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Ticaret Vekâletine bagl1 
• 

lase t eskilâh, t icaret olisi 
ve bir pet roi olisi kuruluyor 

la$e teskilât1 ve yeni ofisler kurulmas1 
kararlar1 yüksek tasdika ikt1 ran etti 

?'icQret Vekilimiz B. Mümtaz 
Ôkmen 

'-----~~~--~~~~ 
'1u/gar - Türk 
clost/ugunun 
~en; bir vesikasi 

Falih R1lkr ATAY 
'I' .. 

t'ri~:ltiye Hariciye Vekili ile Bul
')ii. '" Ankara elçisi tarafmdan 
~, .. 0 nYedinci günü Ankara'da im· 
L • •e d·· "')!'-ni> llll gazetelerde ne§rolunan 
'1iid, lllne, iki kom1u devlet ara· 
d••t1 kenelerdenberi devam eden 
>•Ili h'' bar11 ve itimat aiyasetinin 

Il •r Vesikaardrr. 

~!ii,:. "eaika, ne eaki ahidleri tadil 
l \iii. .:~· ne de onlara yeni. bir hü
"'ii.~ O.\>e etmektedir: ancak iki 
>,,11>\ ' Yeni cihan harbmm, Balkan 
~'lllld ado.srmn içinde, etrafmda ve 
""hr, \ tehlikeaini hissettiregelen 
~•le "tt •rma ragmen, aulhu koru • 
d~llll " lecavüzde hiçbir menfaat 
~!~.::nak prensiplerine oad1k kal
~ •tiri~• tey!t etmeyi faydah telâk-
1, •a;lli fle.rd1r. 17 1ubat beyanna • 
~dltr" ~•.r tarihçesi vard1r : Ma -
~~'lei;, ~1 .'lktetrin tarihlerinde harp 
) '! etii'· ?1n emniyet aahasma inti
b' d, b'f1 zo.man, Istanbul ve Trak
.~~trhlt Ir takun müstesna ihtiyat ve 
t "!ll>ii 

1 
.. tedbirleri almaga lüzum, 

~~birt' ~k: Bu onleme ve müdafaa 
d ~1,,.~r11u kotüye tefair ederek, 
b~'il1:•to.n'da huzurauzluk uyan • 
,'~e do'- olmu1tur. Halbuki harbm 
~~1-...., nu yakla1makta oldugunu 
~~)•t l diktan gelmek ve nûllî em
~'>e iç~l'llretlerini ihmâl etmek Tür
'~II,lltt 1" ~Ümkün degildi. Bütün 
) 1• e,11:

