- Peki, ne olmu§ ? .. Ne var ? ••• Kâg1tlan bulduk 

ya 1 .. 

- Evet miralay1m .•. Yalmz §Una eminim ki birisi 

benim brO§ÜrÜn muhteviyatm1 ogrcnmege kalkt§ffil§ 

- Birisi mi ? • . Kim bu birisi ? 

- Bilmiyorum. Fakat bu mevzuda çok ihtiyath ol • 

mam1z icap ettigi için müsaadenizle size bir tavsiyede 

bulunay1m: Bugün êigleden sonra size kim yakla§tlysa 

sorguya çekin. Ben PaJâs'tan gelen metrdotel hakkm

da takibata ba§lamas1 için polis cinaî §Ube §efini ha

rekete getirdim. Sizin emirberinize gelince ••• 

- Meinl mi ? Bu aptal herif mi ? .. 0 burnunu be

nim kâg1tlanma sokacak iktidarda degildir. 

- Belki de sokmam1§t1r. Fakat evde acayip bir§ey

er dondügünü farketmi§ olabilir. Bilhassa §U metr -

!otelin tavnndan yana •.• 

- Belki hakhsm1~. Meinl'i hemen buraya çagmn. 

Hennings, 'emirberin gelmesi için zile bast1. Asker 

1iraz sonra iki zabitin kar§tsma ç1kt1. Yan uykuda gi

bi idi ve gozlerini, tünedigi daim üzcrinde uyantnl§ 

bir gece ku§ununkiler gibi, k1rp1§hrtyordu. 

Miralay : 

- Meinl. dedi. Sen bu ak§élm bizim evde §Üpheli bir 

§eyler sezdin mi ? 
- §üpheli bir§eyler mi dediniz, miralay1m ? 
- Ak§amm saat sekizindenberi evc kim geldi ? 

- Metrdotel Groner, miralay1m. Saat sekizde gel • 

di, yemeklerle içkileri getirdi. 

- Yamnda kimse var m1yd1 ? 

- Hay1r miralay1m . . Otelin arabas1 hemen dondü. 

- Burada herhangi bir kimsc bu metrdotelle go -

rü§mek istedi mi ? 

- Hay1r miralay1m, hiç kimse. Y cmekleri mutfaga 

gotürdô., hepsini haz1rlad1, lSlttt .•• 

- Onun yaz1 odasiyle mutfaktan ba§ka bir tarafta 

dola§t1g1m g0rdün mü ? 

- Hayir miralay1m. 

- Sana benim hakk1mda, yahut i§lerim hakkmda 

sualler sordu mu ? 

- Hay1r miralay1m. 

Hennings de emirbere sualler sordu 

- Tabag1 çanai1 y ... _ie~tirdi. Sonra da bana: " Sen 

bir yere gitmek istiyor1:1an &ft, bana lâz1m degilsin ••• 

1çki istedikleri zaman ben gotürürüm ,, dedi. 

- Sonra ? 

- Sonra, hiç. Ben de " madem bana ihtiya c1 yok, 

ç1k1p §ê>yle bir dola§élytm ,. dedim. 

- V e di§élrtya ç1ktm oyle mi? 

Meinl biraz çekind i, sonra itiraf ett i: 

- Evet Binba§im. Saat ona dogru d1141nya ç1k tlm. 

• Bu sefer Miralay sordu: 

- Nereye gittin? 
- Miralay1m, affcdersiniz. Yandak i eve g ittim. 

Magda ile biraz muhabbet ettik. 

- Magda da kim? 

- 41 numarada oturan saray m ü§élviri M. W er-

ner'in hizmetçisi. 

- Orada çok kaldm m1? 

Gece yansma kadar. 

- Eminmisin? Gece yansma kadar m 1? 

- Vallahi. belki de on ikiyi on geçeye, yahut da 

on ikiyi yirmi geçeye kadar ... 

- Sep geldigin zaman metrdotel hâlâ burada lll1Y

d 1? 

- Evet miralayun. 
- Sen yokken o hep yalmz m 1 kald1? Tek ba§ina 

ne yaptt? 

- Bilmiyorum. Ofiste yaz1 yazd1g1m gordüm .. 

"Yavukluma mcktup yaz1yorum,. ded i .. So nra mut

faga gittim. Sizin cmirlerinizi beklcdim. 

- Mctrdotcl saat birc dogru mu gitti? r i.~ 

- Evct miralay1m. "Galiba arttk yukarid'~ 
bana ihtiyaçlan yok. ~ampanya buz kovas111 t~ 
çalarlarsa sen onlara gotürüvcrirsin,, dcdi. 

- Soylcdiklcrinin hepsi bu kadar m1? . 

- Evet miralayun. Ha, §ey ... Aynca dcdi ~· 
senin yavuklun Magda'y1 tamyorum. Bizif11

1 
dordüncü katmda çalt§an bir oda hizmetçi' ô 
rl§hnyor. Haberin olsun.,, Onun üzerine be11 

di kendimc: "ben yann o §tlhga g06teririr1l•• 

- Peki 1 yeter 1 yeter 1 • .1 
'fi" 0 s1rada kap1 çahmyordu. Pennwitz eill1 ( 

p1y1 açmaga gonderdi. Hcnnings konu§ulatlllJ 

sa etti: 

- Miralay1m. Yeni bir §ey ç1kmc1ya kad~: 
kaba.hatsiz gfüünüyor. 1Ik anda, §Üpheli goriltll 

metrdotel. Polis cinaî §Ube müdürü telefol1 

takip ettirecegini soyledi. 

Emirber tekrar g0ründü ve haber verdi: .. ( 

- Miralay1m. Polis cinaî §Ube müdüril I ~ 
Yamnda iki taharri memuriyle metrdotcl dt: 

- Sêiyle buraya gelsinler. 

Mein! ç1ktt. Hennings haykll'dt: 

- Frankl'le metrdotel mi? .. 0 halde 

tevkif etti ! 
M iralay ba§ml sallad1: 

- Eger elinde onun suçlu olduguna . 

lil yoksa, iyi yapmad1. Daha az acele edert: 11, 
m in V iyana'da yapt1g1 Î§ler hakkmda 0" 

($0.,~ 1eylcr ogrenebilirdik. 
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pos ~ lngiliz k1talar1 
Negelli ve Jijiga'ya 
dogru ilerliyorlar 

941 ~llÏroh· 
k t 5,,1 dirï1111· . 1• 16 a.a. - Hu ~ahah resmcn bil. 

e 1111r· 
111 ·r · 

cf. liyJt ~ 12 ~llalari, Mare~al Grazianïnin vak-
raffl ~il abc,utan i"ilâ edilirkrn bir ufer ka-
p~a ~ . Neghelli're "" Îlfü:a').. dogru derin 
eket 5'

1 ~ : ~lt~ltrnektedirler. l\egheJli, Mopdis
sil be!' ~ da·s·Ahaba yolu üzcrindedir. Harekita 

edilmektedir. 

eti 
Îngiltere'ye dün 

Yapdan ak1nlar 
~Qdn, 16 a.a. - H1v11 ve dahill emoiyet 

tt1~·1n· 11· • (} ID tel 1gi; 
~~ltlan tan·arelcri, duo ,ecc, Londra 
~}~ lin. hücum etmi~lerdir. Fakat buyük 
bi!Qi. s~ olm1yan hucum ge<e >·ar1sma doiru 

11111 n· Q~ • 1rçok oolgclerde evlcre baz1 hasar-
ltitgi' f•kat ubahm ilk saatlerinde bütün 

J lllll.~~ slindürülmüttür. lfü tek Yakada az 
rr, "e ~ . ~lû ka>dcdilmiitir. 

) ~!' riu ingilterc'nio ceoubunda, ccnubu 
ce sas ~ ~t ve Londra")·a civar konlluklarda 

i.r l ~re diger bau bOlgelcre de bomba • 
piy•ll 'i;::u1~1r. McrkczJ lngihere·nin Jark ku

tcrhlllldt ~•rkaç bomba dii)mü,tür. Bütün bu 

l
•stekltr \ri da yarhlar fula dcjildir. Ôlü mik -

~Ir. 

Ortaiark ingiliz hava 

li. 3.,.,., 
kuvetlerinin faaliyeli 

lcah· · ·1· k tüdÜ· ~t!J . 1rc, 16 a.a. - Orta11ark mi1 1z u-
t • ~ tr1 u • f d d" '(' rnum1 karariah1 tara rn an un 

t ~'l'rt ne,rcdilen resmî teblif: 
~ nr1r1 ·~ • . 

11 
(fi>''I q:l t lyan Afrikas1nda tayyarclenm1z 

_ pl.) r ltuvetJerimlzin ileri harcketine faal 

_ ~t J ~Ir ~llrette mU:r:ahir olmu,lard1r. Ccnubî 
rau• 1,., k 

!Id uvetlerine mensup avc1 tayyarele-

ttr tn ltlürekkep bir hava filosu Asmara

e eo fi Il:. trtn ~olu ü:r:crinde nakliye vae1talarm1 

filrit t "l 1
1
' 0z ate11iyle tahrip etmi:1lerdir. ln

'-td botnbardrman tayyareleri aynx mik-

3f ~td~ dü1rnan mevzilerine hllcum etml1-

EdibÎ •tc/r· Ccnubi Afrika kuvetlerine mensup 

~u~J<I' \ii. ~l'Yarcleri Pertcmbe rllnü Dckka· 
~~\'ar1nda S. 79 tiplnde bir dü~man 
l'r rdirnan tayyaresl dü$ürmü~lerdir. 
» lhluscarp'ta Agtieila mmtakas1nda 

>t~te dafi bataryalanmrz u martta hli-

tr. 111cs;hul dort tayyare dü11ürmü~ler-

lir •Iman tayyaresi Malfaya 

taarru1 etli 
... 1 ... 

1 
ta, 115 a.a. - Dlin akpm nceredilen 

~ ltbljg: bug{in düpnan tayyarelerinin 

ltr• •daa1 ctrahnda birkas; kere gozük. 

~1 ~ber verilmektedir. 
t ai \'unkus bombardunan tayy&tt$Ï ,...i. 
'Ili lrak fcna hava tartlarr altmda sahili 

11 "'c bir tayyare meydanma birkaç 

l lttn11tir. Hasar ve zayiat olmam1~· 

.,~len resmi tebligleri 

1 
11.1 1~ ~~· l5 a.a. - Dlin ak1am ne~redilen 

1 
1\ lt,llldelliarah teblié: Günün muhtelif aaat-

~ "e ccphenln muhtelif noktalannda 

C. I(> ~ \1) lit bir 11iddettc dliaman tarafrndan ya· 

~ t lliil ltarrur. hareketlerinin hepsi püskür-

di: 
dürU / 

Fl dt 

~ ltiir 
1 li1ta • 
t lliQ ' Hi a.a. - Umumi emniyct neza-
1 111 tcbligi: Bir dütman tayyaresi Mo· 

Q~r Ctnubu garbisinde bir limana bom· 
ltllt 
r ''sa da hiç bir netice elde cdcme· 

bl·~9ili:z; tayyarelerinin 

Usseldorf ve Lorient' a 

,Yc1Phklan hücumlar 
"' <olldra, S/"11u l6 a.ft. - llnva Ncwretlnin pa-

~.11 1•rlhll tebllgls Cumartcsl)i punra 
tti lla, ~ccc, k1ta ür;erlnde gitllkçe geni§ -

i.'l q. I> U~rnnnn kn111 harekûlunm unit -
"" ~trj •lent buna rn~men, bamhard1mnn 
i.~itt·,triizdcn lkl te.,ekktll, Düsseldorf ve 

tf't, ~linUr hUcumlar yapm1,tir. Dua
'lt ~ hiit Ir gcce evel hücuma ugr1ynn en
~qQt ~ d geler! hQmhnrd1mnn edilmi~, Lo -
~11t1 r a dcnltalti gemllerl ilssll bomba -

'~ h~rc1t4 ltit. llnn blr tayyaremiz geri ùlin· 

i.~1..aQdt11 • • • • 

t.,·b to11 ' 16 11.11. - l11tva Ncr;aretinln lîg-. .,.Q rff 
11 har le Cfrcdilen tl"bfi!ll 1 Oiln gecc yn· 

~l,ll ~ lttan <lonrnrdlgi cvl"lce hlldiril· 
' '•ri211lhnrrl1mnn ta~ yaremiz, Os ünrlcn 
1 • ~"lln, .. n 'rrl" lnmi,llr. 

~i:!1 liz: tayyarelerinin 
1 

<l Ve Arnavutluk'ta 

l ~0Pt1klan ak1nlar 
11\tilt trt, 1 G 

i\ 11 ltht• 11·•· - Oria ~ark lngiliz hava 
~ ~ •Ai· 
J. >i.,t Vlill1Jk•1 
~'«q lri, ~ra 8 duo ln~iliz bomhard1man 

'\i lll11v 
1 

1 vc Avlun)a 1anare mc)·dan • 
~ 1- 111111,;.· • • d q bit i.. 

1H?1l1 hucumlar >·•rim1~lar ar. 
h. ucn • 

Ili.. ·""ktri zin <lcriosu alC}h:nmi' •·e ça· 
· ·~d • l\o k. 
i'd.. ~ li •lumctrcdcn gorülm~tür. Av· 
'~11 •rtkct ..,.. . - . . '-- 1 l llli~ ,..1511 uzcrmc 1am 1sa0<:t er 
~ ~fi.t b '" >crdl' dort 1an·are tahriri edil· 

"A ilt1 lJI '11, 'ltitlll »arc:Jer muh1emcl olarak ha· 
~ °"tQ IJttr, 
t.\. ~ lll CÎh • • • • 
"'<li i..._ ~, llllJh l'i teq'}"UI etm1ittr ka 11 mart· 
~11;' dtlil arcbesindl:', evrlce bildirildigi 

~i~ . '•kat ycdi dii)man ' t•yyami 
lhr. 13 marna Klisura mmtaka. 

s1ndaki s•vailarda kaybolan dÜ)man cayyue • 
lerinin mecmuu da 14 de~il fakat lS tir. 1-4 
marna muvaHaki)edi bir çarp17mada parqüt
le kurtulduklatt gürülen iki lnglliz hava ku • 
vetleri pilotu, salimcn üslerine !ionmü~tür. 

Erltre"de: 15 martta vc 14/15 mart re
ccsl, Keren mintakas1Qda ehemiyetli mlk· 
ynsta hava faallyeU olmu:itur. DU$man kt· 
tah1n ve top<;u mcvzllerl bombalanm1$ ve 
mltralyoz atc~ine tutulmustur. Keren • As· 
mara yolu üzcrlndeki motôrlü nakllye kol· 
!an da hava hürumu lie o derere h1rpalan
m1stlr ki durma~a mecbur olmu$tur. 30 UA 
40 esyn vagonundan mürekkep hlr tren, 
mltraly!iz atcslne tutulmus ve bu trende 
yangin ç1karilm1st1r. Bficumdan blr buçuk 
snat sonrn trcn. lnfilAklar kaydcderek hà16 
kuvctle yanmnkta !dl. 

Ha~lstan'da: Cenubl Afrlka avc1 ku. 
vctlerl, 15 mnrtta, Dlredaua'da 8 ltalyan 
tayyarcsl tahrlp etmlslcrdlr. Ut dUsman av· 
c1 tayyaresl ucnrken rlfisUrülmlls, lkl Savola 
79, llç R.0.-37 Merldlonoll tayyaresi Ise 
mltrnlyoz hficumu nellccslnde yerde yak1l
m1st1r. 

14-15 mart gecesl Dlrcdaun, lngiliz hava 
kuvetlcrlne mcnsup tayyareler tarafindan 
da bombard1man edilmlstlr. 

BGtün bu harekllta lstlrAk eden tayyare· 
leriml:dn hepsl Uslerin.. cll\nmÜ$tiir. 

Habe1islan' da 8 ilalyan 
tayyaresi tahrip edildi 

Nairobi, 16 a.a. - Rcamî tebliï: Cenubi 

Afrika hava kuvetleri dün sabah Diredaua

da sekiz italyan tayyaresi tahrip etmi1 . 

lerrlir. Hava Cr. 42 tipinde 1 vc Cr. 32 ti

pinde iki dü,man aveu tayyaresi dü~ilrill

müstür. Yerde bulunan S. 79 tipinde iki 

bombardunan tayyaresiyle Romeo R. 137 
tipinde üç ke•if tayyaresinc hücum edi! . 

mie ve bu tayyareler yakdm11hr. Bu hil • 

cumu yapan tayyareler ieçcn persembe 
Dagrah civarmda S. 79 tipindeki tayyare· 

yi dü1üren filoya menauptur. 

Almon resmi tebligi 
Berlin, 16 a.a. - Resmt ttblii: Almao ktta

lanntn Bulgari~1an·a girmc$ine plân mucibin
ce devant edilmektcdir. 

Alman nvaJ tan:arelerinden mürekkep 
kuvetli bir filo evdhi gece P>·ri mwait hava 
oartlanna rajmen Londra ve cenubl lngiltere·
de bulunan ve ukerlik balummdan ehcmiyeti 
haiz olan hedeflere hücum etmi1tir. Loodra'da 
limanda müteeddit orta ve bir büyiik yangm 
ç1kn11Jt1r. 

Alninn hava lmvclleri cenubi in1dltere -
nin &air yerlerintle tayyare rn«-ydanlar101 ve 
lim11n ll"sisntm1 lesirli bir 1urette yangm ve 
infi!Ak bombalariyle bombard1mnn etmi§lcr
dir. 

Simall Afrlka'da ke~if tayyarcleri lnglliz 
motorlii kollarm1 vc Agcdabia clvarinda ln
tnat tahtld1tm1 muvaffaldyetle bombard1 -
man etmi,lerdir. 

Ahnan bava kuvetleri, M11lta adasmda Hal 
far ve Lucca tayyarc rneydanlarm1 da bom
budtmnn etinl~ltrdlr. Bir almnn avc1 tayya
rc$f, Yftkers We111ngton Uplnde bir fngiliz 

tayyare.c;I dU~OrmU~tUr. 

ru~ mukabilinde M. M. V. Satin Alma Ko
misyonundan ahnabilir. Taliplerin teklif 
edecekleri mikdarlar üzerinden kanunî kali 
teminatlann1 havi teklif mektuplarrni iha
le saatmdan en az bir saat eveline kadar 

ASKERIFABRIKALAR 
cakhr. llk teminall 1680 lirad1r. 1 

3 - Bu Ife ait ~artname fennl Ve kt~lf DEVLET DEMlRYOLLARI 

200 ton kur§un ahnacàk 

vc mt'veut mal&cmr lbtesl ve dil;er teferru -----T.....,u-g-la_a_h_n_a_c_a_k_· ----

au bildirir nnk parasu olarak .Ko. da be De\•let Demlryollan Sa. AL Ko. dan: 
-
r 

As. Fab. Satin Alma Ko.dan 1 
gun gorulrblllr. Ankara - Polath ara5tnda her h.ano;I blr 

1 ' - Münakasaya lttir!k edecekler oku lstasyonda ve vaion !<;Inde tesllm iartlyle 
ln~aat heyetlnd'n Tt'sika almak meeburlyetin 125.000 adttt blrlncl nevl tutl11 kapalt azrt 
de nlnuklar1 glhi yiiksck mlihennh veya ml usullyl• aatm almt1caktar. Muhammcn bede
mano bu i'e ehliyctli olduku h•kktnda da te- 11 (2.oooi lkl bln llradar. 2~ mart 94l tarl· 
kcffùlii ~arthr. 'l'nliplrrln kRnunt '"kild hlnde snh iÜnll uat 15 te Ankara istas~o
yaz1lm1~ olan tekli! mt"klHJ'llari ile dlgtr vc nunda lklncl l~letme mUdllrllitU blnas1nda 

komisyona vermeleri. (u44) 11302 

Akkümülator batarya11 

M. M. VekAl'tl Sa. Al. Ko.dan 1 

~ llrpsine tahmin cdllen fiyat11 4910 lira o-

Tahmln edilen bedell (120.000) lira olan 
200 ton kur~un Askerl Fabrik11lar Umum 
~tudUr!Ujtû Mnket S11hn Alma Komisyonun
ca 19-3-19'1 cnrfamba 1Unü sut li! te pa
r.arhkl11 !hale cdllecektir. Sartn11me (li) li -

lan bir akilmiilAtor batary11s1 ile aklimülAti>r rnd1r. ~fuvakknt temln11t (7250) llrad1r. 
balnrya~1 tnmlrah aç1k ekailtme~ e konmu~ • 