11lletlerinin hayati menfa
~~'l•tm •nl":ra bir büyük devletin 
1~.torii "me11nde oldugu hakk1nda
~ '>ord' kve k":naatimizi muhafaza 
~ "a/ · lk1 devletiL cogra
b '~J,, ':t•tlerinden dogan siyasi 
~~~, ;11~. batka ba1ka istikamette 
J,~ t•reà';.!lari cebretmit olsa dahi, 
t, ll<>kt ut edilmemek lâzun ge'' •I,, "a tu olmah idi ki, Bul
~,~ill>id~ 

1
Türkler aulh arzusnnda 

1, "'•k ~ er! iki millet de harbd111 
l;~lle,den '1,1?'.ndedirler; bu memle • 
•G' ~~ 1r1ne bu lat an harbm teh· 
~,'t\ ltttlz:ar':.rlar1ndan, dijerinin ma· 
"1 'li~n bcag1na kani degildirler. 0 
t;~'~ller'u go~ü,ümüzü dost devlet 
1~~ l'Grk~e h1r defa daha izah et· 
i't\~Ît-ler' '~e'nin müdafaa haz1rl1i1 
l~t-' k •nin .hiçbirinde, Bulgaria . 
11, ij t• o.r,, h1r niyet ve kast kotÜ· 

'°"' ... aavv · 1, l1k b Ur etmekte zerre kadar 
'li~~diler· ulunmad1gin1 anlathk ve 
li:.:. "'z:i ~~e, aram1zda hususî ve 
-~ QJr p ,. 'k . >~1/ o)d • 0 111 a tay1n etmek im· 

ia§e Umum müdürlügü 
ithalâf, ihracat stok ve tevzi i1leriyle 
istihlâki lanzim vazifesiyle mükelleftir 

ter Vekllleri Heyetl memleketin 18.le l§lerlnJn tanzlm. idare ve murakabeslyle 
mUkelle! olmak üzere Tlcart Vekàletine bath blr 1&1e teokilA.t1, blr petrol ve blr 
de tlcaret oflsl kurulmas1 hakklndakl koordlna.syon heyetl kararla.r1m tasvtp et
mlo ve bu kararlar yükaek ta.scllke iktlran eylemlotir. 

1 Q§e te1kilâtr 
fqe te~ki1A.t1 Ticaret Vekllin1n emrl alt1nda·blr mUste1arla btr mUsteaar mua· 

vlnlnden ve l&1e t1blrlljtl heyetl, tqe umum mUdUrlüiU, flyat murakabe mUdUrlUit!, 
matbuat, muhasebe, zat J1lerl, levaz1m, evrak ve dosya ve 11fre servlsleri ve vilA.-
yeUer te1kUA.t1ndan mUrekkep olaca.kbr. (Soau S. inci say/ada) 
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TiCARET OFiSi 
Halk ve millÎ müdafaa ihtiyaçlar1 için 

lüzumlu olan iase malzemesinin 

ohm sat1m islerini tedvir edecek 
Dllcr blr karar lie halk ve millt müdafaa 

ihtlyaçlari lçin JUzumlu ia~c malzcmesinin 
a.hm ve sabm l~ler!ni tedvir ve ldhar1n1 te -
min ctmek lçln bir ticaret ofisl kurulruakta.

d1r. 
Ofls, hllkmt 4ahslycti halz olmn.k, husust 

hukuk hUkUmlerinc tevfikan id.are edilmek, 
a~a~1da. yaz1h vazlfelcrl g6rmek ve mcsuli -
yeti scrmayeslyle mahdut bulunmak Uzere 
maU vc ldn.rt muht11.riycti hatz ola.cakbr. 

Bu Otis Ticaret VckAictlne baih vc Tl -
caret Vckll.lctinln mUr'lkabcsinc tâbi olup 
mcrkezl lstanbul'da bulunnca.kbr. 

Ofisin yapacag1 i1ler 
Ofis halk vc milll n:1üdafaa lhtlyaçlar1 lçln 

Ticaret Vekllctlncc tayln edilec~k; her tlir -
lü 1a$e madde ve malzemesinl aabn almak, 
sa.tmak, bu hususta lcabedcn iths.llt vc ihra
cab yapmak •c mcmlekctln muhtelif mahi!ll· 
lerlndc stoklar vücudc gctirmek veya bu l~ 
lcrt mevcut ve yahut kuracag1 te~ckküller 

vasttaalyle gôrdilrmck; l~tlgal mevzuuna gi
rcn maddelerln tlyatlar1n1 tcsbltl ve bu ma<J
dclerin tcvzl l4lcrlnln tanzlml bususunda Tl· 
caret Veklletlne leklif yapmak vc gerek bu 

(Sonu s. ;nci sayfada) Bir magazada grda maddeleri 
111111111111111111111111 

PETROL OFiSi 
Petrol mustaklarrnrn satin ahnmas1 

sat1lmas1, ithali, stok yap1lmas1 

fiyat ve tevzii isleriyle mesgûl olacak 
Yent kabul olunan bir kararta Ticaret 

Vekaletlne bfl#h bUkml tahslyetl bal• 
olmak, husust hukuk hUkUmlertne tevfi • 
kan tdare edilmek, Uzer btr Petrol Oflsi 
kurulmaktad1r. Petrol OflslniD merkezl 
1sta.nbul'da bulunacak, malt ve ldart mub
tarlyetl haJz olacakbr. 

Olisin Î§tigal mev:z:uu 
Otis ao:atidakt oekUde petrol tolerlyle 

l§tlgaJ edecektlr: 

~ 1 be ugunu da ili.ve ettik. lite 
l't1likt Yb?name, bu eaaslar ve 1 

1 1r anla1ma havaaa içinde 

Halk vc mUlt mUdafaa thtlyaclar1 lçin 
làztm olan her tUrlU petrol ve mU§takla .. 
r1n1 aat1n almak ve aatmak, memleket ha.. 
rlclnden satin ald1fl petrol ve mUotakla .. 
nn1 lthal etmek, memleketln muhteU! 
maball~rtnde petrol ve mti§taklar1 atokla· 
r1 vUcuda getlrmek; memleket dahllinde 
bUttin petrol ve mUJJt&klar1n1n flyaUar1 • 
n1n teabltl, btitUn petrol ve mU§taklan .. 
n1n tev:zlallntn tanztmt, memlekt dahilln· 
de vUcuda getlrilecek bllumum petrol ve 
m~tl\klar1 stoklar1n1n clns, miktar ve 
mahalllnln taytnl hususunda Ttcaret Ve
kA.lettne tekllt yapmak ve lilzumunda 
petrol ve mU1taklann1n aevkl.yah l§le 

(Sonu f. llncO sa7fada) Bir benzin tevzi yeri (Soau S. iaci saz!ada), 

Sabik Amerika Cümhurreisi Hoover 

Î.$gal alhndaki 

yerlere yjyecek ! 

Hoover projesi 
kar~1s1nda 

ingilizlerin fikri 
Londra; 18. a.a. - {Roytcr) : 
McJgul Avrupa memlckctlerine 

maddeleri l'Ônderilmcsi hakk1nda Amerika 

Birlc1ik Devlctleri 1abtk rcisi B. Hoover 
§ahsî surette ileri sürdüiü projc bakkutda 
Londra'da au cibct tasrih cdilmektcdir ki, 
1ngilterc'nin Va3ington büyük clçisi Lord 

Halifax, birkaç gün evel B. Hoover'i ka· 
bul etmi3 vc B. Hoover, büyük clçiyc pro
jenin ana hatlar1n1 bildirmi3tir. Lord Ha. 
llfax, derhal B.Hoover'l projenin bugUnkU 
1cklinc kar~1 lngilterc'nin ilcri sürdüiü 
bazr ciddî itirazlardan habcrdar ctmi1tir. 
Bu itirazlar, esasen, mcseleyi dcrin suret

te tctlc:ik etmi1 olan birçok Amerikah'n1n 

da itirazlar1n1 te1kil cylemektedir. 

Selâhiyettar Londra mahfillcrinde, 

(Sonu 4. üacü sayfada) 

Ba1vekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliginde 

Saym Ba§vekilimiz Dr. Refik Say· 
dam, dün êiglcdcn sonra C. H. P. Ge· 
nel Merkczine gelerck Parti Gene! 
Sekreteri Dr. Fikri Tuzcr tarafmdan 
kar§rlanmt§ vc bir müddct Parti i§le· 
riylc mc§gul olmu§lardir. 

Macaristan'da 
Tuna tast1 

300 kilomefre karelik 
bir sahay1 sular bash 

Budapcite; 18. a.a. - Tuna'n1n sol sa· 
hilin.deki setier &on 48 saa.t zarhnda be$ 
Yerden y1kilmi$ ve aular 300 kilometre 
murabba11k bir sahay1 kaplam1sttr, 

Bu l'ecc vaziyet bilhassa Eposta3 ile ci
var1n.da çok ciddî telâkki edilmekte idi. 
Harbiye naz1r1 dün sabah bu kasabaya git. 
mistir. 12 kOy tahliyc cdilmistir. Birçok 

Türk - Bulgar 
mü1terek beyannamesinin 

dogurdugu akisler 

Dünya 
beyannameyi 

nas1l 

kar§1lad1? 
Londra; 18. a.a. - (Royter) ajans1run 

diplomatik muharriri yaz1yor : 
" Türk ve Bulgar hükümetleri taraftn· 

dan ne1rolunan mühim beyanname bilfiil 
bir ademitecavüz pakt1d1r. Ancak, baz1 
maddi farklari vard1r. 1ki memlcket, ba~ 
ka memleketlerle daha cvclce yapm1§ ol· 
duklar1 teahhütleri tasrihan muhafaza et. 
mektedir. Türkiye için bunun minas1 §U· 

dur : 1ngiltcre ile olan anla,smasI bütün 
vecibclcriyle mcrî kalmaktadir, Bulgaris~ 
tan'1n, bu hilkme ti.bi olacak ahdt vecibe~ 
leri mutazamm1n bilinen bir kar11h)l:h yar
d1m pakh yoktur. Türk • Bulgar anla1mas1, 
Türkiye'nin kendi hayat! menfaatlerine 
tevcih olunacak bir taarruza karlJI koymak 
hususundaki azim ve karann1 ne deii:itirir 
ne de zayifletir ve binaenaleyh, vaziyeti 
hissedilir derccede dcii1tirmcz. 

u Almanlar herhalde bu anla$may1 mih
vcr için bir muvaffakiyet gibi gëstermeie 
çah$ataklard1r. Çünkü Bulgaristan'dan At. 
man k1talar1 ilerliyecek olursa, Türkiyc'nin 
de melhuz bir hareketini bertaraf eder gi. 
bi gOzüküyor. Fakat Türkiye a5la bëyle 
bir harekete geçmek hususunda teahhüdc 
giri$mi1 deiildir. Ancak, bazt gazeteler 
bëylc bir ihtimalden tecmmülsüzce bah ... 
setmi$1crdi. 

" ~uras1n1 kabul etmck lâz1md1r ki, son 
zamanlarda Türkiyc'den avdet cden vc ge. 
ncral Cormall vc Elmhirst'den mürekkep 
bulunan 1ngiliz askerî hcycti, Türk - Bul
gar müzakcrclcrinin ilcrlcyi$inden tama • 
miylc haberdar edilmi1tir. Hiç ~üphe yok 
ki Almanlar, mezkO.r anla$may1 kendi ba
k1mlar1ndan tefsir cderek Yunanistan'a kar 
,1 yapt1klar1 ain-ir harb1nda bir propa&anda 
i.lcti olarak kullanacaklard1r. Almanlar1n 
istcmcdiklcri muhakkak olan bi[1cy varsa 
o da bilhassa kav&ah bulunmad1klar1 Yu • 
nanistan'a kar§t bir heycti seferiye gOn-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Bulgar hariciye naziri Popol. 

Türk - Bulgar 
müiterek beyannamesinin 

imzas1 münasebeliyle 

Bulgar 

hariciye nazi rr 

Popof'un 

beyanat1 
Sofya; 18, a.a. - Bulgar ajanSI bildirt~ 

yor : 

Bulgar ve Türk hükümetlcri taraf1ndan 
mü3tcrck beyannamcnin imzas1 münasebe
tiylc, bariciye na.z1r1 B. Popof, matbuata 
~u bcyanatta bulunmu~tur : 

0 Türkiyc Cümhuriycti Hüikümeti ile But. 
gar Hükümctinin dostane vc samimî bir 

noktainazar teatisindcn sonra, malfim olan 

beyannameyi bugün nc1rctmek hususunda 

mutabik kal.m11 olmalartndan dolaYJ ken
dimi bilhassa bahttyar addcdiyorum. 11 

" Mubtevas1 itibariylc ne kadar mütc • 

vazi olursa olsun, bu beyanname, birçok 

bcynclmilcl muahedclerin imtihana tâbl 

(Sonu S. inci saylada) 

An1t kabir • • 1c1n - .:. 

serbest bir müsabaka 
aç1lmas1na karar verildi 

. ~nkara, 18 a.a. - Ba§v.ekâletten teb-1 ~esi ihz.ar edilmi§ olup bêiylc mühim 
hg olunmu§tur: m§aat vucuda gctirmi§ olduklanm vc· 

1 - Ebedî ~cf Atatürk için yap1l- saikle isbat cdenlcrc mezkûr evrak 
. . meccancn vcrilir. 

mas1 mukarrer Amt·Kabir projcs1mn 
3 - Alâkadarlann vesikalarmt bir müsabakas1 hakkmda bugünc kadar 

yap1ltm§ olan tctkikat vc tc§ebbüsat arzuhalla birlikte: (Ba§vekàlette mil· 
neticesindc vaziyeti hazira dolay1siy· te§ckkil An1t-Kabir komisyonu reis
le usulü dairesindc beynelmilel bir ligine) gêindermcleri icabeder. Ko· 
müsabakanm yap1hnas1 imkân dahi- misyon ehliyetini kâfi gêirdügü kim· 
!inde ;:êirülcmediginden yerli ve ec- selere en ktsa bir zaman zarfmda mil
ncbî mühendis, mimar vc helkeltra§- sabaka evrakm1 te§kil cden dosyamn 
lar arasmda serbest bir müsabaka ya· bir nüshasm1 gêinderecektir. Ehliyeti 
ptlmasma karar verilmi§tir. kâfi gêirüllI)Ïyenlerin vesaiki iade o

lunur. 
:.yler de tecrit edilmi1 bir vaz!yettedir.

1 
2 _ Yap1lacak âbide ve mü§temilâ-

1r~ok ev y1k11m1~t1r. 15 asken tayyare t n n in§'ll't program ·· b k 1· 
Tuna nehrini Bu.dape~te'nin Girnalinde ti-1 ' 

1
1 . . 1' musa a a ta 1-

4 - Müsabaka 1. 11. 1941 tarihinde 
hitam bulacagmdan müsab1klann tek
lif projclerini o tarihc kadar komis· 
yona gêindermi§ olmalan me§rnttur. 

. . . ma names1 vc 1n aa • · kam11 clan 16 k1lamtrchk muazzam btr buz § t ycr1n1n hartas1, 
kütlesini bombalarla parçalamt$t1r. 1 sondaj plânlar1 vc saire evrakt fenni

Su Macar ovasmda birçok hasar yapa -
ralc yükselmcktedir. 

Tisza 1chri de hasara uiramt$t1r. As.kcr· 
1er vc sivil haLk 1ular1 durdurmak îçin 
hu.mmah bir faaliyotle çah!}maktad1r. 

Sular1n Bu.dape!lte ile Belgrad arasm.da
ki münakalâ.t1 sekteyc utratm1yacai1 ümit 
edilmekted\r. 

Macar naibi Horthy, dün tayyare 
ile irular altmda kalan arazi 