. 
-
c 

-
1111iki bt"rRhtrind' oldu,tu halde lhaled'n bl r 

(!~OR) 11469 
tur. Rksiltmesi 29·3-19 U cumnrlrsl ttünU 
saal 11 dedir. llk teminlltt HO lira l!O ku -

toplanacak komlsyond11 lhalw yar;ulacnëtn· 
~ut evellne kadar m11r111:utlar1 ~artt1r. dan bu l$e glrmek ist!yenlerin \150J yuz, elU 

( l.5:?a) 
116 ~8 lirahk muvakkat temln11tlarlyle tckllflerml 

ru~ olup oartnameai komlsyond11 gè\rültir. 
Taliplcrln munyyen vllkitte M. M. \'. Sa. Al. 
Ko.da bulunmalar1. (lHIS) 114114 

Çorap ahnacak 

M • • l\t. \'ekAletl Sn. Al. Ko.dan 1 

Behn çiftine t11hmin edlll"n flyati (35) 

200 adet saplariyle birlikte 

kiirel-. 200 adet sopa)ariyle 

biTlikte kazma alnacak 

Aa. l'ah. Satrn Alma Ko. dan : 
Tahmin edilen b'dcll (600) lira olan yu

karda yar.1h kar.ma ve kUrek askcrl fnbrik•
lar urnum rnüdUrlU~U merke7. sntm nlrna ko
mfsyonunra t: ... 3-9tl snh gunü sut 15 dl:' 
pazarhkll\ lh11le edil,cektir. MuvakkAl lemi-

otu1 be~ kuru~ olan (l!0.000) rlli hin çift 
pamuk ve ylin kari~1k çorap puarhkl" mU
nakasay/l konmu~tur. thnlesi 19-3·1941 çar-

tl 
nat U lirad1r. ( l 112k) 

~amba günu saat 10.30 dod1r. Kati trmlna 
111138 

2625 llrad1r. F.vsnf ,.e vartname81 111.M.V 

A. LEV AZIM AM1RL1Cl 

DEVLET ORMAN 1$LETMES 1 

Kereste nakJettirilecek 

Ot'vll"t Orman hletmesl Poa Revlr Amlr -
li~lnden 1 

1 - Po1 ormam lm•IAtindan 10 - 100 bln 
parçn Adan11 çro~idi ve diger çap kerestenin 
su ile Trak drresl 'l'I" Sryhan 1rm11~1nin hl 
k1sm1 vu1lnslyle 1-:~ner, flyas bogaz1 lDl'V 
lelleri 11rasmd11 nakil vr su ktnnrma i~tl! 

k11riah urfla tk•lltmt"ye konulmu~tur. 

r 

-
i snlm lllma komi5yonundn gnrUlür. tstekllle

rin k11n11nun l"rnrrtllgi bl:'lgtlrrle lhnlc ~aa -
tmda komlsyona gelmcll'ri. (1 U2) li l94 

Çorap ahnacak 

e 

T oz §eker almacak 
e 

2 - 'J'nhrnio t"rlilf'n hl'dl'I 1211 deslmrtr 
klipl' knrlRr hrhrr pnrç11 lc;-in kirk kuru~tur 

3 - Rhiltme 1 - ni~an - 1941 tarlhind 
Ankar/l Lv. Amirlikl S11 . Al. J\o Rs. cltn i ~Rllt 1.5 tf' ,\clanArl/I 0f'Vll"t Orm11n hlt.tme . 

M. ~t. YekAleti Sa. Al. Ko.dan : · 
( '>k ) 1 - is ton tot ft.krr pazarhkl1 aatin •· &i Po~ Rrvir Amlrll~i hin11~mrla .'·ap1lac11k Beher çiftint tahmin edilen {lyalt ~.,,90 .. 

yirrnl be' kuru§ dokslln santlm olan (.50.000) hn11 c:- 11 ktir. hr. 

-

2 - ~f uh1rn1111'n tutari H1240 lir11, katl 4 - Ru ls irin m1t\•11kk11t temlnat 87.50 li clli bin çift tire çor11p pnzarhkla 111Unaka - . ' -
say.a konmu§tur. lhalcsi 19·8·19H çar~am • 

temlnah '.?7311 lirnd1r. rndtr. 

( 9 ) 8 - Paurli~1 27-marl-1141 rerfrmhe gù- 6 - Tckllf rnektupl11r1nm artt1rm• .. anü b11 gllnU aut 11 derllr. Kati te111inat1 l 42,5 .,. 
liradir. Enaf ve ~artnamcsi M.l\l.V. satin al- n6 s11nt U de r\ nkara levaz1m lmirll#i S.a. ve &a11tlndtn hir saat rvellnr klldar komls . 
ma komisyonuncln gorü!Ur. tsteklllerin ka • Al. Ko. rlndir. yon11 ,.,,rilm .. ~I lh1mdir. 
nunun emreltil:i bclgelerle ihale 1aatlnde ko- 4 - S11 rtlari Ko. dll p:llrUlUr. 6 - Ru i~f' ait ~artn11me ,.e muka,.tlena . 
misyona relmelerl. ( UH) lU'lb 6 - Taliplerin hlldlrllen znn1an1b Ko. d• me pr<>jl"leri orman umum mlidürlügü 

temin11tlarlylt birllkte h1u1r bulunm11lu1. Ankllra, l5tnnhu), rlnn11. Mtrsln Çevirg 
. 
e 

Pamuk çorap ipligi almacak (1400) 11419 müdurhikt .. rlrle l'os rl'Tir Amirllgi ve Alan -
M. ~f. Veklltti Sa. Al. Ko. dan : · T ahmil ve tahliye Ï§i 

Beher kilo•unn tahrnln edllcn fiyatl (149) 
Ankara LV. ,\mirll;I Sa. Al. Ko R~.den: yilz k1rk dokui-. kuru~ olnn 15,1100 on be~ bin 

kilo p11rn11k çornp lpligl paiarhkla münaka • l - Ankara 1 lllsyonunda yaptlac:-nk 15 bin 
snya lronmu~tur. lhalc~i 20.3.9H pl"r~embe ton tah111il ve tnhllye l~inin 11ç1k ek~iltmr.si 
glinü saat 10.30 cl11d1r. KnU tcminati 27-3-19~ 1 per~e111be iillnü 111Rt 11 de Ankar11 
(8.3:12,l!) lirad1r. J•:vsaf ve ~arln8me~I M. M LV. Amlrligl Sfttm alrnll Ko.da y11p1l11eak · 
V. satin alma komisyonundl\ goriilür. fst,k- tir. Sartnamesl ko. da J!'iirùlür. 
lilerin kanunun emrettigi helgelerlc lhl\lc sa- 2 - Muhrunrnen bedcli 71SOO lirnd1r. 
atindc komlsyona gelmelerl. ( 1 US) 11621 3 - tstrklllnln t'mlnntlariyl' hirliktl" 

Kar ba,hg1 almacak 

M. M. Vekilrti Sa. Al. Ko. dao: 
Müteahhit nam1 h"abma beherine tahmin 

edilen fiyau (60) altm•' kuru, olan (100.000) 
yüz bin adet kar ba,hi\1 1ç1k eksiltme ile mü
naka~aya konmu~tur. lhal"i 3. 4. 9.(1 peqem· 
be günü uat 11 dcdir. llk teminau -42SO dôrt 
bin iki )ÜZ elli lirad1r. Evsaf ve Jannamesi 
300 kuru' mukahilindc M. M. V. sa110 alm• 
komisyonundan •hnabilir. fs1eklilerin ka.ou· 
nun emrettiji beigelerle ihale saatinde komi~-
yona grlmeleri. (1508) 11556 

Binek eger talmru ahnacak 

M. M. \'. Sa. Al. Ko. dan 1 

Bcherine tahmin edllen fiyatu 81S lira o -
lan 2110 adet blnek efer taktmt pazarhkla 1&

tm nltn11caktir, Paurhl1: 2i-8·9U parartesi 
günU snat B dedir. K11tf temlnatl: 8187,IS Ji. 

blldlrilen tnrnnnda Ko.da bulunmalara ilAn 
olunur. (101) 1 U.50 

ANKARA LV. AM1RL1ClNE 

GELEN ILANLAR : 

Hayvan çulu almacak 

llparta Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - 3500 adet yerlt hayvan çulu kapah 

zartla eksiltmeye konulmuftur. !hale 211 
8. 94.1 1ah sUnU saat 11 de yap1lacakt1r. 
Ïfbu hayvan çulunun tutar1 23450 lira o
lup temlnatl 1758 lira 75 kuru1tur. 

2 - Tallplenn muayyen gtln ve eaatte 
Ko. na mUracaatlan. (lSH) 11322 

S1g1r eti almacak 

-ya hlilge ~t-flikl.,rindl"n 200 kuruf bedellc tt 
min l'rlil<'hllir. (lll32) 1U3 1 

JANDARMA 

2 Nevi malzeme ahnacak 

Ankara Jandarma Satan Alma Komisyoou 
Ba1kanhJ1ndan: 

~liktan: 2000 adet, cinsi }'tm .orhu1, tah 
min hedeli 2500 lira, ilk 1emina1 11!7 lira 50 
kuru,, ek~iltmc ,un 'e suti 24.3. 941 pazar 

. 

. 
tcsi uat: 11 

Miktars 3300 adet, CÎD\Ï kil kolan. tahmin 
bedeli 1650 lira, ilk reminau 123 lira 7S ku 
ru1, cksiltmt süo ve 'aati 24. 3. 941 puartCM 

. 

5Ht: IS. 
Cin•i, miktari, tahmin bedeli ve ilk temi

natlara }ukarida }Uth iki kalem malzcme hi
zalannda ya11h ~ü~ n uatlerde aç1k rksilt · 
me ile Ankara"da komi•yonumuzun bulundu · 
lu mahaldc ahnacaktar. Nümuneleri komhyo 
numuzda olup ,ar1nameleri para~1z Ankara ve 
Istanbul J. Saun Alm• komis}'onlanndan ah· 
nir. fstcklilerin •·esika ,.e ilk cemina1lariyle 
yaz1h gün n natte komisyona Jelmelcri. 