üzerinde dolQ§tl 
Budapc1tc; 18. a.a. - Tuna'nm ta$Mast 

ncticesillde Macaristan'da 300 kilomctre 
murabbahk bir sahan1n aular alt1nda kal
d1i1n1 Macar radyosu bildirmi1tir. 

Naip amiral Horthy, dün tayyare ile su. 
lar alhnda kalan arazi üzerindc dola~1-- J 

t1r. 

Yugoslavya'da 
Bclgrtt.d, 18 a.a. - D.N.B; Yugoslavya.. 

n1n muhtelif k1s1mlo.r1nda nchirler kar1n cri
mes! li.!Crine tekrRr ta-:m1~tir Tu~yan ~ta • 
nastir'da ve ei;ki S1rblstnn 1da büyUk ~torav· 

ya'n1n Baso1k bdlaeslndc bilhassa chemlyetli
dlr. 

Dticr tara.flan ha.valar1n 1s1nmas1 sebc
biylc Tuna nehrl ve ayaklar1ndakl buzlar eri
wlf ve Novlstnd'do.n Karadenlz'c kadar dün
den berl ycnldcn vapur scfcrlerl ba§lam1§br. 

, 

Budape1te'den giizel bir manzara ve Tuna nehri 
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Günün meseleleri 

Siyaset ve tarih' 
Hüseyin SAMI 

Urfa Mebusu 

BugUnU ve yar1m dU~tintirken dtinil gëz 1 çarkma ·kaphrmasm!.. Bir m!lletin mu
ISnünde bulundurmamak gerçekten btiytik kadderat1 ilzerinde milessir roi oyn1yan 
olan devlet adamlarmm elinden gelml- vazlfe sahiplerl hâdiselerln paslf, Urkek 
yor. Hal ve lstlkbale ait sezi§lerlni ol- vc itaatll kulu olamazlar. Hakikt devlet 
gunl&.§t1nrken mazlnin k1ymetli tecrtibe- adam1 ona derler Id, uzgëren siyaseti ve 
lerlnden de ders ·a1ma.g-1 lhmal etmlyor - icraati ile tarih boyunca devam edecek 
lar. !;lu kadar ki, geni§ ve kavray1§h ta - uzun ëmUrlU eserler ya.ratir .. Yoksa, Bal
rlht idrâkleri mazinin derinliklerinde, bu- kan harplerl gibl, geçen umumt harp gi
arUnUn ve yar1mn hususiyetlerine, lcapla- bi te§ebbUslerln yar1m olmad1tm1, daha 
rma lâkayt, bUytilenmi§ gibi ya§am1yor!. dotrusu çok fecl blr yarm1 oldutunu ça-

"Macauley'' ln mektebinde yeti§en ve h§kan Bulgar millet! çoktan kavram1§ -
inglllz slyaset adamlarmm ananesine sa- tir .. 
d1k kalan Çllrçll blzzat y~am1§ oldutu Slyast ve tariht mesullyet bo§ bir Ja.t
yalun tarihin blr saytasm1 son nutkunda tan ibaret defildir; .. Siyasi ve tarihl me
tekrar açt1.. suliyetten kurtulmamn yolu da hareket-

"Tarlhl" , bugUnUn meselelerlnl ay- slzlik, karars1zhk detlldlr. Hlç bir hare
dlnJatan blr projektor glbl kullanmak kette bulunmazlar, herhangl bir karar 
mutlak.a hayal sukutuna m1 sebebiyet ve- almazlarsa, yabanc1 kuvetln ltaatli bir 
rlr? !llcti olarak "sëzde paslf., hakikatte aktif 

Mazlnin tecrilbelerinl, ha! ve istlkba- ve mtiesslr bir roi oynarlarsa, vaziyet 
lin hlzmetlnde aeferber etmek mutlaka nas1l tecelli ederse etsln tarlhe kar§1, 

basma kal1p hUkUmlere mi sevkeder? kendi milletlerine kar§1, kom§U devletle -
rine kart1, dilnya efkâr1 umum!yesine 
kar§1 "tecavUzde suç ortag-1., addedlleml

"Tarlhl", devam eden hayatm !çlnde 
tefekkilr etmek, ona be§erl ve haklkt 

umanlar bulunablllr. Fakat, manasm1 vermek mutlaka kendl kendlnl yeceklerlnl 
§uras1 muhakkaktir kl, Avrupa'nm lçlnde 

alda.tmak m1 telâkki olunur? 

Hâdlselerln, bln blr tesadU!Un cilvesi 
arasmda, teselsillUnU ve bu teselsüldeki 
orljlnallteyl kavramata cehdetmek mut
laka hay.alpercstlik mi addolunur? 

"Tarlhln" seyrini ha! ve istikbalin 
gozJUtiyle ta.klp etmek siyasetln her teY
den ënce 1'irade kuveti ve karar kabili
yetlnl., temsll ettitlne inanarak maziyl 
lstlkbale bag-Iamak gaflet mi eay1hr? 

BugUo, bllhassa harp d1§mda kalm1g 
olanlara rsu telklnde bulunuluyor: 

"Geçml§tekl hàdlseler bir tak1m bog 
"oeyJerdir. Bugiln orijinal bir milcadele 
"içlndeyiz. Yepyenl bir a.lem, yepyeni bir 
.,slstem dofllyor! Bu ihtl§amh levha kar
"g1smda "ta.rlh., ancak husran ve felàket 
"l!tutleri veren kUflU blr kitaptan bll,'lka 
"blr gey de#\ldlr!.,, 

Slyast tar!hin tecrilbelerlni istihfaf 
edenler blr noktaYI lhmal edlyorlar. Zan-
nedlyorlar kl, tarlhten ders almak istl • 
yen her devlet adam1 mutlaka mazide 
yqar .. Unutuyorlar kl, bilâkis hal ve is
tikbalde emniyetle y8§1yabilmek içindir 
ki mazlden ibret al1yorlar. 

Bu mevzuun sllâh meselesiyle alàkas1 
yoktur. Hlç gilphe yok ki her harbin ken
dlne gore yen! yen! sllilhlar1 ve dolay1 • 
style yen! yen! tA.blye usullerl vardir. 
MUcadelenin ba§langicmda gafll avlanan
lar, eter çok k1sa bir milhlet lçlnde lntl
bak kablllyetl gësteremezlerse kat! 
maflQblyete ufr1yabilirler. Fakat gimall 
Atrika harekâti !abat etti kl tank1 lcat 
etml11 olan inglllz millt dehasma tank 
karf1sinda dlz çëkUp. boyun efdirllemez! .. 

!;llmdi, tekrar tarih ile siyasetin mü • 
nasebetlerine doneblllriz. Avrupa k1tasm
da yen! ve bilyilk blr dram oynamrken, 
hal ve lstikball aydmlatscak 1~1jt1 mazl • 
nln tecrtibelerlnde aramaf1 ukalahk, saf
dlllik telâkkl edenler bulunabillr. Hatti\ 
dalla at1r tàbirleri kullanmakta 
blr zevk duyanlar da olabillr ... 

hnsusi 
Fakat 

yuvarland1f1 hàlle bOyle hafltllklere, vod
vll sahnelerlne hlç de musait dejtlldlr. 

Samlmiyetle gene temenni ederlz kl, 
Bulgar korn§umuzun bugtinkU vazlilcey§ 
tertibi slyasetlnin katt \fades! olmrunn! .. 
Bu dlspozitif hakikt tchlikenin istika.me
tlne gëre yeniden ve v.akit geçmeden tan
zim edilsln. 

Be den Terbiyesi 
Genel o·reklorü 

Esentepe'deki kayak 

evini ziyaret etti 
Gexede, llS (tlusus1) - üerede'ye 

gelen beden terbiyes1 genel direktorü 

general Cemil Taner, ~sentepe de a

çilan beden terbiyesi egitmenieri ka

yak kursunu tefti§ etmek üzere, yan

larmda kaymakam ve belediye re1s1 

ve bugün Ankara'dan gelerek yakm

da Î§e ba§hyacak olan egitmenler te

kâmül kursu idare ve talim heyeti ol

dugu halde Esentepe'deki kayak evi

ne ç1kn11§ egitmenler tarafmdan kar

§llanm1§tlr. 

General, merasim ve tefti§ten son
ra, ogle yemegini kayak evinde egit

menlerle birlikte yemi§ ve hasbihalde 

bulunmu§lard1r. Bilâhare §Chre do

nen general 4 gündenberi Bolu orman 

lannda ve Abat golü civarmda kayak 

turu yaparak Gerede'ye donen egit

menleri §Chir methalinde kar§1lam1§, 

ve hepsinin ayn ayn elini s1karak 

U LU S 

' 1 Çocuk Esirgeme Kurumu 
1 G. merkezinde bir 

ayhk yard;mlar 
Cocuk Esirgeme Kurumu Gene! Merke-

Yulaf ve arpan1n 

ah1 fiyallan 
da lesbil edildi 

zinden gaZPlemize verllen ma!Omata naza- Zahire ticareliyle ugrllljrnlyan müstah
ran 16 lkinclkànundan 15 $Ubat aksamma slllerden gayri bilumum hakiki ve hükmt 
kadar Cocuk Saraymdaki Kurumun CO· sahislar ellerinde bulunan buiiday ve çav
cuk pollklinigine müracaat edcn 694 hasta dan beyannameye tàbi tutan kararname ile 
çocuk ve çok çocuklu 107 hasta annenin dÎll meriyete konulmus olan kararnamenin bir 
baklmevinde de 328 çocugun disleri muaye- defa daha tatbik mevkilne konulmas1 ve bu 
ne ve tedavl edilmlstlr. kararnâmede zikredllen yerlerde arpa ile 

Süt Damlasmda: Siltü olrruyan annele- yulafa da tesmili kararlasm1st1r. Koordinas
rin cocuklanrun siltsüz kalmamalar1 ' iç!n yon heyetlnln yeni blr karariyle arpa ve 
damlada ihzar edilen çocuk sütilnden bir yulaf bedellerl, toprak mahsullerl otlsl ta
ayda 3,035 yavruya 3.08Ô kilo çocuk siltü arfmdan vilâyet ve kaza !tibariyle 1oyle te
verllmis ve kurumun cocuk bUyiltmek u • diye olunacaktir. 
sullerini ëgreten baklm ëgüllerden 527 sa- Esklsehir, Kütahya, Afyon, Burdur, De
y1 allelerin istegi Uzerine adreslerlne para- nlzli, Nigde, Kayseri, Km;ehir, Yozgat, Ço
SIZ aëinderllmistir. rum, Ankara, Amasya, Sivas, Diyarbalar, 

KRES (Gündüz Bak1mevi) te sabahlan lsparta, Urfa, Mardin, V!lâycllerinde; To
b1rak1hp aksamlan aileleri tarafmdan al1- kat vilâyetinin merkcz kazasiyle Artova, 
nan 10 gUnltikten yedi YB.$ma kadar muh· Erbaa ve Zlle knzalarmda kilosu: Ekslra 
tell! çaglarda 198 çocuga 5.006 kap marna arpalar 6.25, beyaz palar 6.00, siyah ve 
ve s1cak yemek verilmek suretlyle gida ve çak1r arpalar 5.75, yu f 6.50. 
bak1mlan temin ve Kresin tevsi edilen mut- Konya vilâyelinin merkez kaznsiyle Ak-
fagmdan çok çocuklu ailrlerle mektepler
del<i zayif çocuklardan simdillk her 1rUn 
600 çoculla bir ayda 13,325 kap etli yemek 
verilmis 26 çocuga da elbisc, ayakkab1, ça
>nnsir verilm~k suretlyle klshk giyimlerl 
lemin edilmlstir. 

Kurumun s1cak banyolarmda: her gün 
çok çocuklu anne vc çocuklarmm y1kanma
larma tahsis cchlen s1cak banyolarda 2.458 
anne ve çocuklan s1cak banyo alarak s1hi 
lcmizliklerlne yarèhm edilmis ve 37 çocuï:a 
da 190 lira 51 kurus para yarclmu ve çok 
çocuklu üç ailcye de erzak ve yakacak ve
rilllll$llr. 

Keçiërcn Çocuk Yuvnsmda milletimizin 
yard1m ve ~efknliylc büyüyen 225 çocuk 
Esirgeme Kurumu yavrulariyle kurum blr 
ayda 7.708 yavruya muhlelif yardunlar yap
l1g1 gibi ana, babn, akrabadan veya baba
smm askcrc gilmPsinden yahut lcrkedil
mek suretlyle kêiylerde kimse iz sefkat ve 
bak1ma muhtaç kalmt!) on gilnlükten lki ya
~ma kadar 22 yavru cocuk yuvasma sag
hklarma vanlm1> 750 çocuk da havalarm 
mil:lllit 1:1tmesindcn kurumun çocuk bah-
çesindcn istifad<• etmiolcrdir. 

Fazla mesai yapmas1 kabul 

olunan idareler 

sehir, Bey~ehir, Clhanbeyll, Çumra, Erei'\li, 
llb'ln, Kadmham, Karaman, Karapmar, Sey
disehir kazalarinda; Çank1r1 vilâyetinin 
merkcz kazasiyle Bileclk Vilùyetinin Bozë
yük kazasmda, Samsun sehrlnde kilosu: 
Ekstra arpalar 7.00, beyaz arpalar 6.75, si
yah ve çakir arpalar 6.50, yulaf 7.25. 

1stanbul sehriyle !stanbul vilâyctinin kn
za merkezlerinde ve lzmlr sehrinde kilosu: 
Ekslra arpalar 7.50, bcyaz arpalar 7.25, si
yah ve çak1r arpalar 7.00, yulaf 7,75 kuru•
tur. 

Arpa ve yulaflarrn vasdlarr 
Jo:kstra arpalar: ecncbi madclesi yüzde 

üçten, unlu maddesi yüzde üçten, siyah ta
nesl yUzde üçten ve delicesl yüzde yanm· 
dan fazla olm1yan ve hektolilrc vezni 61 kl· 
logramdan daha yukan bulunan beyaz ar
palardir. 

Bcyaz arpalar: ecnebt maddE'sl yüzde 
dllrtten, unlu maddcsi yüzde besten, slyah 
tnnelrri yilzde besten fazla olm1yan vc hek· 
tolilre vezni 61 kilogramdun osai:• bulunmi
yan beyaz arpalardir. 

Siyah ve çak1r arpalar: ecnebt maddcsi 
yUzde dërtten, unlu mnddesi yüzrle hesten 
Cazin olm1yan ve hektolitere vezni 61 kilo
gramdan asagt bulunm1yan slyah nrpalar 
la siyah tanesl yüzde bc~l<'n fazla bulunan 
hf'yaz nrtH1larchr. 

Yulaf: ecnebl maddesl yüzde dorttcn ve 
unlu maddesi yilzde be:;lcn Cazin olm1ynn 
ve hektolilre veznl 46 kilogramdàn asaltt 

Koordinasyon heyeli 1slanbul belediyesl- bulunmiyan yulaflardir. 
ne bal';h sular idan•siylc elektrik, tramvay 
ve tüncl isletmeleri ldarelerinin is yerle
rinde, ailnde üç saatC' kndar fazla mesa! ya
pùmasm1 kabul etmistir. 

Ücretli i~ mükellefiyeti 

müddeti degi~ti 
Koordin syon heyeti, yol, küprü, nleydan 