. 

(1549) 11561 

ANKARA BELEDlYESl 

aym i\}n saat 14 e kadar komlsyon re!sll· 
tlne makbuz mukablllnde tevdl etmelerl IA
z1md1r. Sartn11me \·e mukavele proiesi ko
mlsyondan ve Polath lstasyonundan parasiz 
verllmektedlr. <1345) q355 

Elektr1kli makkap motorleri 

ahnacak 
Devlet Denilr• ollnr1 :-ia Al Ko dan • 
Muham1nen bedtli 12199 (on lkl btn yü1 

rlnksAn dolrnz) lira olnn b kalem elrktrlkli 
rnakkap motMll"rl 2 .4.9,u pazarteEl i:lln6 
"nat Ill 30 dR k11r11h znrf 111mlll llr Ankara • 
da 11iarc blnh1nrla ••tm al1nft~akhr. 

811 i~I" glrmek l~tlyenlrrin 1114.118 (dokus 
vüz on rlnrt lira dolu11n o~ kuruO llrahk 
•akk11t temlnat lie kanunun tayln cttlgl \ '&

~ikalar1 VI:' tt.kllflrrlnl 11yni gUn uat 14.80 a 
l<adar komlayon relblllinl:' vermelcrl 14um
rl1r. 

Sartnamf'ler paras1z olarR.k Ankara'da 
m•lzeme dalrl"&lnd.,n, Haydarpa~a'd11 tesel . 
lum ve aevk ft"fliilnden dog1t1l11cokltr. ( 18.~6) 

11402 

Kontrol band1 ahnacak 
D. O. Yollan ·a. Al. Ko.dan 1 

Muhammrn bcdcll 18000 (on 1lç bin) lira 
olnn dlSrt kalem sllrat kontrol saat band1 
28 • nlsan • J 941 pazartP.sl günU saat 16 te 
kapah zRrf usula lie Ank11rada ldare bina -
•tnrla 11tltn ahnncaktir. 

Bu i§e p:irmek lstiyenl,rin 9ilS (dolrn1 
yuz yetml' bel) llrahk mu•akknt temlnat t
ic k&nunun tayin cttlgl vcsikalan ve teklif
lerinl aym l(ÜO BR&t J4 C lc:adar kom(syon re
lsJltinl! vermelerl llz1md1r. 

$artnamelcr p1ru1z ol11rak Ankarada mal-
1en1e dalreslnden, Hardarpae•da t'Sl"liilm .. e 
•evk feflliind4!n da#1hlac11kt1r. 

( 1801) 11432 

Bez ahnaeak 
Dtvlet Demlryollu1 Sa. Al. ho.dan 1 

Muhammen bedeli (UOO) lira obn 10000 
metre mati veya slyah mukcllk bu 27.8. 
19U pl"rlerobe günü 1111&t l6 80 da kapah 
zarf u1ullyle Ankarada ldllre binas1ndn 58-

hn ahnacnkhr. 
Bu l~e girmek lstlyl:'nlcrln (88i ,:10) llrahlt 

mu.-akkat temlnat lie knnunun tayin 'ttl~I 
veslkalnr1 ve ttkliflerlnl arnt run uat 14.80 
a kadar ~omisyon relsliilne vermelerl 1A -
zm1d1r. 

Sartnameler par11111 oluak Ankarada m•l
zeme dairesinden, Haydar.rafada tcscllilm YC 

sevk §efllJlnden dnA1bl1calrt1r. 
(1864) 11488 

Müsabaka ile memur ahnaca.k 
Devlet Dcmiryollar1 Umum Müdürlüg6n • 

den 1 

ra olup nilmune TC i,artnamcsl komiayonda F.(iirl\C Sa. Al. Ko. R1.1 
Dil§man layynrelcrl, diln gecl' garhl Al - gilrülür. Tallplcrin muftyyrn ~alritte M.M.V 1 - Tahmlneo beher lrilo1u 45 kuruftan 

:nnr.yA"d:: hudut m1ntnka1n Uzcrinc bir.ca<; Sil. Al. Xn. da holunmlllllrl. (UI09) 115117 eo ton ••i1retl kapah aarfla HllD ahnacak-
Motopomp alrnacak 

Lise Te ll!t dcrcceslnde snnat okullan me
zunlarmd11n 80 yaf1n1 geçmemlf uktrliklnl 
yapm1• olan ve 11hl nr.lyetl dcmlryollan 
hlzmetlne elverl~ll bulun11nlardan kmm §efl 
yetiftlrJlmek Uzere müsabaka Ue 20 memur 

bomba atm1,lardir. A11 mlktarda (l"l'n dU~ br. Ankara 8cledlye1lndea 1 

1 - hfaiye lçln ahnacak olan Uç adet man tayynr,lerl ask"I hnsnr ika edememlv 2 - .Muhammen bedell 27000 lira llk te-
motopomp on be~ JUn mllddetle TC 

zarf usullyle ekslltmcyc konulmuotur. 
~apali ahnacnkhr. lcrdir. Snlr hnsnrl11r ehemlyetslzdir. Dü,man M. M. V. DENIZ l.EVAZIM mlnab 102:1 llrad1r. Sartnamcsl Ko. da 1<>-

tnyyarrlerinln att1g1 hombalarù11n biri bir rUIUr. Müs11baka lisedc olrunan fl:r:lk, riyulye 
Usera knm111nda iki frans11 hnrp e1irinin ya- 8 - 1halc1l 24 mart 9U pazartcsl gtlnü 

ÜStÜpÜ OllnQCQk saat 11 de Edlrne'de Ko. bulunduiu mahalde 

2 - fttuhammen bedeli (8i00) liradir. 
8 - Temlnah (6112) lira (l!O) kuru~tur. 
4 - lhalesl 2:1-8-941 aah günu 11at on 

deuh:rinden yap1l1C'nk Te ayr1ca 'l"erllecrk 
menu üzf'rlne bir yaia yazdmlar11kttr. ralanmasma erb<'hiyct vermietir. 

12 lie 16 mnrt arasmda dil,man 31 tay -
yare uyl etml~tir. Dunlnrdan 11 1 hava mu
har<'bf'lf'rinde 11 i g,cc avr1lar1m1z, altis1 t&y
yare dafi h11tnryalar1, fü;ü de bahriyc top -
çu1u tanf1ndan dlleürülmü~tür. Aynt müd -
det lçinde almrmlar 21 tayy11re kaybetmi' -
lerdir. 

MlLLl MûDAF AA VEKALETI 

F anilâ abnacak 
M. M. VekUeti Satin Alma Ko.: 
Beherine tahmin cdilcn fiyalt (75) yct· 

mie bef kuru11 olan (30.000) otuz bin adet 
tire fanilâ kapah nrfla münakaaaya kon
mu$tur. ihalesi 20. 3. 941 perocmbe (iinü 
aaat II dedir. tlk teminat1 (1.678,5) 1ira
d1r. Evsaf ve aartnamesi M. M. V. satm al
ma komisyonunda itorülür. Taliplcrin ka. 
nunî tcklif mcktuplarrnr ihale aaatindcn 
en a:r: bir saat evellnc kadar komisyona 
vermclcri. (1160) 11215 

Kaputluk kuma! alrnacak 
M. M. Vekileti Satm Alma Ko.: 
Bchcr metresine tahmin edilen fiyat1 

(340) üç yüz k1rk kuru1 olan (200.000) iki 
yüz bin metre kaputluk kuma1 kapah zarf. 
la münakasaya konmu1tur. K.tputluk ku· 
ma~lar için 115.000 metreden ail'i1 olma
mak 1artiylc · ayrr ayrr teklifler de kabul 
edilir. lhalesi 19. 3· q41 çar~amba cünü ... 
at u dcdir. Evsaf ve ,artnamesi 34 lira 
mukabilinde M. M. V. satin alma komis
yonundan almabilir. Taliplerin teklif ede. 
cckleri miktarlar üzerin.den kaoun~ teminat 
ve belgeleri havi teklif mektuplannr ihale 
saatindcn en az bir 1aat cvelinc kadar ko. 
rnisyona vermcleri. (1161) 11216 

Battaniye almacak 
M. M. Vekâlct1 Sa. Al. Ko. dan : 
Behcrinc lahmin edilcn fiyat1 (950) do· 

kuz yüz elli kuruG olan (10.000) on bin a
det battaniye kapah zarfla münakasaya 
konmu$tur. lhalcsi 24/3/941 pa:r:arteai rü· 
nü saat 1 l dedir. llk teminat1 (6.ooo) lira
d1r. Evsaf ve $artnameai 475 kurut muka· 
bilinde M. M. V. Satm Alma Komisyonun
dan almabilir. Taliplcrio ihale saatindan 
en az blr saat cveline kadar kanuni teklif 
mcktuplarmt komisyona vermeleri. 

(1240) 11301 

Kilim almacak 
M. M. Vekâltti Sa. Al. Ko. din : 
Beherine Lahmin edilen fiyau (335) üç 

1uz otuz be$ kuru, olan ( lOo-ooo) yüz bin 
adct kilim kapah zarfla münakasaya kÔn· 
mu$tur. Kilimler içln (50.000) adetteo a
!$dr olmamak 1artiyle ayn ayr1 tckliflerde 
kabul edilir. lhaleai 25/31941 aah rünü ••· 
at u dedir. Evaaf ve 1artname1i 1675 ku· 

Deniz Levaz1m 

Komisyonundan : 

yaptlacaktir. 
Satm Alma • - Tallplerln mezkOr rün TC 11atte Ko. blrde yaptlacaimdnn fartnamesinl Jôrmek 

(lSU) 11828 
1
istiytnlerln her glln enc:-ilmen k11lemlne ve 

K11unanlar1 74 lira llcret verilee'k ve 1-
dart-nin ~llatere<'etl m11h11ldl" ataj yapttnl -
d1ktan 1onra n11r.11rf kurAl11 muvaffak olanlnr 
kmm fefllglne tarin edllecek n tamlrah 
mlitemadiye !ilerlnde çahotmlacaklard1r. 

na müracaaUan. 