ve iskele ln~aat i~lerl lçin lcsis cdilen ücret
li i~ mükellcfiyeli müdclctini dei';istiren ye
ni bir karar iltihaz etmistir. Bu karara gô
re is mükellefiyeti bir takvim senesi zarfm
da lki aydan ibarct olacak ve mükellef 

Bunlardan asa~ vas1ftaki arpa ve yulaf
lar lie blr liman veya istasyondan üç kllo
metreden uazk olan yerlerdekl arpa vc yu
laflann deger fiyatlari, Toprak Mahsulleri 
Ofisinin mUbayaa sartlan dahilinde yukar
da yaz1h flyatlardan tenzilàt yap1lmuk su
n•tiyle elde edilecektlr. 

Deglrmencilere ait olmak üzere de!!lr-
menlerde ve mU temi1 - tlnda bulunan nrp 

ve yulaflar da el konma hükmüne tâbi ola
cakt1r. 

fazla mesai yapan iJ yerlerinde 
verilecek munzam ücretler 

memleketlerin mlllt hayatmm, dirljanlari
nm zlhniyet ve temayilllerine, slyasl itl· 
yatlarma, beslediklerl l.imlt ve emellere 
hatta. kap1ld1klar1 hayallere bir kellme 
Ile tarihln seyrlne gëz yummak mümkiln 
mUdUr? 

kendilerini tebrik etmi§lerdir. 

Saym general yarm kayak 
kursu- mü.ddctlnl bltirdlkten sonra isterse daha 

fazla da cah§abilecektir. 
Muhtellt kararlarla verllen müsaudeye 

istlnaden 1rUnde Uç saate kadar fazla me
sa! yapan ~ yerlerlnde munzam l.icrctlerin 
~ kanununa gllre ëdenmcsl hakkmda koor· 
dinasyon heyetlnce yen! bir karar lttlhaz 
cdllmi1tlr. Bu karara gore milsaadelere ls
tlnaden Devlet Demlryollar1 ve Limanlar1 
ldaresl, 1nhisarlar tdaresl, Darpane ve 
Damga Matbaas1, her nevl lpllk ve dokuma 
fabrika ve lmalàthaneleriyle Sümer Bank'a 
ba~b bilumum fabrikalar, Maarif Matbaas1 
ve Devlet Denlzyollan ve Devlet Llmanla
n lsletmeleri idaresinln 15 yerlerlnde ya
p1lmakta olan &'ilnde Uç saate kadar fazla 
mesalye ait munzam Ucrctler 1$ Kanunu
nun 37 ne! maddesl hUkUmlerine tevfikan 

Bllhassa komeu memleketler \<:ln! .. 
hte, sirf bu dU$1.ince \ledir ki yakm ta· 
rlhln bir yaprat1m 
fiz: 

ourac1g-a nakledece • 

nun kapanma merasiminden sonra be

den terbiyesi egitmenleri tekâmül 

kursunu açacak, egitmenler tarafm

dan halkevi salonunda verilecek olan 

spor müsameresinde haz1r bulunduk

tan sonra Bolu'ya hareket edecektir. 

istanbul belediyesi ve vilâyete 
ait binalarm k1ymeli 

Türk Ha va kurumuna yaprlan 

yardunlar 

Türk Havn Kurumuna yap1lan ynrch111lar 
hakk1nda bize verilcn 1unl01nnla gOre, if;tan
bul'cla Ali !hsnn NcdhojHu, Nahmiyns Pcssh 
1250 ~cr, Ahrnet 'l'atari, Kiryako Purnukoi{lu, 

!stepan Gümti~yan biner lira, J ak Ovnclya vc 
D.N. Kohen 750 ~er, TM Accmyan 550, Ar
~avir Anndis Hiradt'rlrr, ~1t·nC'lavs ve Yani 

Bambo, Kambct Balynn, Dokumac1hk ve 
Serit Sirketi be~<·r yil•, Lakalakc1 ojtlu Ya
ni ve Nlko IOO, Yorgo Apntoglu da 300 lira 
vcr111i§ll'rdir. 

Dürtyol kazasmn baj{h këyler halk1 d:L 

ôdenccektlr. 

K1z1lay merkezinde 

Edebiyaf bahisleri : 

Dag ve kar • •• s11r er1 

Bizim ede~iyahm1zda kar tiiri denildiii J 

zaman, zannediyorum ki, çoiumuzun ilk ha· 1 

brlad1g1 tiir, Cenap Sehabettin'in (Elhan1 
Sita) a1d1r. Bu tiir, ne kadar (Hadika) larm 
yelpazeli ve kelebekli 1iiri oluraa olaun, on· 

da 1ehrin nazh nazh yaian karlar1 gibi k1v· 

rak ve zarif bir eda vard1r: 
Bir bcyaz h•rze, bir dun1nnh u~·u§; 

B5ini knybcylcycn hir ku~; 
Gibi knr 

Gec,.•en e)'·~·:un1 ncvhnhnr1 arnr. 
Sehir hayahntn, tabiatla temaaa en az irn· 

kân veren bir hayat olduiunu hepimiz bili • 
riz. Büyükçe bir tehirde yafayan adam, ta· 
biatla alâkaa1n1 keamit olmaaa bile çok azalt· 

..;> 

Ômer Bedrettin GôKBELEff 
t>o;.{UK. o,l:uk bllL1n111 i c; t ,,c1111. 

]·~Ivan l'lvnn clu.ilUH'i(•1·in (,;uzdll~lltll 

:,in1di inl'e bt~ Ie 11 ister gu1111 ... 

Bir St•lt1111 ;,zündt·rdi111 ~ü~· 11cuk t1P •n, 
\ ' .-duuz yqlblMn gui rl st r d e ll: 

K \hru~111l gurbt·lh· 0111111 ~ 111 o11 h t '; 

"t ùrin )'ayl. s1ntlnn knr i lrr gon 1H··· 

Baz•n : 
\Ja hulut gibi ~okf> tj(1rnn 

Sulu scpkcn gibi ) crc y ng r1111; rt, 
diyecek kadar gOklerin tairi olan l(JL ,1· 

caol:lan, diier bir ko9n1aa1nda ai1r soit~" 
la konup gÜçtüiü dailara yaian karlar• 

mttbr; 0, betonlatm•t bir hendete âlemi di1i için yaid1r1r: 
içindedir, ve kendiainin hemen hemen hia- J~lol gHzlerini scvdij{i111 <lil!Jt·r, 

1edilmez bir hale getirdiii ç1plak tabiattan l>ikc.·rlt·r a;inct dal bt·11î111 i<;in~ 

haber1iz 1ibi yafar. Onun için tabiat, ancak .:\§a1n dt"dirn a~a1111uhrn ha~tndn.n, 

güzellik hiatini duyabileceii bir rahathk için- )" 1J11yor yollnr.1 knr lu-nin1 ftln ... . içÎ' 
de güzeldir; kar, yalntz kaloriferli ve aobah Elà gOzlü ve altan kemerli aevaililetl 

odalardan aeyredilirken, kat kat yün kuma1- yanarken de, 

lar içinde kayak ve av 1porlar1 yap1hrken ho., Ynnd1111 gittint ula karh d ~ ikcn "~· 
bir tti'anzaradtr. 'r'okaa, tabiat kuveti müziç diyerek karh dailar a-ibi yanan ve ,ep1,t 

bir hale geldiii anda, inaan :zekâa1 onun kar· iinin üatünde uçan kutlar1n kanadin• "°1
.' lt" 

9111ndad1r. Pencereler teffaf birer kalkan ri· iatiyen Karacaoilan'1n bütün aevgiJilet1• t" 
k .k. d • lai .. • t ukl•» bi rüzgârlar1n yüzüne kapan1r; kaloriferler, 1 1 ag ve yay ar1n guverc1n op ~,. 

kar1t1k tertibath ve otomatik birer ailâh ha- hin baktth. ordek boyunlu, yayla karl~,o; 
linde soiuklar1n dondurucu hücumuna kart• dar beyaz ditli, ak elleri elvan elv•n 

harekete r;eçer. Ve nihayet tabiat, bütün ku- türkmen dilberleridir. bol' 
vetli aald1r1,lar1na raimen tehirde mailûp, Dailartn tairi, yaylalar1 •enlikais, ,iif1J 
ç1plak daida muzafferdir. Simdi, büyük bir aüz iatemez, el deimit aüzelleri aev111eS: 

,ehirde asfalt veya parkelerin üatüne yai - Bir ,ynyl1L îstcriru t•li güçrut~dik; 
dtktan aonra, ayaklar alt1nda çamurla,m11 Lrllesi, sU11tbülti gühi ge~tn~clik, 
bir halde süprüntüler gibi aafalt1ardan ka- Hir gih;(•l islt·rirn cll(•r dcyrn~dik; 

z1nan kar1n zavalhhi1n1 dü,ününüz; bir de Kolcl:ln kola snr1lrn1~1 nt"yleyirn? ·ih" 
muhte11em kayalar1n üatünde beyaz mermer· Nihayet1iz derecede tabiata ve bi 
den tepeler halinde yavaf yavaf günetlerle aa dailara â11k olan Karacaoilan; 
kar,1 karf1ya bayaan bir halde kendini koyu· 

veren bahtiyar karlar1 aOzOnüne getiriniz. 
,Sehrin bu hakir ve firijiderlerden ç1kma 

bir intizamla ehliletmi~, tekerletmif karlar1 
yan1nda, bir de beyaz dailann, devrilip yu· 
varlanmaa1 korkuau ile makineleri au1turan, 

çanlar1 hkathran, yolcular1 deh~et içinde 
aindiren dai karlar1n1 taaavvur ediniz. Jhti· 

mal bu aebeplerden olacak, bütün oynak gÜ· 

zelliiine raimen : 
F.y tu,;ark4.·n di_io;;.tlp ül<•11 kelehck 

Bir lH•yaz rl~cl cenaln melck 
Gihi kar 

S('ni solfiCUll hndikalnr<l:L arar. 
Sl'n u<:arkt•n <:îc:t"klt>r ustünde, 
Ufao1k bir ~·içekli yelpazc 
Nn!Zin ustün<lc ~i111di ey 11ttirclr, 
Ba§la<h pnr<;a parc;a. pcrva~a.; 

Karlar 
Ki semaclan dü~er clii~er aiHnr. 

m1arailar1nda uçan kar, bizim çok defa 
cana yakm buldugumuz ç1plak dag karla • 
r1ndan daha r;üzel deiildir. 

Dai batlar1ndaki can kurtaran çanlar1n1n 

kmk Te boiuk aealerle u.lim tipilerden ha • 
yata çai1rd1i1 aurbetzedelerin; mutamba per
deleri inik ve aüalü, küçük aynal n bu - ulan· 

mit bir yayli içinde büzülüp, kâh tipilerin 
benekledigi doru atlarin 11lak tüylerine, kâb 

Yigit olan yigit clagcla yulamr. 

.\~nrn drdim karh daJÏ'lnr ha,mdnn, 
Yüce daglar koç )·igide di\~r11ol 1rP 

Yücesinde nainh na1nh knrtn yart 

Seni yaylayacak :1.a111.1n1111 daj'dar ... ,,1 
r;ibi birçok m1araglarla daglara h•Y' Ir' 

g1n1 bütün aamimiyetiyle anlatt1i1 hald•• ~r 
zan, nazh yârin ba91ndan athi• bor•"

11j_,,I 
h dailara kart• müthit bir kinle hitaP ~",,,>' 
aarp kayalar, tomurcuk güller ve orf11 

için derin inkiaarlarda bulunur: 

\ "üc<• claS'lar ne kurar1p pus.ir 10, 

A .• ll derler nnzli ytui l>a~11Hlnn; 
Oturrnu~ df'rdi111e dert n1i kntur 1nt 
Âlern se le gilli didt"111 ) n~mclan ... 
Balta deiç:;in, or111anlar1n kurusun 
Gnz<"I olsun y~1prnkla.r1n c;lirusün ..• 
'fop top ol:;un flt')·ikJcrin ytiriisün 

Avc1lnr1n avu1 al 1n JH'§inden ..• 
Sarp kaynlarnu tu~f:1lnr dtl in, 
'1'01nurcuk ~ül1eri11 yac.lt·llt·r d4.:rsifl·· 
Yârin rmanetî vnr scnin olsun, 

Sakla. da~lar; Ütlrnn11ulan. k1~1n,1;1n .. •
1
,tl 

$ubat aymm kit yelini kovdugu air~ l 
Çukurovamn da bayramhg1ru r;iydijilJ' I ~ 
liyen yayla tairi, Anadolu'nun en haki~ 
har1n1 ne büyük bir 1iir kuvetiyle, ne 

yayh aara1ld1kça aallanan küçük ve renkli bir gOrüile anlatar: 

püaküllere dalarak arabac1ya daha ne kadar Elâ g4izhiin h(·niru lie J,:'Ïtlt r.st·n 
yol kald1i1n1 aoran biçarelerin; en aarp dai Dahar nylnri f!'Cl~in tlc giclelirn; 
yollar1nda, bir k11m1 mavi damarh buzlar1n 

üatünde aeçen tehlikeli at yolculuklar1n1n; 

karlart, beyaz ve kaba yÜn h1rkalar gibi ai • 
yinmit ye1il çamlar1n araa1nda aüratle kay1p 
geçen k1zaklar1n kar1n1 ve k191n1, bele bun .. 

lar1n hakiki tiirini kim ôz1emez? ..• 

Büyük 1air Y ahya Kemal'in bu defa inti· 

1ar eden ve bilha1aa: 

Bin y1ldan uzun hir p:ccenin h("stcsicHr hu, 
Bin y1l siirerrk Zilnnl•<lilen kar scsiclir bu, 
Bir kuytu :\fonnsbrda dualar gibi icnmh: 
Yür.ler("e aj;1r.<lan koro halinde dcvnrnh .. 

Maarailariyle, gOnüllere kar1n eararla mu· 
sikiaini yeni bir eda ile ve üatatça duyuran 

(Kar musikileri) tiirini iatiana ederaek; dene· 

bilir ki, mahdut bir kaç tiirden batka edebi
yat1m1zda aüzel kar tiirleri yok eibidir. 

Siirlerini, karla dafilar1n ve yaylalartn ara .. 

a1nda aêiyliyen aaz tairleri1niz de, kardan u· 

mumiyetle pek mücerret olarak; hatlâ çok 
defa vezin ve kafiye habr1 için yaz1ld1i1 bel

li m1arailarla bahaetmitlerdir. Yaln1z Kara

caoilan; ediplerimizin çok yerinde olarak 

Daj(lar alnnii 1kh1111n1. k11nn1 

Yollar çnrnur, kuru:;un da gitlcliui.. 

Ertsin dr\;{lar1n kan erisin 

ini~ seli düzovay1 bürüsùn .• 
'fürk1ncn eli yayln 1na yürüsün 
Ak kuzulnr melesin de gi<lc•lim .•• 
:\fetcdt·rlcr Knran1nn1n t•lini; 
Kl>prûsü yok geç1•111t>diin selini; 
Kcrvan yaylasuu Pcr~ttn lu·li11i 
Lâle sü111hül hiirü.&ün de gic1t"Ji111 ••• 

Üç gün oldu hiiim cvler gi>~l'li, 
Be~ f('Ün olclu cihan suyun gt•<;ell; 

Ünü al ilnlüklii, yü"ii prçcli, 
Hnmm k11.lnr yürüsün de glddin1... ;1• • 

Muhakkak ki, dumanh ve karh cl
1
•, { 

"r ~ / nn, aüzel yaylalann, batinda yedi t". d' 
çek aokulu türkmen dilberlerinin b•• 
büyük Ye en aahici tairi Karacaoiland•'' 

Yabonc1 paralar1111l1 

Bulgar hUkUmeti slyaRI müzakerelerl· 
ni slyasl partilerden gizli tutuyordu. 
Bulgaristan'1n tstlkballnl alâkalandiracak 
vahlm kararlar arifeslnde bulunuldug-u • 
nu sezen slyasl f1rkalar muhtellf beyan • 
namelerle resmt polltikaya kar§1 husu
metlerinl izhar ettiler. Milkerrcr taleplerl 
l.izerine Sobranya'dakl grup reislerl (sos
yallstler harlç) nihayct k1ral tarafmdan 
kabul edlldller. Kanaatlerlnl, endigelerinl 
bUyUk blr medenl ceaarelle !fade ve izhar 
ettller. Bu tarlhl millàkat 17 eyllll 1910 

te vuku buldu. 1çlermde Biya.si kanaalleri· 
nJ en ziyade kuvet ve vuzuhla mildafaa 
eden kllylU blrligl re1si Al. Stambollskl 
oldu. Fakat, bu siyasi te~ebbUs de inde -
bet netice vermedl.. 23 eylliide umuml 
seferberlik !liln edildi. itilaf devletleri 
bu 1eferberlifin klmlere kar11 yap1ld1ti
n1, resmen sordular. Radoslavot cevabl 
notasmda, Bulgaristan'm, herhangi blr 
memlekete k.a.r§I taarruz ve tecavüz ni -
yet ve emellni beslemedil!'ini, yalmz dün
ya hldlselerinin "silàhh bitarafhk., du
rumunu zarurl k1ld1fm1 katlyetle ifade 
ettl. Bilhaaaa komgu memleketlere tek· 
rar, tekrar teminat verdi. Tegrinlevel 
1910 in ilk haftasmda, itilrl.! devletleri 
Bulgarlstan'a son blr nota tevdl ettller. 
Bulgar ordusunda, k1taat ve te§kilâtmda 
vaz1fe 1rôren Alman ve Avusturyal1larm 
uzaklqtir1lmas1m talep ettiler. Bulgarie· 
ta1 cevabl notasm1 O teorlnlevelde Rus 
sefaretl vas1taslyle verdi. Bu nota da, 
Radoslavof: Bulgarlstan'm lstikbal ve 
mukadderatmm Almanlarm eline tesllm 
edlldlji hakkmdakl lddlay1 bUtün mevcu
diyetl ve ikna kuvetlyle protesto ettl . 
Bulgar harblye nezaretmde ve k1taatmda 
Alman ve Avusturyah bulundutu hak
kmdakl lddiay1 da en katt blr lisan lie 
yalanlad1.. Nihayet ltllâf devletlerl 6 
te§rlnlevelde pasaportlar1m lstediler, 7 
d< Sofya'yi terkett!ler. 

istanbul, 18 (Telefonla) - fit·kdiyt-nin 
Dnhlllye Vck1lleline gondermek ilzere h" • 
1.1rlad1jl;1 bir rapora gore belediye ve villlyete 
nit bina ve aruinin k1ymeti 6 milyon lira -
chr. \" e geçen se ne llhide ve meydanlara 500 
bin, kiipriiler in~aatmn 550 bin, mezbahn tc
sisnt1n11 56 bin, hnstunelere 95 bin lira sarfe
dilrni§tir. 

Kurum'n. 2100 Hra ile ~6 dOnün1 tarin, 5 clO

nilm bnhçe ycrl vc iki dtikkûn 11rsas1 tcber
ru rylemi7lcrdir. 

K1<1lny merkczl umumlsi muhasebe vc gerçekçi bir tabiat tairi olarak bulduklan 
vasatî çek fiyatlor1 ,, 

6~' 
Borsanuzda kote olan ve olnn:Yll11,,,,~ 

Bir hafta sonra, 14 le'1?'lnlevel 19115, 

Bulgarlstan S1rblstan'a harp llàn edlyor

du. 
19115 • 1941!... Samlmiyetle temenni 

ederiz kl, blr BAlkanh devlet olan Bulga
riatan yalmz Balkan realitesine lnansm 
ve mlllt latlkbalinl blr defa dnhe kr•rkunç 
telAkeUerlD kasirgasma, merhametslz 

Mugla umumî meclisi 
fuJÏ'la IH u .a. - \'llAyet 11m11ml mecli•i 

diin vnlinin buïkanhgmdn ilk toplantism1 
;> ap1u1~tir. 

vr1,nesinde rniistahclem iki nu.·n1urun vezne 

evrak1 üzerindc tahrif ve snhle scnct tanzi· 

Bafra' da tütün piyasasr mi ~tir_ctiylc bir mlkdur paray1 zimmctlcrine 

1 

geçirchkleri tclkik neticeslnde nnla~1lmnsi ii
~amsun, 18 a.a. - Bafra'da liitün piyasa- taine Ciimhuriyet Miiddciumumîliji;ine tcv

"' uçllm15, Türk Tütün Limiled 5irketi ilk o- di eclihni~ ve her iki 111<•11111r cla tevkif edile
lurak 130 kuru}lan miibaya1'l!l ba~lau115t1r. rck hnklarmdu tuhkikata ba~lannu}tir. 

bu müateana halk tairi, birçok kotmalann· 

da, parça parça da olaa, billur taneli yayla 

karlan ribi parlak dai ve kar tiirleri aOyler. 
Gurbet elde haatalanarak, yâr yaylaa1ndan 
kar iatiyen tek aa.z tairi odur: 

Karh karh daii;larmclan a5h1bm, 

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
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Rakama ve s1f1ro doir ! 
§air arkada1j1m Ahmet Kutsi Te

cer, dünkü Ulus'un daha çok ikt1-
sadi yaz1lar ç1kan bir sütununda 
yazd1g1 edebi bir makalede "Baz1 
Rakamlar,, dan bahsediyordu. Ede
biyat âleminde olçü, f-elsefe ve ede
biyat dünyasmda rakam telâkkile
ri ... Anllyabildigime gore arkada§l· 
ma bu orijinal makaleyi yazd1ran 
ana dÜ§Ünce budur. 

Bir çoklar1mn edebiyat ve sanat 
namma numara yapt1klar1 §U sirada 
Kutsi'nin bu yaz1s1 mevsimsiz say1-
lamaz. 

Makalede Hâmit'in !jU 

var: 

Bu blfr ne<lir hesap lçinde? 
Erk;tm ona ink1!Ap içinde 
Bir hiçli tl - viicut, yahut, 
Bir kabrdir 1ztirap lçinde. 

k1tas1 da 

Bütün rakamlan bir tarafa bITa· 
kabiliriz; fakat s1fzr, s1fzr mùhim
dir. Abdülhak Hâmit, ya1j1yanlan 
birer rakam gibi gorüy_or. Ya~zr.an 

kimse olünce szfzra ink1Jâp ediyor, 
kanaatindedir. Ona gore, s1fzr hali
ne gelen insanm tarifi §U oluyor: 
Bir hîcii zi-vücut. 

Bence s1fzr olarak doganlar da 
yok degildir ve bunlar daima hayat

ta bir rakamm sagmda yer almak 
için ç1rp1mrlar. Onlar o yerde kal
d1kça sollarmdaki rakamm yüzü su
yu hürmetine bir kzymetin son mer
tebesini ifade ettikleri için s1fzr ol· 
duklarm1 da unuturlar. Fakât bir 
gün soldaki rakam ortadan çekildi 
ve jtahut on/an her hangi bir hâdise 
sola geçirdimi, art1k ne adlar1, ne 
sanlar1 amlmaz. 

S1hr, bulundugu yere gore deger 
alanlarm ne güzel sembolüdür.·Onu 
dilimizdeki güzel bir deyim de ifa· 
de eder: solda s1hr, degersiz de
mektir. Çok defa s1hr, bir rakamm 
sagmda bit bahç,enin sag tarafmda-

ki parmak/1k gibidir. Parmaklik ne 
düijünür, bilmeyiz,· fakat s1flrlar
dan çogu kendilerini sollarmdaki 
rakamm sag kolu samrlar. 

§imdiye kadar toplanm1§ ve da
gllm11j olan bir tak1m edebî teljek
küllerde bunlarm çok misalini gor
müijüzdür 

*** 
Yrldrrrmlar ! 

"ltalya, Almanya ve 1jÜrekâs1,, ijÏr· 
ketinin uzak ljarktaki ortagz /a • 
ponya'mn son günle{de faaliyetine 
- Uzak /îBtktan bahsettigimiz IÇin 

ljU osmanlI kelimesini kullanabili -
riz - germi vermi!jtir. 

Dünkü gazeteler bu "'güne!j'" im
paratorlugunun Sovyetler Birligi
ile bir ylld1nm anla1jmas1 yapaca • 
ifm1 yaztyordu. 
Ylldmm harbini ogrendilrti. Ylldi-

nm anla1jmas1 da varmllj demek. 
Harpte ylld1r1m, anlaijmada y1Jd1-
nm; belki ellerinden gelirse sulh -
te de y1Id1nm olacak. 

Ben bu bir sürü ylldmmlar kar -
~zsmda, her nedense, §Bir Nafi'nin 
"Sih'am1 kaza" sm1 hatITl1yorum. 

*** 
Pamuk ipligi ! 

Haz1m Atzf Kuyucak, "Pamuk ip
Jilgi,, hakkmda yazd1g1 bir makale
ye §Oyle ba1j/1yordu : 

"Milli korunma kanununa müste
niden dün neljrolunan 95 numara11 
koordinasyon karan memleketi
mizde harbin baijmdanberi hisse -
dilmekte olan pamuk ipligi s1kmt1-
s1m kaq1Jam1ya yard1m edecek hü
kümleri ihtiva etmektedir.,, 

Dilimizde "pamuk ipligi ile bag
lamak,. bir Ï!ji geli!j güzel bir hal 
!fekline baglamak mânasma gelir. 
Halbuki bu 95 numaralz karar, pa
muk ipliginin kendisini sapa sag -
lam bir esasa baglamaktadzr. 

T. 1. 

lerin vasati çek fiyatlan tesbit edi'~ ~ 
Mart 1941 ay1 içinde muteber oJo.C 

)'1'~ bu fiyallan yaziyoruz: 
Sterlin 524 kuru~. dolar 131!15,50 . f#o 

lsviçre frangi 2995,25 kuru , drahJl1'5o ~{ 
kurw;, leva 162,25 kuru$, pezeta 1293• i;ll~ 
ru$, dinar 317,50 kuru~. yen 3113,25 'ri' 
1svec; kuronu 3104 kuru FinlnndJYll 

~' vt· 
k1 268, 75 kuru~. rupi 3924,50 kuru~t 

Ac1 bir olüm ,, 
t\)$ 

Ankara Z1raat Bankas1 1'11~ 11 }"' 

ba§ mûrettibi ï luttalip SonbaY ~!11'~1 

geni, Van jandarma alay1 tfl ,1 l 
binba§I Burhan Sezergli '1n , d:;it~ 
desi ve Kayseri kolordu k~!l iall p. 
Orhan Akanay'm karde§Î }{ui; j)t'' 

1 kanay'm henüz 23 ya§mda ike~ teef 
bul'da dün sabah vefat ettigi111.,,, Il' 

· 1esl" 
sürle haber ald1k. Kederli a1 

saghg1 dileriz. 

Alman büyük elçiligiJljJl 

bir tekzibi 
··yiJ" 

e' 

Dün §ehrimizdeki alman bLl P 
çiliginden ald1g1m1z bir mekt\I 11 .11' 
gün evel, gazetemizde ç1k~ll· svetl) e 
elçisi Mosyo von Hentig'1n Il il~ 1 
bir istihbarat ziyareti yaptn3~ 3111 'r 
bulunduguna ve propagnnda , ~ tf' .( 

• yapt1g1 için oras1m terketmegef 11'' 
j bur edildiginC' dair olan telgra 

ri tekzip edilmektedir. 



.~ .. ~.o .. ~~:!. ·i· KA )1 
ûrk. B 1 Q· u gar beyannmesi 

" ..... d ~lhrj " dettenberi Türkiye ile 
'"'' •t • ., :·11,tnel ara11nda devam eden 
.... •• "h , li•r . n1 ayetlenerek evelki 
'."'ilu ;i'c'~e Vekilimiz !?ükrü Sa· 
~d•• in·~ ulgar Elçi•i Kirof tara· 
'•~rn1,~•terek bir beyanname im-
b· ••. 

"" l: ~·bu ~lZetelerde metni intitar 

Türk - Bulgar 
mü~lerek beyannamesinin 

dogurdugu akisler 
(Bss1 1. 1nc1 sayJada) 

dermek &ibi tchlie:kli bir teitebbü1le Bal 
kanlar'da ihtilâtlar ç1karmakt1r. Binaen 
aleyh, Almanya'n1n, Yunanistan'I 1talya ile 
sulh yapmaK:a sevketmek ümidiyle s1n1r 
harb1n1 fevkalâde $iddetlendirmc1ini bek
lemeliyiz. Almanlar1n hedef ve plânlar1 
mütcmadiycn daha ziyade bariz bir :sekil 

mikyasta u.allmli;tlr. ~imdiloi prtlar al-1 
tmda Bulgaristan'1n miista.kil bir bitaraf
hit idame edebilece&i ve 1erbeatçe inti· 
hap haklaru muha!aza eyliyebileccii çok 

3üphelidir. 
Bulgaristan müstakil bir yol takip et-

medikç'ê ise beyanat1n Türtkiye için pratik 

mânasr azd1r. 

Müzakerat devam etti&;i miiddet zarfm-
da Türkiye Büyük Britanya'ya kar11 tam 

bir dilril>ti ile hareket e<mit ve Büyûk 

Britanya hükùmctini miiza.k:erat1n terakki 

safhalar1ndan haberdar etmi§tir. 
Protokol mucibince, Türkiye mevcut bû-

Arnavutluk'ta 

Simal cephesinde 
Yunan ileri hareketi 

devam ediyor 

HARBE . 
D A 1 R 

Yeni nizam 
ve Felemenk 

~ ~ltktüe~a.nnameyi, Hariciye Ve- almaktad1r.,, 

r 01"•k •raçoglu "mütevaz• bir /ngiliz gazetelerinin yazd1klar1 
11Nk 

1 
b Va11fland1rm1§ ve bazan 

it~l1t1111,; ehplerin büyük iyilikler Londr;\, l~ Il.a. in~ili:r; matliu•\li: mlh-

tün muahedeleri ve taahhütlerini tamamiy
lc mahfuz tutmu:t ve almanlar tarahndan 
yap1lacak her bangi bir taarruz harcketi-

Birçok mühim mevziler 

Yunanhlann eline geçti Hindistan 'i 
ni kabul etmete amade olmad1.t1ru ~üphe-, k\llJa.rd at1rlatarak bunun da ,.('r propa.ga1ula !»t"r,·i.dcri Uuli,::lrbtan'la Tür

~lf:rl,1111 a Yeni kari~tkhklara mâ- ki~·e aras1nd.iki pakl1n lmznst dola~ï.Siyl~ 
t~i 'hl 1 letnenni etmitlir. Bulgar lïirkiyc'nin Ahn1u1yn ile bnn~ yn1Hn1~ vc is

lilric,· 1 tnealde sOzler sOylemi~ tilâya kap1lan Rc;1111~ oldni(unu znnnt"ttirrni
~ Ye V k' I ye (ah~tynrlnr. Bu tefsire burnda inanan pt>k 

siz bir surette gOstenni§tÎr. 

Almanlar, pakta ait tafsilât1n So!ya'da 
Ankara'dan evel ilà.n edilmesinden i1tifa-

Manast1r 18. a.a. - (Royter) ajans1n1n 
Arnavutluk hududundaki muhabiri bildiri
yor : Uzak1ark' a dair 

, •b ,. e a eti umumî Kâtibi 
ll&u ''"len.e-.. . aidtr. C1uu111iyet itilutri~ le 111athu11t pakltn '"\ltrL ·••enc1oilu da bundan de edcrek kendi propagandalar1nda hakika-> gen u 111ukatlt.li111c"in<lcki hük1i1nleri hUh~u ... -.n k11.\'ll 

·, l11 •r ' Yak1c1 b1°r yang1n " 1 1 te uym1yan baz1 telmihlerde bu unmus ar 
... : &&Jnd \'C i~arf't el111('ktcdit. \JUkl\dt\irnedt' "'dij(er 