Kuru ot almacak 

fstanbul S11. Al. Ko. Ri.den 1 

40000 kilo· beyaz wtüpü, tahmio bedeli • 
19336 lira, ilk teminau 1450 lira 20 kuruJ, 
Pazarhk gün ve saati 20.3.941 per,embe 14 te 

40000 kilo renkli üstüpü, tahmin bedcli 
15176 lira, ilk tcminau 1138 lira 20 kuruJ, 
pazarlak rün ve 5aati 20.3.94 l pc:f"1embe 15 te 

1 - Müteahhlt nam Ye hesabma 4811 ton 
kuru ot 29·8·19'1 gilnü 111at 11 de aç1k ek
siltme lie satin ahnacakhr. 

steklllerln de !hale günll olan ll:i-8°941 11lt 
p:ilnU 111at ona kadar usulü dalresinde tf'klif 
mrktuplarm1 beltrllye dalreslnde mütc~ekki 1 
d11lml eneUmene Yermrlcrl. (1840) ll81SO 

Sablik enkaz 
Ankara Beledi)esi imar Müdürlüiünden: 

Kendilerlne ayr1C'a !kamrtglh verill'cclrtlr. 
Müs11b11k1 28 • mart • 11141 tarlhlnde saat 

10 da 1~1,tme merkezlerlnde ynpt111caktir. 
isteklll"ln afng1da gosterilen v'slkalarly

f' Hn1derpa~a. Slrkeci. Anksra, Baltkcslr, 
\fllatya. Kayseri, Adana, Afyon, Ir.mir ,.e 
~rzurumda l§lctme mlldürlUklerlnc 211 -
nart • 1941 gilnO 11k$am1nn klldar mUracaat 
~tmeleri ilftn olunur. 

1 - .Mevcut evsaf ve nümunc~i mucibince 
tahmin edilen bedelleri, ilk tcminatlara ve pa· 
zarltk günleri yukarada )-.Zilt iki kalem ü.s
tüpünün hizalarmda yaz1lt saatlerde Ku1mpa
,a 'da bulun.n deniz leva11m satan alma ko
misyonunda pazarhkla ek~iltmesi yap1l•cakur. 

2 - Sartnam"i her Rlïn i, saati dahilinde 
mezkûr komisyondan bcdehit altoabilir. 

3 - fw:klilerio 2490 say1lt kanunun istl:'• 
diii vuaikle birlikte ad1 ~eçco komisyona 
belli gün ve saattc müracaatlatt ilân olunur. 

(1896/1468) 115"'1 

Sünger al1nacak 
Deniz Levaznn Satm Alma 

Komisyonundan : 
l - Mncut nilmunr11ine gore tahmln e

dllen mccmuu bedt"ll Hl184 lira olan 200 : 
UOO kilo sUngerln 20. 8. 9"1 per§cmbe güntt 
1Mt 16.30 da pRzarhkla ek1111tme1l yaptla -
cakhr. 

2 - f1teklller, tekllf cdecekleri miktar ve 
fiylltlau gore yüzdc yedl buçuk nlsbc~lnde 

llk teminllt verl'cl"klerrllr. 
8 - Nümuneslnl 1i>rmek iatiycnlerln her 

gUn ve paurhlia,. 1,t1r&k edeccklerln de bel
li Jtln ve sutte ve kannnun istedip;i ve1aik
le blrlikte fst11nh11l'dakl komlJyonda haa1r 
hul11nmnlnr1 (lll27-1 iOli) 11:1~2 

Et al1nacak 
Deniz Levazrm 

Komiayonundan : 

Satin Alma 

Bcher kllosunun 
tahmio berleli 

Kr Sa 
48.000 kilo ko~·un ctl 11 88 
:!3.000 kilo kutu di 68 70 

8:10 ldlo &1A1r eli 48 77 
1 - 12·rnRrt-!IU tarihindeki kapah car! 

ek .. iltmrsl taliJl ç1km11masind11n yukarda 
cins, miktar vc tnh111in bedelleri yaz1h üç kl\
lem etln 20-mart-flU per~embe gtinil saat 16 
da pa:i:nrhkla elulllmesl yap1lacakttr. 

2 - flk ttrnlnah "3791" lir11 "7" kuru~ 
oluJl ~artnarnesi hcr gtln I~ liftlltlcri d11hilln· 
de "2l!IS" kuru~ bcdel mukabilinde komlsyon· 
dan ahnabllir. 

8 - f steklllerln kanunun istedlil vesaik 
ile birlikte btlll gUn Ye 1a11ttc istanbul'daki 
komlsyonda ha&1r bulunmalan. (1937-1498) 

11658 

2 - Muhammen bedell 211488 lira ilk terni-
natl llHl lira 60 kuruHur. Sartn•mest ber 
gün Ko.da gorülebllir. fstrklilerln belli JUn 
ve aaatte Fmd1khda 11tin Al. Ko. ne gl"lme-
!cri. (1437) 1106 

Haciz karari 

18. Hd. Tb. 9 BI. erlerlndcn Elblatanh Ha
mit otlu 838 dogumlu Mehmet hudut d1~1n1 
firar etmi' n askerl mahkeme hu1uruna cel
bl mümkUn olamam1f olduiundan kay1p 11-
ytlm1f ve askcrl mahkeme u111lll kaoununun 
(216) nc1 maddeslnln lkincl fikraatna tevfi -
kan Türklye dahlllndckl mallar1n1n haczlne 
karar Terilml~ olduiu ll&n olunur. 

(1604) 11511 

Et, nohut ve odun ahnacak 

Demirhrka mahallesi Kün sokagmda is

timlâk cdilco kadastronun 487 inci adu1ntn 
12 oumarall pauelinde k•>ath "">·ri mcnku. 
lün bedim ve te>\ i}ei türabi)·'5i alacak }ah sa 
ait olmak üz.cre enkaza 200 lira muhammen 
bedelle ve 15 gün müddetle •çik armrma)a 
konulmu,tur. ihaJe,i 2. -4. 941 tarihine müsa • 
dif çar1amba günü saat 15 te imar müdürlü • 
günde yap1lacagmdan taliplerin >·ü1de 7,S te
minatlari)'le ha21r bulunmalan illn olunur. 

(1530) 11560 

r 

1 

Tallpll"rin hcr11berlrrlndf' iCtlrec-eg1 v"I -
•rnlar ~11nlarri1r1 ~·oru, hti\'l)et .-aslku1, u
kerlik vcslk11s1, lyl huy kA#1d1, tahsll vcsikit-
1, ba~k11 ycrde çah$mt$ hc honscnlalerl, ev-
1 Ise evl,nmr cll7d11n1. (18~H) l UT' 

s 

1 

1 

Çam tomrugu ahnacak 
Dcvlct Dcmiryollar1 10. 1§letme Müdür -

ugiinden : 
Muharnml"n btdtll (121000) yuz ~irml bir 

Saframbolu Sulh Hukuk Hilkimli~inden: bln lira olan hl'~ hln be$ .riu: metre mikàp 
Saframbolunun Karaali mahallesinden Ab- ritveullk çnm tomrugunun 81-8·9'1 paur -

di Tuzcu •tkili Burhan Altug ile müddeaa- csi r;unu sa11t là de knpah urf usulü ile 

MAHKEMELER 

t 

t 

leyh Kirikme bajlannda mukim Kn~k oglu Erzurum 10 l$lctme mOdOrlüg(I bina mda 1-
G. hlllrsi y11p1l11caktlr. 

1resun S11. Al. Ko. Rs. den : Mehmet kansa Pa1ma·mn \erese.~inden oglu 
1 Gl S l 

, · 1 · _, . Ru l~e glrmrk ist,yenlcrin (7800) llrr.ltk 
- re1un a. A . Ko. lht1yac1 çm -..1- f)'Üp n Camikrbar mahallesinden K"·lek og-
k 1 d muv11kkat tt'mlnntlu;,,.c k"ln .11uu ta•·ln ,.t. 

naca o an 110 ton 11J1r etlne 600 ton o una lu Ahmet k111 Havn meyanesinde mütchad. # 

t 27 lgi tt bu 1~1 bccer •11!.crc.-•· r1ne dair 01 .. n 
ve ton nohuda tekllf edilen flys.Uar paha- dis i11lei süyu da.uintn icra k1hnmakta olan 
1 old • d kal ir hrlgeyl ve kkllf rnf'i t •l IRr1m n\·nt ~lm h 
1 Ugun an !fin halll puarhta m1§hr. duruim11•inda; müddeaale)'himadan Havva·nm 

2 T 1
. nat I~ de kndar komlsyon relshgine ver -• - a 1plerlnin 20-3-9U günll 1aat 14 de mahalli ikameti meçhul bulundu~·ndan ilâ . 

1 "'u 1elrri ls!.i11nd1r. n 
tem natlarlyle blrlikte komlsyonumuza mO · oen tehligat icra k1hnd1jt halde duru•ma günü 

1 • 5500 mctrr mlkAp tomruk; l'rman mUdur· 
raca11t llrl. (11121) 11686 olan 14.3.941 cuma &iinü saat 9,20 de gelme- 1 ligiln<'"' l~lct01l'n1ize tah•i~ dilen "e Snr1k11-

miJ ve musaddak vek1lctname ile bir 'ekil da· 
Muhtelif malzeme ahnacak mifm Korn ·lu nrmanlrnndan tl"frlk ~diltn 

1 hi gôndermemi1 oldujundan bakkmda J:t)·ap 6 a ,.r 29 11 numarah mnkhlnri don katc _ 1 
Beykoz Sa. Al. Ko. Ra. den ' karan ittihaz cdilmit oldugundan duru,ma gÜ· il<'('ektir. 

1 - A~at1ù1 clna •e mlktar1 yazth mal· nü olan 16· .(. 9·H çarsamba günü sut 9110 Teslim ~l"ri S11r1kam1' ht~ar fahrlkutdtr. 
d 

zeme 19.5.94.1 ,.000 eut 14 de komiayonu . da Saframbolu •ulh hukuk mahkemcsine gel· 'nttnnm<'lar· H·•d • 'd 1 . A k ., ec1· . • • • • . ... ' • • arpa,a a . c1 n ftPll· 

muzc:-a milnakuaya konulmu~tur. m . •Ai veya b1~ ~ek1l gondermed1~1 ta~<lsrdr, a 2. ci Eri:1 rum'da J o <'U i•letmc mudûr • fi 

t - Trkarrur erit-el:'k fiyat Userlndcn o/c ~l~ap muamelesmm mutcber addl:'<liieccg1 1eb- l Jükltrind'n , r :;nriknmi•, Kars, Trl\bi:on (,;. 
Il! teminat ahnacakhr. ( 11122) g makamina kaim olmak üztre illn o!unur. tasyonlarindan 6 lira mukahilindc tedarik 

8 - Evaaf ve ~eralt her aUn Ko. da ao • --------- "'llllr (1118) J 161 
rülebillr. 