·"'~ti.r" d a esen hafif ve serin ~ • 111e11ilekf·tler\e yi1p1lan tc>11hlnid11la zl\rnr q~r-
lkilc: enu,tir. 1ue1nC'k ~tltti~ le'" cü.n1k<;i llLt"\'f'\lttUr \'(" Tiir-

~1. lite bu ·· k.. b 1 ·1 1 t'tb, gun U eyne ml e kiyc'nin 101-tiJtete"ye kat~I i.;adikllllt" doStiU-
l't :torlu" · "b ·· t :ta.rn. gu nazar1 1t1 ara a- j(unllan :tt"tte kadar inhiraf edert·iï:i11i ta.hml-
tt~l:ti ~n, eserin pek o derece ne hnkân .. -erec<·k hiç blr scl>cp 111('\'Cut de 

vc bu paktin Türkiye'nin zay1flamas1n1 ve 
almanlara gOre Balkanlarda harbcu gaye. 
Ier takip cde:n Britanya siyase:tinin suku
tunu tazammun ettiii iddias1nda bulunmu1-

lard1r. 
td~bu _0u .. 

1
tnad1g1 gorülür. Deklâ· P:ildir. ..._ ••• e'Va b" 1 k Ayn1 dclillcrc istinat cdcn almanlar bu 

! 
.. ,. •tin k z1 ir eaer o ara T .. k' , 't' t 

, lt- te-v e le. belki de onu ya- UT tye ye. '. tma pakti kendi siyasctleri ic;in muvaffakiyct 
.~\I~, azu gôstermiflerdir. Çün· Daily E~prcss 11.L· t'11n1n yabauc1 sütun- cseri olarak gOstcrmektcdirler. 
~I oltn.~ara harbin yayrlmasina 1 Jar i:e(i f.'hnrle~ Foie~ oyle. di'.\~o·r·: . , . Hal bu ise, $U noktayJ tcbarUz cttirelim 

ki, büyiik rütbeli ingiliz genclkurmay su-de~·· le i:ioktasinda en küçük \nla}1huan11~ oh111t.k tehhkt.·:i1 lurk1)t: n~n 
~ bir Lteas1r olan bir tedbir bü- i:ndi';e ede<.·fK"i ~ t."gAne cihtl idi, fa~at ln}l.'tl-
ll:iJ • taerd· • 

1 
k 

1 1 
b. baylart türk makama~iyle yapmllj oldukl1-

"'1te b 1r. Ve Bulgaristan'la terecll'ki dust 11r1 ar~1~1111 a hny t 1r te'.\ 
h. t • li. d k 1 1 f ri müzakereler hcr iki taraf için de tam 
-"-t flet e lârasyonu imzalar· 1ne\<."'llt deii;ildi. Ti.lrki> t· hol(:i11 ar1n mu 1a 11-1 
IJ,rde~eyd.~n ziyade bu sulhçu lllnrn.kt:~ _ber~le\:11~111hr. Ilu11t\;1n ha.!fkA cHin memnuniycti mucip bir neticeye vardtk-

~~fl tnulhem olmutlardir. ·1k,11nt 1 urktye n1n lt hhutlt·rtnt." bad.tkati tan sonra Kahire'ye dOnmû~lerdir. 
·, 

1 
nna- . h·1kk1ntln en l uk..;ek htr kn) naktan 11hnan 

• ·~en10 • 1 · 1 •I L 'tten . tmza anma11y e i iutalt'a ~udur . 
• gcirü 1 b" k ' · 11 -tl1n fme ere ir aç ay furk1\e',e d.111111t 1timuc\111111 nhnu1' "e o-

'b ·· "'111t· T .. k" 'd ·1· . . b' I Orfi id • ur iye e l an Llc.aktir l.1ra. l'urkt) e > Aptig1 te11hhutler1n 
'h.11lt'tin barenin ve ahnan diier Bû\uk Britnn\a 1lt.· Ltkdctl111:1 rt."~1nl tenhhùt-

•tg u k 1 . . )J 1~lik d .. OM§U mem ekette lt•rt· a> kir1 olu11t~1111 .k11hul t•l1111) eet·ktar 
it t 'll.rt f ohgurdugunu anlad1k. Dlil> \1:1.il jl.a~t·tt· ... 1 l'urk1,<-'r1111 11hcli ,e-

o) • e hü d • ·· · dG ~tl \'azi m ogurmi~a mu· t·1IH'lerun11 ~ 11\111z lmt('.Hlar.1 tcnlluk etlhi:lni 
\ç"iat ha.r Yktlerde en dogru ve ,.e: H.u~)a llt' bir .snla,11111~11 tl1t)and1~1n1 hn-

>e •1k kon. e et, kart• kar~1ya ge· htl;\tniaktA, fliknt d11~i:c·r C"1hettt:'n l urk1)e: 

Beyanat hakk1nda daha etrafh maIO. 
mata lntizaren §U noktay1 §lmdlden tes -
bit etmek kabildlr kl Bulgarlstan hükU -
mett hlç bir askert hareket yapmak niye-
tinde olmad1i\1;1n1 temln etml~ ve bu su
retle 'lunanistan vazlyetinde hlç blr de -
A'ltJlklik olmam1~tir. 

Türklye'ye gclince, eter Bulg3rtstan 
kendi memleketinln A1manya taraf1ndan 
lstilA edilmeslne mUsaade edecek olursa 

.., 1 Ottd Ubtntakt1r. Türkiye hari· ,nin ha,nti a 1cnf atlt·ri tehd1t alt1n1 llu~tuP:u ••tf el\ er· • 1 b k" · Türklye bu pakt1 her vaklt lptal edebile-
1 ltae d 1 f1ar1 o an U es 1 t ikdirde: uiuharc-hf" e:tl1•t·c;oni hi11hrm1~ bn cek mevkide bulunmaktadtr. 

Yunanistan'da müsait kar§iland1 ~'Ya.n.,;a tk kalarak BulgarÎs· lunduj(unu kn) clt') lt'111tktf'd1r 
,,,.. '>li~ "''• Ve alman tedbirlerin • , .. 
h d,i,

11 
b'?•inlekete müteveccih Da1ly Telegraf tn mutaleas1 

d~1\~t' ik.i \ Jldinni~tir. Bundan son· o.ul~ J 1·lt"gr ph ~ 1 1· 1· ... 111111 diplo111.1t1k 
rJyor: 

Atlnfl, 18 a.a. - Royter ajans1 bildi -

Yunan ilcri hareketi bütün 1imal cephe
sinde devam etme:ktedir. Yaln1z Pogradeç 
m1ntakas1nda bir sükûnet artz olmtl$tur. 

Dün bütün gün $iddetli topçu atcsi de
vam etmi!jtir. Yunanlilar, $kumbi 1rmag1 
mtntakasuida ve Develi vadis!ndc teseb · 
büsü elde tutuyorlar. Dün Olileyin Oeveli 
vadisindc Yunanhlartn yapttg1 hücum ne
ticcsin.dc bir ltalyan müfrezesi maglûp c
dihnistir. Aralar1nda subaylar da bulunan 
bir m.ikdar es:r ahrun1$t1r. 

Ostravitza daglar1nda ltalyan Înukabil 
taarruzlar1 düs.man için ae:r zayiatla püs
kürtülmii$tÜr. 

Daha c:enupta, Yunanhlar !jimdi Tepede
le:n ve Klisura m1ntakas1na hâkim biitün 
daiilan ele ge:çirmÎ$ bulunuyorlar. 

tngiliz vc Yunan hava kuvctle:ri dün bil
hassa Tepedelen civar1nda büyük bir fa
aliyet g0stermi$1erdir. Ve ba~hca gayret
leri 1talyanlar1n yeni bir müdafaa hattt 
te15kil etmelerine mani olmaiI istihdaf et
mi$~Îr. 

Buraya gelen haberlere gOre. Arnavut . 
luk'taki ltalyan hava kuvetleri da.ha ziya
de takviyc e:dilmi$tir. Pa7.ar sabah1 üç mo. 
tôrlü bir 1~alyan bomba tayyaresi Mos -
kopolis'in ce:nubugarbisinde hava dafi ba. 
taryalan to:1raf1ndan dû$iirülmÜ$tÜr. Bu tay 
yare bir obiis isabeti ile patlam1$ ve parça 
parça olmulitur. 

Yunan k1talar1 ltalyanlar.n 
§iddetli mukavemetini k1rd1lar 

Londra; 18. a.a. - Atin:a radyosu, mat
buat ncz.ire:tinin a$a&alaki be:yanatin1 ne~

retmek'edir : 
" Yunan k1talarI, t~alyanlann $iddetli 

'1tl -.,'lillra.f1 yak1ndan alâkadar 11111h11lnr1, turk - hul.::ru tlf'kli1r '")11n11n1l 111. 
~ l.titri

12 
Yet g0rü~ü1dü. Bulgar ali11.111l.1r 011IK.1r1~l.ln > olu~ la !lin11di "I u11.1 -

~I )llc:t,,• &l\latt1k. Harp Balkan· ni~tan·a ùnJ,:ru ilcrln t·ri·k Dt"tlt'nl( t\' \t' Sdé1 
ll. ~tl,rdt 'Yo~ .. Balkanlara büyük n1k g1hi se" knlt·t·> ~ 1111'' ulerini 1~irul f'lt1klt

Bu sabahkl gaz~te tefsirlcrln~ naza. 
ran Yunan efkl'tr1 umumiye1h TUrk - Bul
gar deklaras9onunu müsnit bir surette 
kari;;ilamittir. mukave:metini krrarak ce:phenin mcrkcz 

Gazeteler, deklarasyonda anla~nlantn k1sm1nda yeniden ilerlem'.!jle:rdir. 16oo 
dliter devletlerle aktedllml§ olan taah- yükseklikte bulunan bir ltalyan kazamau 
hütlere zarar vermiyece~lnln kaydedildl- Yunanhlarin elîne ge:çmi!jtir. ltalyanlar ri
g-ini tebarüz ettirlyorlar. catlar1 csnas1nda aa;1r zayiata u1iram1~\ar-

. llJc:,l\Î} h1r1nin yerle~mesi bü- ri takd1rdt> turkh·r1n Alll kr1l1tc11j(1 111:1nus1n1n t: 'lllh ! •.rt alâkadar eder. He· c;1kanl.un1~ uCuJli k 111u11tincll_·clir 
~,. F,kahyoruz. Buna fÜphe Ditter tnrftflan 01111) lch·irr.1ph Jrnzt>lt"si 1,, le y~ birimiz barbe tutu· b.1~n1akal<·:.,;inde, 11h11An 1 ... tilfis1 tokchrinc-le 

b1..._, d~ut da harp gelir bize Truk~a'n1n lur ,,(d1r1111 h.1rb111t" 11111s11t ari1n 
, ~ '-ti)tf 1R'eri de barbe girmek olmlld1j1:1n1 "e B•nKtlKi 1n1ntnka'°1n1n r.apt1n -
i~,1td, hl\de kalabilira Su halde dttn berl duhll scrlu:at bir h1tle: p:t"hni' olttn 
J. leibit~&ll~Î ve muvazi bir po- inttiliz havi\ ku,·etlt"rinln Yunnni ... tAn"a kud-

Keza deklarasyonun Balka~ milleller~ 1 d1r. 
arastndaki lyl kom11uluk mtinasebetler1 ! Daha $imalde hücumlanna devam ede:n 
ruhundan mlllhem ve, Türktye Hartclye Yunan ileri kttalari dii!tmant baz1 müs~ah

:r'd' 1 tnumkün müdür? rt"tli bir ~t'kilde 7ard110 elmek üz.ere bulun-
1\\i; l 1-ttt b" .. .. b' 

1
.•. Id dniiunu knydeyle:rnektedir. Atina

0

n1n \\'a -
L - ~ 1J' goru§ ir 11 1 0 U· ,-ell'le son mU1aketeleri, Libya.'da pek parlak ..,."'11t, t~•lardan anla11ld1. Esa. ''lr Uri'" nt"ticeltr verml~ olnn de:nir., ha,·a ve k11ra i!l 

l\ d ~il U olmasma imkân ta.. beraberlil;inln Dalk11.n muharebeainde de bir 
'tQI'· •i)', ~~zdi. Çünkü Bulgaris- rol oyniracag1n1 dU~i.lnmlye lmkAn Terrne:k -
) 't•~ " tatiklâline, mülkî ta· tedlr. 

Türkiye'nin yardtmlart 
. "tt:,~t ttlt\ "e harbin Balkanlara 
,~•t -tf•tneaine bizirn kadar 
tà \t~ doa~1hnektedir. KarJ1l1kl1 'lnh;irrir y11us1na ~üyle deviun e<liyor: 

~ d ~fbtel uk hava11 içinde yapI· Teahhiltlerine "'"hk olttn Tilrkiye, ital-
at 1i.r, ~r, evelki gün mü~te· "un tR.arruzuna knri:1 Yunanlstan'1n n1Uda -

Vekllinin de dediA"l glbt, Balkanlar1 ar -
zuya §ayan olm1yan ihtilàtlartn blraz da
ha harlcinde bulundurmata rnüaait oldu -
tu Uàve edllmektedlr . 

*** AUna, 18 a.a. - Royter: Atld'a gazete
leri, TUrk • Bulgar deklarasyonunu sulh
perver blr jest olarak telâkktde mUtte-
fiktir. 

Katimerlnl dlyor kl: 
Bu diplon1attk vestkan1n mUsalt bir 

lntiba ya.ratt1,:t1n1 sOylemekle Yunan ef -
kA.r1 umumlyeetne dUrUat blr surette ter-~a) 'b.t11t\l 'Yonun imzasma mÜn· fancnna JClri5u1l~ olan fnp;lltere'ye f'llnde olan 

t Ill). bu t'h DOrt maddeden iha· her yardnn1 yapmnkln devAm t'clf'cektir. cüman oldutumuzdan emtniz. Bu dekla -
t'tt~t'''fbd e~anname, iki memlea TUrkiye slya. etinln ,.-e:nl~ n1lkya.stR rus rasyon, Yunanl!tan'da.., Balkan memleket· 

Î ehl.t1 b kkt kar1d1kl1 itimad1 j-,olitikas1n1n te: lrlne marua bulundugunu lerlndekt .!lulh vazlyettnt gH.!lteren btr ve-
1\j) e:'lliy-' t'flnmdan büyük mai- gb1:den uzak tutma1nak muvaf1k olur. Türk stka olarak telâkkt edllmektedtr. 
lt.it "e i: 1 haizdir. Biribirinin boP,.adartntn scrbe1tl1i Sov)ct1cri pek 1:îya- Prola dtyor kl: 

'') l.Q._ r·a.auniyetinin icaplarma de aliikadar cden bir preni;iptir. \'e: aon al - TUrk _ Bulgar deklarasyonunun 1mza-
"i•t°""n ·,k1 ~Yeti derpi9 ede_n dek· rnan rui; anll\~u1alar1nda boM:1n:larr Ahnanya- si, 

1 
Balkanla.rda lhtllê.flara manl olm1ya 

1 
1 n-;.;, ·• eaaal1 pren•tpe da· non kontrolu alt1na koi·"n ve: ~ov,·etle:r tara-'"!'\il .;o yard1m edecek mUhlm blr hàdl•edlr. 

~ b' E: tnektedir: findan dn. kuhul edilen hUkümler rnevcut ol-
. f!t ~tlâ T .. k" • du!lunu znnnettirt"hilt"cek en kilçllk bir e1na-
''tl . lurJ.. Ur 1ye ve Bulgar11· 
~! '')•aeutl t~arruz.dan içtinabi re dnhl me,·cut defiilrlir. 

f!d' er1 . b" 1 - ,_ Bnz1 fttlZe:tt'ler bu paklln "Ilulp:a.ristan'a 
,'h., 'Y•rla n1n ir e1a11 o ar .... t ·"'~ 1 r B 11.ln1Rn 11r.mRfll" n1n bRflanft1c1ndAn evel te-
1~). ~•li- ·. urada kullanilan 

1 • OI ••1ea1 • vc~~ill edilt'n ve tRRrruza ktlr,1 bir Balkan •!.. an _ .. n1n, yalmz biribir· 
~~i\i''~tp ~quna.aebet)ere münha· ct>pht>si tt>,kill Unildiyle ha~lanuuf olnn gd -
t h tl'i1~t 4tnu~lak olmaai, bütün rü~mr'lt-rt' nlhayet verdljl:lnl kaydfdiyorlar. 

~ '""•• ta~1l hir emniyet ve iti.. Tayn1ls yauyor: 
-...
1 

}L· ea1sine müsaittir. Uu 1oru.,111t"lcre Tiirklye hükUn1eti tari\ -
J t~ 111;1tltiai d ... r1ntlan, miltt<·fikl Türkiyf'yf' en katl bir itl-
~ltJ. ttier) • eklaraayon, hatka 111 a1lt olan lnll'llli hiikd1netinin tam malû1nat 