Adet Clnsl 
6000 Yem torb111, 
15000 Bclleme 
7000 Kolan 

10 Nalbant tak1m1. 
8000 lp 1ular 1ap1 n ba~hf1 

10000 Gebre 
aoo Cul. 111187 

Bir garaj yaphr1lacak 

Eakl~ehlr Sa. Al. Ko. R1. den : 

l - ~fliteahhit nnm vc hesabma yaptm
lacAk ylrmi hlr bln yedl yuz yirml diirt lira 
"7 lcuruJ k1:"1if bedelli bir aaraj binan kap•
h r.arfla cksiltmc> e ç1kar1lm1~t1r. 

2 - ihalesl 8-ni&an·Hl perftmbe gUnti 
1aat 16 da E&lu§«-hlr Sa. Al. Ko. da yap1la -

Muhtelif madenÎ malzeme ahnacak 
Dcvlet Demiryollar1 S11tin Alma Kornisyonundon i 

A~as1d11 isml, muh11mmrn hrdell ve movakkat tcmiuh arri 8YTI gost"ilml~ olan An 
kar11, h11St11nl"Si madrnl malzemesi 31-3-941 paurt~~i i:Unu •1111t Hi de kapnh zarf usuhl 
He Ank11ra'dll iclare blnu1nda stra ile ve 11yr1 ayr1 atln ahn11~11khr. 

Bu i~lere p:lrmek istiyrnlcrln llsteleri hizas1nda y111.1lt muvakkitt tl'mlnat ile kanun11n 
tayln etti{d v1"sik11lar1 •e lekllflerlni •YDI günsitat U dl" kad11r komls) on relsltginc v'fme
leri lb1md1 r. 

Sartnamcler paruu; olara kAnkara0 d11 malr.cme dalreslnden ve Ha~ dnrpa~a·da tr -
11:"1lüm ~cfliginne.n dng1hlmaktad1r. (1460) 

Malzemenln isml 
2 loci grup1 21 kaltmden ibaret madenl ko
modlnler, mualar, arabalar, l(oltuklar v. 1. 

1 lnci srup 27 kalemdcn ibaret m11denl kap
lar, muaycne masa Te tczlonglari vesalre. 

M uhammcn bedel 
1.lra 

24948 

1s·17 

11:1:?2 
!11u' akknt temlnot 

Lira 
1671,10 
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Tavuk suyu ile mamûl bir tek 

CAPA MARKA 
~ 

Sebze ve hububat komprimesiyle 24 saatlik 
kalorinizi temin edebilirsiniz. 

Her büyük bakkaliye magazalarmda bulunur. 6098 

600 Kombinezon ahnacak 
Türk Hava Kurumu Havac1hk Dairesi Genel Direktorlügünden : 
Beher adedine 6 lira fiyat biçilen 600 kombinezon satin ahnacakttr. 
Eksiltmesi 20 / Mart J 1941 per§embe günü saat 15 tedir. 1steklilerin 270 

lira teminatlariyle birlikte belli gün ve saatte Levaz1m § ubesine müracaat -
lan .... , ........................... __________ ~ 

BAYILANLAR. ÇARPINTI ve SINIR BUHRANI ÇEKENLER 

NEVROL CEMAL 
den 20 damla almca sinirleri yabttrrrr, derhal ferahlarler. 

Evinizde bulundurunuz. 

~==BELSAMiTOL 
~ !dm yollan iltihab" had ve mürmin belsojtuktugu, idm zo'1uklan. 

11 

mesane ve prostat iltihab1 ve béibrek hastahklanmn tedavisinde 

tesiri çabuk ve katidir. E czanelerden israrla BELSAM1TOL 

aray1mz 

Ôksürenlere KA TRAN HAKKI EKREM 

U LU S 

NAFIA VEKALETl 

Matbaacdara 
Naf1a V.:kllletinden 1 
2/l-3-91.1 sah günil saat lll de Ankara'da 

Nnf1a Vekttletl blnas1 lçinde malzeme mil -
dürlügü odnsmdn toplanan mnlzeme eksilt
me komisyonuncln basnn ilcret!ne takribl 
(970) lira bedcl tahmin eclilen içme sular1 
kitabmm tertip V!' tabmm kapah zarf us~lü 
ile vahidi fiyatlnri üzerlnden cksiltrnesl ya • 
p1lacaktlr. 

Eksiltme ~nrtnumesi ve teferrual1 hedcl,lz 
olarak mal~eme müdilrliij[ilnden ahnnhllir 

Muvakkat te111inat (72) lira (71l) kuru~ 

tur . 
fsteklilerin teklif mektuplrmm muvnkknt 

teminat ve ~artn11mrsincleki vesaik ile birlik· 
te ayn1 gün onat H e kadar mezkOr komis
yona makbuz mukabilinde verrnl' lrri IAz1m · 
d t r (1338) 11393 

lnhisarlar U. Müdürlügü 

lntaat münakasas1 
inhisarlar Umum Müdürlügünden: 

1 - idaremizin Anbra ba1müdürlügüne 
bagh (Alibaba) tuzlasmda 1500 mctre murab-1 
bat sahada (2) adct tebahhur abdanmm in,a. 
51 kapah zarf usuliyle eksiltmeye konmu,tur. 

2 - insa e<lilecek abdanlann muhammen 
be<leJi 10329 lira 84 kurustur. 

3 - Eksiltme evrak1 Ankara'da inhlsarlar 
ba$mÜdürlügù tuz fen $ubesinde ve istanbul' · 
da Galatada yolcu salonu karsumda inhisarlar 
umum müdürlügü mcrkezindcki tuz fen $Ubc • 
sinde gfüülebilir 

4 - Ek<iltme 7 nisan 941 pazartesi gunu 
saat 15 te Ankara'da, inhisarlar ba,müdürlü -
günde müte,ekkil komisyonda yaptlacakur. 

5 - lstekliler, teklif evrak1 meyanma ,im· 
diye kadar yapm1s olduklan bu kabil i,Iere 
ve ticaret odasma kay1tl1 bulunduklartna dair 
vesikalaum da ko>•acaklardtr. 

Y ap1 ve 1mar Î§lerÎ ilânI 6 - Muvakkat teminat miktart yüzdc 7 bu-
:\" af1a \'e-k:ilrtinrll·n : çuk hl<abiyle 775 lirad1r. Teminat için millî 
1 - Eksiltmcyc konulnn i~: Dahiliye Ve- bankalardan ahnacak mcktup ile borsa rayiç 

kâleti binnsmdn ~aptmlncak esash tnmirat fiyaundan yÜ7de 15 noksaniylc millî e~ham 
i~idir. kabul edilir. 

Ke~if bedeli : 266:? lira RH kuru~tur. 7 - Teklif mcktuplannt ve diger evra\1 
2 - Eksiltml' 18. 3. mu ~ah günii saat havi zarflar usulüne gore mühürlendiktcn 

U! de Nnfin \'ckî1 lcti yap1 V<' i111ar i ~leri ek· sonra, ihale ~aatindcn hir saat eveline kadar 
siltme komi8y<mu ocln,incl11 paznrhk usuliyle Ankara inhi,arlar hasmüdürlügüne makbuz 
yap1laC"nkt1r. mukabilinde verilL't:ektir. 

3 - Eksilt1ne ~artnnmcsi ve buna müte - Posta ile ~iinderilecck tekliflerin gcne iha-
ferri evrak ~ 11p1 \ "C imar i~l~rindt• gorül!'hi - le ~aatinden bir saat cveline kadar komisyona 
llr. gelmi, olma<i lâz1md1r. 

i - Eksiltmt>ye girehilmfk için istcklilc- Postada vaki olahilecc-k gecikmelerden do-
rin 19!1 (yùz doks.m duk111) lira 72 (yctrni~ lay1 bir güna mcsuliyet kabul edilmez. 
iki) kur11~h1k m11vnkk11t trmin at vnme-leri 8 - Bu hususta daha fazla taf<ilàt almak 
IA7.llnd1r. ( l/i'.?.5) 1 l!i.'l!J istiyenlerin üçüncû maddccle yaz1lt )ierll're mû-

TlCARET VEKALETI 

Nazan dikkate 
lïcarct \' ek1iit'lincle11 : 
\' ekt1IPt1111 1 • lrn fr..1 c• s1ak re~drku' deo 

Ia~t' :'>11hte~nrhii'mcla milnh :d va1.ifelere ~im
chye k1tchr \·11p1l1111 rn11rac·;uttlar kîifi irilrùl 
111ü~tùr lhcl .. 11111 1111'111ur1yet talebi maksa 
cliyle muracaat rdil111ernesi ill'in olunur. 
(1515) J15a2 

A.ramyor 
fi caret \' ek1îll'I tnOt'u , 
Bakanhklar civarmda rcsm! daircye elve 

ri~li ti-8 odah kaloriferli bir npartunan katlnn 
veya mûslnkil bir eve ihti) a~· v11rchr. Bu ~f"

raiti haiz cv SRhiplcrini" 111 ·?<' ~I ustt'i-1rhfi"1 
levaz1m servisine 111ür11C'1111tlan. (151'i) ll53il 

MATBUAT 

Matbaacdara 

Matbuat Umum MlidUrlli~Unden: 

1 - L a Turquie Contemponune idll kl
tab1D tab1 111 aç1k ekstltmeye konmu1tur. 

2 - Tab1 k1sm1 asgart yirml be§, ê.za
ml otuz forma ve klt!le k1sm1 d11 asgarl 
~. azaml 60 btn snnt1metre tahmln edl -
leD bu kitap !'IOOO nllsha olacakt1r. 

3 - Tab1 k11m1m1n bcher formasmm 
40 lira ve kll11e k1s1111 n 1n beher santlmet
realntn 2 kuruo lttbar1y1c to.hmm1 bed ll 

racaat etmelcri. (14112) ll 'i'i4 

A.NKA.RA V A.LlLlCI 

Çimento almacak 

Ankara Vnl\liji:inden 1 

\[ uh11m111en beclt•li 760 lir·Hla n ibnret bulu· 
r11111 .500 torbn <;imcnto nhn11C'11ktir. Sartname
sin1 ber p:iin 'tnclyom 111ucl11rl11ji:iinde giircbi
lirler. Tnlipll'rin 3 1-3-9ll pn1.artrsi !(Ünü sa
nt lll de vilâyet dniml l'nciimenine mùraca -

atlnri. (1119) 111-2·1 

T amirat yaptirdacak 
Anknrn Valiliji:inden 1 

Ke~if tutari 1600 liradan ibaret bulunan 
stadyom ve hipodromda tecrit ve tamirat 
ynpl1r1lacakt1r . Sartnamesini her gün stud -
)OILI müdürlüji:Une giirehilirler. Bu i~e talip· 
!crin nnf1n mùdürlufi"unden alacaklar1 fen-
11! vesika ile birlikte 31-3-!H 1 paznrtrsi 1tünù 
'aat Hl de vlll'iyet daim! encümenine rnùrn • 
caatlari. (1120) 1 U25 

Teblig 
Anknra Ynliliginden : 
Cilt: 6, \ arak: 73, scncsi: 939, sahibinin 

ismi: Erzurumlu R1z11 karm Liitfiye, mevkii: 
~o. 7, mevkii: Ku~ç11ji:1z, cinsi: llarap bai(, 
k1ymeti: 1110 lira, nisbcti: blnde IO, vcrp:i 
111ikclnr1: 1 lira 50 kuru ~. itibar senesi: 1910. 

Yuknrcla i mi y11z1lt mùkellefin buluna -
m11chg111tlan F:nyrl 1nenkulü haklunclaki tadi
lA t k orn tsyuuunun 'k.l r n r 1n 1 h nv i U1ha rnatn~ 

tebliit ed il rmern i ~tir. 124001 muvakkat t em inat1 (180) llrad1r. 
4 _ Eksiltrne 20 3. 941 tarihine mlisa- 369:! s ny1h kan unun 10 uncu maddesi teb-

dlf per§embe gunU saat 15 te Ankara'da lijéat fR;,h hük11111ne tevfikan tebligat maka
Ba§vekA.let Matbuat Umum MlidUrlüjtli mtna k11im olmak üzere kcyfiyct ilân olunur. 

satm alma komlsyonunda yap1lacakt1r. (11-88) l Hi.511 

5 - ~artn11.meler Ankara'da BqvekA 
let Matbuat Umum MüdürlilitU evrak ve 
muamelàt mUdUrlllgilnden, lstanbul'da 
matbuat bUro:;undan paras1z olarak ah · 
m r . 

6 - TallplerlD teklif mektuplar1ni !lart
namede ve 24!10 say11t kanunda yaz1h ve· 

KA.ZALAR 

Motfü satI!l 
Alanya Liman Relslij[inden 1 
Alanya llmanrnda karaya dil~üp parça • 

salkle beraber 20 3 941 per~cmbe gtinU 
yaz1h 11os1.: csash tamirat1 kapah zart U· saat 14 e k.adar Ankara'da Bqvekllet lan in yunan ban<"nkh Taksiyarhi adh moto 
suhyle eksiltmeye konulmu•tur . alma rün 4.~ bencir kuvf'tinde 2 sillndirli Wolin VlLAYETLER 

Kapah zarf usuliyle 

eksiltme ilânr 

Y matbuat umum müdhrlligi) satin 
2 - EksHtme 25. 3. 941 tarihlne milsa- der m11rkah m11kinesi 7 nis:rn l!lH pazartes1 

komlsyonu reish~ine tevdt etmeleri ve· ,nnt 10 cln limnn dniresinde komisyon mil 
dil sait glinU aaat Hl t e Kütahya vi!Ayetl ya taahhiltlli mektupla gondermeler1. 
daim! encUmen mde icra olunacaktir. 1120l'il 11257 

3 - Muvakkat tem tnat 1159 Uradir. 
4 - Tallpler ekslltme kanununun kapa· ..111111111111111111111111111111111111111!:, 

vat•ehl'slndl' n11izaycde He snt1lacnktir Mu 
hammen bedeli 7110 lirnd1r. fstiyenlerin A 
l11nyo 
nur. 

liman rt'isligine mtirRC'R11tlnr1 i!An 
1 U27 

olu 

Yozgat 
den: 

Naha 
h zarf usultyle ekatltme hakkmdakl mev- -

Müdürlügün - zuat1 dahlllnde terti p olunacak z.artlarla ~ Kirahk ---ev Bakrr te) almacak 
DU:>.ce Beledlyeslnden: 

1- Eksiltmc yc konulan i11 : 
Yozgat • Sorrun yolunun 12+ 500-15 + 

0.6 1 kilometrelennde ln!la edi lecek 33758 
l ira 6 ku rU$ ke$ifli 1mlâ ve eos;i i le be$ 
m enfez 111$aatid1r. 
~- Bu iee âi t sartname vc evraklar ~un-

lardtr : 
A - Eksiltme $art namesi 

B- Mukavele pro1cs1 
C- N afia iflleri gcnel &artnamesi 
D $osa vc koprûler fennî ~artnames1 

E Hususi $artnamcsi 
F- Ke$d cetveli, tahl ili fiyat . met raJ 

1- P roje 
l stekliler Vozgat daimi cncümeninde bu 

evnk vc sartnamelen gorebilfrler. · 
.~ - Eksiltme 24/ 31941 pazarles1 günü 

1aat c4 de Vozgat da : mî encümeninde ya · 
p l1cakhr. 

4 - Eksil t meye g irebilmek 1ç1n 1stckl i

l~r n '15 39 lira muvakka! teminat vcrme 
le ' vr bul"dan !>aska a~g1daki vcsa1ki ha 
iz 'lulunma'ari Jli?1md1r : 

A - En u onhin lira ltk yo l vcya këprü 
it! ~ •t · v~pmr~ bulunmas1. 

B- th~'" tarihindel" 4 gün cvel müra 
< • • tl:i vil:lvet•el' ekc;;ltmeye g1rebilecek 
!e·'"'" cla i r ve<il·1 ;ilmal:in 

tekh flertnl eksiltme gUnUnde saat 14 e 
kadar daim! encllmene verm1!1 olacaklar-
d1r Bu saatteD sonra mektup kabul edll · 

mez. 
5 - Posta lie gllnderllecek tekllf mek • 

tuplartn1n muayyen vakltten 90nra gel
mesl eksiltmeye t11tirAk hakk 1n1 reted e · 

cektlr. 

- -
: Y eni~ehirde Izmir cadde· : 
= sinde 12 numaral1 8 odal1 ev : 
: kirahktir. Kalorif eri vard1r. : 
: Telefonla 1144 numaraya : 
: ve mektupla Ulus'ta N. U. : 
: :\dresine müracaat. --

Kllosu 
354 

170 
177 
132 

22 
45 

200 

Kahnhg-1 
14 mm. 
10 

8 
6 
4 

2 
35 

Clnsl 
Bak1r tel 

.. 

" 6 - Talipler blrmcl zart1n lçtm !hale ., l 1111111111111111111111111111111111 li I,. 
gilnilndim tiç giln once vi làyet natia mti 1 - Yukanda yaz1l1 muhtellf kahnhk 

dUrlU~Unde mtltei,ekkll ehhyet komisyo . 111111111111111111111111111111111111 t a bin yUz .dlo mUstamel bak1r tel 4.3.941 
..Ill !:. tarihlnden ltibaren 15 gUn mUddetle ve nundan al11caklar1 mUteahhltlik ehltyet _ _ 

VCSlkll.'ltnl ve bu lunduklart mahallln tlca- : Ki ra ls k da ire = kapa11 zarfla müzayedeye konulmu1tur. 
ret odasina kayitlarmi gèlsteren veslkay1 : : 2 - Umumunun muhammcn .bedell bin 
koymiya mecburdur Bu vesikalarla mu.. : : yüz lira ve muvakkat taminat1 8250 ku . 
•akknt tcmmat makbu1 ç1km1yan mllte- : Yeni~rhir'd<' 4 od:1, hnnyo, mutfnk : 1"14tur. 
ahhltlerrn tekltf mektuplar1 aç1lmadan = ,,. ,ofnsi olnn kaloriferli iruzel bir da· = 3 - !hale 20 3 . 941 pcr1,1embe gtinU sa
kendilertn t- reddolunacaktir. : ire kiT'lhktir lc;indc•kilt'rl' murnr11nt : at 14 te belediye encUmenlnde yap1Jacak-= \ clrts: Çoruh Snknk 8 -1. lOlll : ttr. 