~~~ ;r ttfl\ e ltlevcut teahhütleri ve mn..-afakiitl Ait1nda haftn.larca t\·e:l ba~ -
:7\lri. tr,,• .;rnektedir. Bu mrnta· btnmi,tar. Hî1di f'lt-r 01Ur.akerell"rln Onünt 

1
;l'lt ~iYle ;.~ •~lhun korunmas1 ll'"tmi~ •e 1'ürkire Y" 111üzakerelerin kes\lmt'
t-r,;'h.hütr1·~1ye taraf1ndan gÎ· si ve ,·ahut bu karlar gcç kald1ii:1 için art1k 
-f~· 1 y

0
1_ erin gizli kapakh ~ek cÛz:t ni.An11~1 olan blr Anl&'Hnantn lmza~1 

"' ' .. "tur B . ..,~ ·•1•hi • U teahhütlerin ~ 1 klar1ndan birinl intihnp 1nccburlye:ti kar,1 

1 
\~:lti..;1.,;.•t~ tekrar tekrar te

t'h.~~tl d•ii!d'.•tir. Tecavüz bahi• 
1~·~ ~••in iftr. Deklârasyon bu 

''li ''•kei°" husuaunda Türki-
1~. •ltttdj terbeatisini tahdit 
·'in r. 
t4~i ''>lleket 

~ ''"''af, ot d ara11ndaki ticare· 

1 
•11)\'.'>lî ar:u1•nberi iki milletin 

1 k 1ttir B arindan birini te~
't 1"in1 · a•a 

Mnda buh1nn1u~tur. 
Bununla bf'raher ttirklrr, hHl!larlardnn 

nluhten1t"I 1n\ltf'arr11.la.rll iltihak, yunl Türkl7 
,·e')·e: frt'tt"kll~ Bulfl,'1tti'ltan'a kAr<;-1 Aln1anya
ya yard1m e:t111\yeceklerl hakk1ntln vaid Rhn
m1~ oln11uun1 diplo1n1tik bir n1uvaffakiyet o
lnrak telàkki f'deblllrler. Türkiye Ile Büyük 
Brit;\n}a arns1ndnkl ftnln~nHL rnahfuzdur. 
l'Urklye her türlü yenl lflllrtuia ko.r~t kal" 
nll\rak kalu1aktad1r. 

Macarlarrn tefsirleri 
Budapee;te, 18 a.a. - Ha vu: TUrk -

Bulgar deklarasyonunun imzas1 ~faca-

rlstan'da çok bUyUk teslr yapm1e;tir. 
Bu sabah 1azetelerl, bu anlqma hak

k1ndaki ajans haberlerlnl bUyUk blr yer
de ne1retmektedtr. }.fuhablrlerin telgrat. 
lar1, mUttefikan, bu yent diplomatlk ve -
stkan1n ceoubu $ark1 Avrupas1ndakt at
yast havaya clddt bir ferahltk getlrml;t 
oldugunu ve sulhun tarstntne mUesslr su· 
rette yard1m edecetlnl kaydeylemekte
dlr. 

Diplomattk mahflllerdekl dUttincelere 
sôre, bu &nlqmantn imzu1 "B&lkanlarda 
tngtUz dlplomaslslnin bir gerlleylfi,, o -
larak tefstr edtlmek 1àz1md1r. 

Sofya Ile Ankara araa1ndakl münase 
betlerin ayd1nlat1lma&1, bllhul!la eg"er bu· 
nun nettce1lnde TUrk - Bul&ar hududun -
dakl kitalar çeklllrae, Budapewte'de Bal 
kanluda tnglllz slyasettnln ctdt bir za -
YJflamas1 olarak tefslr edtlmektedlr: 

kcm mcv%ilerden tardetmi$tir. 
1talyanlann yapt1&1 çok 1iddetli iki mu

kabil hücum akamete uiramt~ ve dii$man 
büyük zayiat vermi~ir. Geri çe:kilen 1tal
yanlar1 Yun.anhlar takip ederek agir zayi
at verdirmi$lerdir. Yunan topçusunun isa
betli endahtlan dü1man k1talar1 aras1nda 
ai1r tahribat yapm1$hr. Bu harekât csna
srnda Yunanhlar 333 esir alm1,lard1r. Bun
lar1n alt1s1 subayd1r. Büyük mikdarda harp 
malzcme1i i&:tinam edilmittir. Bunlann a· 
ras1nda otomatik silâhlar ve pek çok tü
fenk vard1r. Esirlerin ço&u Alp k1talan ile 
siyah gômlekliler te~kilâhna men1uptur. 

Esirlcrin ifade1ine gOre, son Yunan mu
va!fakiyctleri ltalyan ba1 kumandanhi1n1 
hayrete dü$ürmü1tür. Çünkü me:ikûr ku -
mandanhk Yunanhlar1n i•cal ettiklcri mev 
zileri zaptedilemez telâk'ki ediyordu. 

Yunanltlar ftalyanlardan yeni 
mevziler aldtlar 

Atina: 18. a.a. - Yunan ordulan bat ku
mandanhë:1n1n dün ak$&m ne$rcttii:i 114 
nu=narah teblii : 

Mcvzit 1iddetli muharebe:ler olmu1tur. 
Dii$mandan ycni mevziler ve yüze yak1n 
da esir aldtk. 

Tayyarelerimiz harp aaharundaki hcdef
leri bombalamtt ve mitralyOz ate!jine tut· 
mu~lard1r. 

Bütün tayyarelerimiz üslerine dënmü1-
le:rdir. 

M~mleket içinde •ükûnet var 
Attna; 18. a.a. - Dahilî emniyet nezare

tinin dün ak$amki tebliii : 
Memlekt içinde sükûnet vard1r. 

Yunan tayyareleri muharebe 
sahasrnd aki hed elleri 

muvaflakiyetle bombaladtla1· 
Atina; t8. a.a. - Dün ak$am ne~redilen 

Yunan teblitindc çok $iddetli mevziî mu
harebeler olduëu ve dil$mandan yeni mev
ziler ahnd1&1 bildirilme'ktedir. 

Yurtan tayyareleri, mu.harebe 1aha11nda
ki hedcfleri muvaffakiyetle bombard1man 
etmi1 ve mitralyOz ate3ine tutmu!;itur. 

B irkaç gündenberi ortalrkta 

Pasifik Okyanosuna, Uzak· 

~ark'a, ve bilhassa F elemenk Hin· 
distantna dair baz1 endi§eli ha
ber!er dola~maga ba~lad1. Japon· 
ya'nrn Formoz adas1nda, Hainan 
adaStnda tah~idatta bulundugu 
.Oylendi, Hedef olarak, Avustral· 
ya, Yeni Zelanda ve F elemenk 
Hindistam gosterildi. Gelen tel· 
graflara b"t.kdacak olursa, Uzak
§ark'ta harbin patlamas1 hemen 
eli kula~mda sayilabilirdi! Fakat 
birçc!< dcfa oldugu gibi telgraf 
haberleri bo.'.ka, hakikat gene 
ba~ka ç1kt1. Du sefer de bunlar1n 
aras1nda iki kutup kadar mesafe 
oldugu gorüldü. Nitekim birdenbi· 
re, Uzak-~ark haberlerinin tavsa
d1g1na ve dünyan1n bu m1ntaka
smda bir sulh dcgilse bile a,ag1 
yU:~-tar1 nisbi bir durgunluk havas1 
estigine ~ahit olduk. 