7 - tv hakkmda daha zlyade tafsllât - 4 - Tallplerln mektup ve temlnatlarty-
lllmak 1stt:,." nier 1§ gilnlcrinde no.fia mU· .,11111111111111111111111111111111111111,. 
dUrl Ug·iine müracaat edebllir ler ( l S89 l le birhkte vaktl muayyende belealye en 

113
87 cUmenlnde haz1r bulun~al ari. ll l'i14 

A.SKERLlK l~LERI 

~ubeye da vet 
\ nkRrn Ycrli .\ skerlik ~ubt'sinden 

Dr. ~erif Korkul • Bir Veteriner allnocak 
'.\ u 1111111t' hn~tnflt"hl ~t""t 1tpt•tntnru 

'"' 1< Un hast1dnr101 oaal I ll teo 80fl 

'" k11b11I <'cler Konpt'ratif •1rkns1 Al• 
-.:111.n1i \ p H'.? 1 

Nazilli Belediye Reisliginden : 
:J:i lira nsll m:111~h !':nzilli belediye vcteri · 

11•rlij:d mil nhaldir. T r11ip ola<"aklurm 1111"11111 · 
rin k11nunu huk11111lerin~ tevfiknn 31 'l !1-l- l 
1111 lhine kiulM "l nzllll 11 lrch)'"~ine ma•,.,.,. 
.1thrn (lf:l:J.5. 1 i~R) lllll9 , 

Müessesemiz için O$ag1da yaz1h 
Î$1ere memur ahnacak 

Türkiye Demir ve Çelik F abrikalan Müessesesi Müdür 
lügünden: 

1 - L âboratuvanm1z tçln lhtisas mevkll 140 210 ltra11k 4 ktmyager. 
2 - tht1sas veslkas1m hatz asgarl beo aenellk meslekl tecrilbes1 bulu 

nan bir dahlllye mUtehass1s1 l verllecek Ucret 300 llradtr Azaml YB.§ hadd' 
~ dir.); 

3 - Proje ve maklne reslm l§ler1 tçin 2 ressam (lht1sa.s mevkil olan bll 

memur1yetlere verllecek âzaml Ucret 210 ltradtr. 1; 
4 - Ustaba§1 ve lf}Çl kurslar1n1 ldare etmek ve baz1 derslerinl btzzal 

tedrle etmek Uzer e b1r kurs tltretme111: 1 Barem har1ci 210 lira ticretll bU 
memurtyet lç1n tallplerlD mühcndtsli.k veslkas1m ha1z bulunmalar1 varttll 
li:velce mualllmlik etml§ olanlar terclh edillr 1. 

ri - .Muhasebe, tlc11.ret. muhaberat ve zat li,lerine vukullu olan OD Jl'le· 
mur ( 361'19 numaralt kan un ahkam1 dablllnde blr dcrece smal l§letJl'I" 
i:ammiyle verllecek ilcrct isri 140 llrad1r. l, 

6 - Beden terbiyesl kursu gl>rmU11 ve l>tretmenllk veslkas1m haiZ 2 

~por llitrctmem: t Verllecek Ucret barem haric1 olarak 140 ve 170 1tract1r. 1 

7 LAboratuvar1m1zda 1atihdam edllmek Uzere lise veya orta mel<tf'P 
mezunu 6 làborant t evelce ta boratuvarlarda çah"m11 otanlar terclh ed!lt 
CPKtir Verllecek Ucret 71'1-81'1 l1rttd1r ) . 

8 - 2 revtzôr: rTallpterln devtet datrelc>rtnde veya bankalarda mur s 
k1p. kontrolor 111llf Ptt111 veva m11nvlnl g1bt hlzm etlerde bulunmu§ otma.1

1 

11artt11 V ~rt l f'Ct' k 11rr .. 1 Jt;!'i11 numarah barem kanunu ahkA.m1 dahlllnde blf 

derecf' ~1 nAl •11let111 .. zammtyle 170 ve 210 llrad1r. 1; 
Y11k!.r1t.111 vaz1h memurlyetlert> a.hnacaklar1n askerllk h1zmetlertnt tf

9 

·tm111 olmalar1 ve asgarl orta mektep mezunu bul11nmalar1 ~arttir HAlell 
<<;!'il) veya ~61\!l numarah k11.ounlars tAbt devatr veya mtiessesatta çah0811 

tahplerrn evRaf1 kabule 11ayan gl>rllldilg-U takdirde 36159 numarah kanunul' 
l 2 tnc1 maddest muctb1nce bulundukla.n mercllerln muvatakatl IA.z1md1r 

thttsas mevktle r tn e ver llecek Ucretler barem kanunu lle 3968 numarali 
1<anun ahkl\m1ns gore tesbtt ed1lecektlr. 

Tallplertn, Ankar a'da SUmerhank Umuml MUdUrlUtil zat l§lert servis 
ler1ne ve ht1rnbul'da SUmrrbank 1ubeslne veya mUessesemize milracaatl

9 

temln edebllec<'kl<>rt ti, talpnameler tne 8.lJlll!;1d11 yaz1h vesaikln as1l veY9 

iuretlerlm bag"ltyarak 31 mart 1941 tarlhine kadar mUessesemize rnurs· 
caatlar1 .... 

1 - Tahsll vestkas1, 
2 - H1:>.met ves1kalar1, 
3 - P olis bfümUhal kljt1d1, 
4 - NUfus hUv1vet cilzdanmin suret! ve askerltk veslkast, 
:\ - S1hat raporu. 
6 - 2 boy. fi ves1ke fotog?"a11 

:::::::-:: ---------------------------- ,,11 ~ 
.Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll ~ 
= ~ 

~ ôgretmen aramyor 1 

: Milli Müdafaa Vekôletinden ~ ~ = ~ ~: 
: 1 - Kayseri - Zencidere Ge dikli E11ba§ haz1rlama orta okulù• . i 
: na bir Frans1zca, iki Matepia tik ve bir Fizik-Kimya Oi retntets• ~ 
: ahnacakhr. ,,\Il~ 
: 2 - Taliplerin 439 say11I kanun hükümlerine gore orta 0"' ~ 

~ : muallimligi yapacak evsafta bulunmalar1 §arthr. 11 
: 3 - Kendilerine 3656 11ay1h harem kanununa gore ayhk üd' ! 
- verilecektir . ~ ~ 
: 4 - l steklilerin tekemmül ettirecekleri evraklar1ru 15 NÏ $ ~J 
- 1941 tarihine kadar Askerî liseler Müfettitligine gondermele1'Î 1 l 
: zumu ilâ n olunur. ( 1411) 11470 11 

'=i1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Cildiniz • Bozuk! m1 
Bag1rsaklann1Z1n muntazam 

çah~masin1 temin edin ! 

Bozuk ve kabar1k cildler ekseriya bag1rsak faaliyeti 
zay1f olanlarda gorülür. zira gaitt maddelerin uzun 
müddct bag1rsakta kalmas1 semmi maddelerrn bagir
saktan kana kart$masin1 mtaç etmekdcdir. 

Muntazam surette Normacol altniz ! Normacol bag1rsak 

kenarlarini tahri~ etmeks1zin bag1rsaklarr bo~alt1r 

Normacol danecikleri bag1rsak içindc gaiti maddelerle 
birle~ir, jelatini mah1yette ~Î$Cr ve onlarr yumu$ak bir 

halde ve kolayca kayan bir $ekle sokar. Bu suretle 
normal ~ekilde yani saglam ~ah1slardaki tarzda ve 
diger müshillcrde gorüldügü gibi bag1rsak kenarlannda 
her hangi bir taharrÜ$ olmaks1z1n bo$alma vukua 
gelmekdedir. Bu 1tibarla Normacol sayesinde bag1rsak 

bo~almalar1 aslâ d1yare $eklinde olmamakdad1r. 

NORMACOL 
Kabi z h g a kar ~ 1 

~- Te:CJ i f mektuplar 1 ~ üncü madtle:le 
"~ »h a"'''"n h r u :i1 evel •ne kaclar daimi 
C!'C imene ~etirolerek encùmen re . ligine 
T B bu1 mu~ bil nde ve ecektir Posta ile 

g'.ln<lenlel"ek mek• upl~r nih~v~t 3 üncü 
m• 1'11"cle vaz ·li 5aate lcadar t elm1s olmas1 
v,. -lie; zarh'1tn miihür mumu ile iy1ce ka. 
p i>• 1,,,, ?!.,,as· 'n · ttir . 

\ nkar11 /. 1trr1 \l il li mnhn llr'1nd t' Ozdl·n 
.uk11 k ~" l de ..>turdugu nu ~ubeye bilchr111i~ 
nla11 ~ma l tj he~ap 111t·111 uru H ayri ofi"lu :J31 8!1 

l"e-111111 Kantit~tn adrC'sinile b11l11nll111 n1111,t1r 
\l11111aile) h 11111111 111nk-.1 diyl~ vazife 11 lch gtn· 
dan aC"ele ~ube)c murar11at1 llln o lunur. 

YENi Sinemada HALK Sinemasmda SUS Sinemasmda S.. S s11~ UMER inei113 1 

·11-r' 
Bul("ün I~ Ill den 11

1 ~t 
( 150fi) 11 612 

Postada o l=>ri ii:ecikm,.Jer kabul edi lme7 
(t•2Q lt~o8) 11 333 

s--~e t;t.mîri Kiral1k 7 odal1 daire 
KIJU!hYB V ilAvetlnd<>n: 

nu geC"e :?I d~ 

BiR ADAM GAYf P OLDU 
,·111yunlar: '\' illinm Powell -

Mirna Loy 
Saat : J l.30 16.30 18.30 

seansl11 rmda 

Dugün bu gece 
I>eh~et vc heyecnn snçan 

hir 5:1hrser 

Gorünmiyen 

adamm avdeti 

Bugün bu gece 

Dllnya komikler k1rah 

ARSAK PAI.AntYIKY<\N'm 

3 Ahbap ~avu1lar sirkte 

ï d 
fevk a li\ tlr hir tl'mSI .. • ' 

YANIK GôNULlf 
b(O 

Oym~·anlnr : ,Je11n (,li 

\lirelle Balill 
Ek~lltmPye kon11lnn 10: 

Stmav Dl'mtrcl volunun l !\ + 4rn -

20 + 413 k!1cm1etrel erl ara.si 'ose esash 

tamlrat• 

Sari Kot k kar§1smda M1sir se
fareti yanmda 307 No.lu apart -
n amn orta kab kirahktn. 7 oda

SI ve kaloriferi vardir. Mobleli, 
moblesiz veya yar1 mobleli kira 
ya verilir. Tel: 1122 - 6611. 

U LUS - ll. inci >•I. - No. 70+1 
Imtiyaz Sahibt 
lskender Artun 

Umumî Ne~riyati ldare Eden 
Yaz1 t~leri Müdürü 

Mümtaz f aik FENtK 
Müesseae Müdürü Na~it Ulug 

ULUS Basrmevi ANKARA 

Elveda Gençlik Scanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 
p:err 21 de 

Sean~lar: 

1 i - 16 - 18 gece 20.30 da 

Seanslar : 1
1 

12. 15 - 11.30 - 16.:1° . ' 

Keo1f t;fde:I 1 MY! 28 ilrad1r. 
1 - Yaktt.r1da mevkll ve kefil t>edeli ~ / 

Yaratan : ROBERT DONAT 

T eleton : 3MO 

Saat: 12.15 de ucuz matine 
Telefon: 1131 Teleton : 3M9 

gc<"e 21 de' $-t;: 
TeJef<'ll 