Uza'.1ark nirnm1 

F ilhakika 17 eylül 1940 ta 

Berlin'de imzalanan üçüzlü 

paktla, Uzak-~ark'ta yeni nizanun 
kurulmasr Japonya'ya b1rak1lm1§ 
ve o e&nada Sovyetlct Birliii'nin 
bu nizamla alâkadar k1hnmad1g1 
hakk1nda baz1 nc~riyat yapi!m1~· 
t1. Son zamanlarda Japonya'n1n 
AScya'n1n bu m1ntako.s1nda hare
kete geçecegi hakkinda deveran 
eden haberlerle beraber, Sovyet· 
Ier Birli&'i ile Japonya'n1n bir yil
d1r1m anla~mas1 yapacai1na dair 
bir telgraf ne,redildi. Filhakika 
Sovyetler Birligi ile Japonya ara-
11ndaki münasebat eaki hâd dev· 
resinde degildir. F akat !?anghay
dan, Nevyork'a verilen bir telgraf 
haberi, iki devlet araS1ndaki ihti
lâfh noktalarm bir y1ldmm an· 
la,ma•1 ile halledilebilecegini bil
direcek kadar Î§Î mühimsetnittir • 
Buna raimen, J aponya ile Sovyet 
Rusya arasmdaki vaziyet ne olur
sa olsun, Uzak-}ark'ta hâdiseler 
,imdi bir sükûn devresine girmit 
bulunmaktadir. 

.laponya' nm vaziyeli 

O.• yle anlat1hyor ki, mihver, 

muhtelif taraflarda bazi • 

yoklamalar yapm1,hr. Uzak-tark· 
taki gerginlik haberi de bundan 
galat olsa gerektir. Bu esnada 
Japonya'n1n mühim bir harekete 
giri,eceginden bile bahsedilmit· 
tir, fakat Japônya, daha henüz 
Çin mesele•ini halletmek yoluna 
girmemi1tir. Senelerdenberi de
vam edip giden Çin harbi Japon• 
ya'y1 üzdügü kadar da yormuttur. 
Bu vaziyette yeni bir hareketin 
bahis mevzuu olam1yacai1 afikâr
drr. Fakat hâdi•eler o tekilde bir 
inki§af arzetmi,tir ki, Japonya, 
Amerika'y1, Pasifik'teki donan
mas1n1 oradan çekip lngiltere'ye 
daha fazla yardun yaptirm1y11cak 
~ekilde hareket etmek lüzumunu 
duymuttur. Ve yahut mihver ken
disine bu lüzumu telkin etmÎ§tir. 
F akat mesele tavazzuh edince, 
Japonya daha müaalemetkâr bir 
tavur tak1nm11tJr. Netekim, Ja. 
ponya Büyük El<risi Namura ile 
Ruzvelt ara1nnda teati edilen nu· 
tuklarda bilhasu iki devletin de 
Pasifik Okyano•undaki agir ha
vay1 biraz azaltmak arzusunda 
bulunduklar101 gostenni1tir. 

Amerika ve Uzak~ark 

Îngiltere'nin 
Bulgaristan'a 
kars1 siyaseti 

Harbin bulgar !opraklarma 
sirayetine mani olmag1 

istihdal ediyor 
Sofya; 18. a.a. - !ngilte:re elçisi B. Rcn

del, Bulgar gazetccilerine yaptiiI beyanat 
üzerine (Roytcr) ajansi muhabirinin sor .. 
duëu suallerc cevaben, lngiltere'nin But .. 
garistan'a kar$I takip ettigi siyaseti anla

tarak demi$tÎr ki : 
" lngilterc'nin siyascti, Bula:aristan1

1n 

bitz.rafhg-1n1 vc istiklâlini idame ve barbrn 
Bulgar topraklar1na sirayetine mani olma
K:1 istihdaf etmcktcdir. !ne:iliz hükümeti, 
Bulgàristan ile komsulart aras1nda s1k1 
dostluk münasebetlerinin inki$ahn1 mem
nuniyetle kar!j1lryacakt1r. Bulgaristan'1n. 
bitara!hK1n1 ihlâl veya harba a:irmcsini mu
cip olacak herhangi bir tescbbüsü katiyc11 
dü~ünmüyoruz. E&er Bulgaristan bitaraf -
1ig-1n1 kaybeder ve harp Bulriar topraklarr
na intikal e:yelrsc, bu münhas1ran ve doi

rudan doC;ruya Alman teiebbüsünden do .. 
gacakur. Sofya'daki lngiliz elçilii:inin 'kal· 
mas1 evya gitmesi Almanya'nm harcketine 

baghd1r. ,, 

Bükre~'te tevkif edilenler 
Bukrt.",, 18 a.a. - L>.N.B.1 Rc~rnen bildl

rilC.:ij(ine l(iirl', Bi.ikrt'fte son deCn tcvkif e:di
Jen ~,111 ... iyrtlcr arns1nda Ron1n11yn'n1n Ber -
linil"ki t•skl eh:isi B. Grecinnu da bulunn1ak
tachr. Riikrl'~ :1skerî 111ahkf'nll"sl kttnunusanl 
h:idist-lt·rinl' b;otiriîk eclen IO ki':-iri dnha mn.h
kôrn ttnli~tir. BunlRrd11n blri 6 aene kilre~e, 
1lij(erlerl Ise n111hteHt hnpla eesalarana ma.h ... 

kûrn edilrui~lrrdlr. 

T evkifat miktari 
BUkre~. 18 a.ft. - !Steranl ajAn~nndan t 

Rebn1i bir tthlliitll!' 16 oubat tarihinc kadar 
yap1Jan tt",·kifat 1niktnr1n1n 3h22 kl~lye ballt 
nldu~u, a:.,;keri 1nnhke:r11cnin bunlAtJi\n 1133 

khiyi s1·rhr:.t h1rnkh!(1 hihlirilmf'ktedlr. Ay-
111 t;1riht• k:1d.1r ry11lctlcrde 1509 ki~i le\·kif 
tlliln1i'f idi. \!>.keri 1n11hkt·nu~, li'.> kl~lye alti
~ar sene kllre~f" rn11hk1i1n ehnl~tir. 

Bir hallada balan vapurlar 
f_,ondra, 18 a.a. - Bnhriye N't"zaretinin tJ .. 

cnre:t va1111ru z11yiah hakk1ndnkl haftahk ra
porunclfl 9 ~uh:it ·)11f11k vaktl blten haft& 1ar
f1ndaki zarlnta dnlr tu rakamlar verllmek ... 
tedir: 

lnp:iliz v11p11ru: Ct'man 19.30-1 tonluk 9 .... 

pur. ::\ltittefik Yl\}lurlaru cen1an 10.-142 ton-

1 

luk 4 vRpur. Bitaraf vapur1 bntan yoktur. 
Yt:kûn: c~1uan 29.806 tonluk 18 •APUl'. 

bir d0nüm noktaai detilae bile 
hafif bir inhiraftir • 

felemenk Hindislan1 

J aponya timdi Felemenk Hln· 

di•tanmdan her ne pahaar• 

na olursa olsun, fakat ancak t-'1· 
ditle aulh araamda bir yoldan yü. 
rüyerek, ticarî istifade çarelerini 
aramaga batlaml§hr. Çünkü Ja• 
ponya, harp endüatriai için muh• 
taç oldugu bi"«'>k maddeleri ora
dan tedarik edebilmegi de diitiin· 
müttür. Bütün F elemenk Hindia
tan• adalarmm dünya kauçuk is
tihaalinin yüzde 80 nini ellerinde 
bulundurduklari nazan dikkate 
ahnacak o]ursa, vaziyet gOz Onün· 
de daha iyi canlandmlm1§ olur. 
Japonya Felemenk Hindiatant ile 
anlatmak auretiyle Amerika'nm 
ticaretine de bir set çekmit ola• 
caktir. Çiinkü Birletik Amerika
nin bu adalardan ald1g1 mallar, 
aenede 240 milyon türk liraai k1y
metindedir. Singapur Hmanm1n 
onüne mayn doküldügü bir za
manda Japon. Felemenk Hindi .. 
tan1 anla~mas1 bu maynlar1 âdeta 
makoen taramaia hizmet edecek· 
tir. Çünkü Amerika'ya yapdan 
F elemenk Hindiatani ihracatmda 
Singapur büyük bir roi oynamak
tadir. 

Ne lice 
Q yle gorülüyor ki, Japonya 

1 1~1 ~ Il'\ n anormal zamana 
~I • -·· •1ttlek t1 d I ''d ""Ub•d e er arasm a 

1
' )

01 
•n d•h ele içi_n normal za· 

>1~ 1-.,., a elveri1lidir. Müna· 

Londra salâhiyettar 
mahfillerinde 

Yabanc1 mUoahltler aras1ndakl kana 
ate gijre, anla,man1n m.anu1, gerek Ber -
lin'de, 1rerek Moskova'da da tyi telê.kki 
olunacakttr. Zlra, bu anla~ma, bir TUrk -
Bulgar anla§ma~h,ti takdlrlnde ortaya 
c;1kabllecek blr Botazlar me!eleslnt ta 
mamtyle bertara.f etmekte ve yaln1z de. 
va.m eden Yunan me1ele1lnl tamamtyle 
tecrit eylemektedtr. 

Almanlar taarruza 

kar~1 tedbir ahyorlar 

W illkie'nin Çin vaziyetini ya· 

kmdan gOrmek Üzere Çin'e 

gidecegi hakkmdaki haberler 
Am 'k' ' er1 a n1n Japonya taraf1ndA.11 ~ )al! 1ll kap I Londra, t8 a.a. - Royter ajana1 bild.iri-

J 'tt-te. ll1'1n d a 1 _ve ~apalr ol· yur: Londra'n1n 1elihiyet'tar mahfillerin
'll,,.1nda huda tehhkeh oldugu 
11:1, ·•1 ~k Ut k de Türk • Bule:ar itilih bakkmda a~ai:t-

•I dab •t r . om~usu olan ttt,
1 

boYie 1 ~ar1 mübadele ha- daki mütalca yürütUlmektedir: 
~"lb 1d1r1e.r. e Veritli bir vaziyet- Turk. Bula:ar beyannamesin1 hakikî çeh· 
~l~t' lie.titi restyle cormek için türklerin bidayette 
1~ 'l ~>"orida, b~~riyatr hakkinda Balkan birhi;i vücuda cetirmck ümidiyle 

J tal yan mahfill eri 
diyorlar? 

ne 

Roma, 18 a.a. - D. N.B. aJana1 blldl· 
y11r: 

ttalyan resmt mahflllerl TUrk - But -~ •ll'i-. 'li"l'l:nj Ir hladde ile ifadt. muzakerata 1irismi$ olduklartru tahattur 
~l l'lde, ' 4Unu soy}' r b d gar anlqmaa1 haklunda henUz vaziyet al-

r~ 'r türk 1ye 1m, ay- e:tt1rme:k ica e er. 
t\t t,~ :t'-•un.u if ;atbuat1n1n da 1 Bu mli:r.akereler Bal.kan devletleri ara
t, Ltibtt

0
eclleri ~ ed. etmektedir. stndaki birliïin bir nazi taarruzWla ve 

mam11ls.rd1r. 

"•• ' Und ' "' •ye kadar ol· , • . "11.11 "'lln an aonra d I Romanya n1n maruz kaldtg1 lktbete kar§1 
\.'t 1( an,_ • a, yaz1 a· 

Londra, 18 a.Il. - t.lüsl1\kil frans1z aj:in
-.1n1n aln1an hududundaki muhttbirinin ü~ -

re:dikine güre1 nlmnnlnr, ilkhnharcla bl"kle -
ne:n muB:u:nm lnKillz hava. tanrruzunn kar51 
n1üdafaa tedblrlerl haz1rlamttklad1r. J--lalkt 
y11k1n bir l~tikbalde ytl.p1lacRJ\'t taluuln e:dilen 
kil.tlevî bon1bard11nanll\ra haz1rla111n.k 1ç1n 
biltûn Ahunnya'dn topl11nt1lar ~·np1lurnkb1 -
d1r. HnttA 'rlyano.'ya. kndo.r her taratto. bii

tiln s1ku1nklar1n teftl~i ve tn1uirl ve yenl s1-
!{1nAklnr ln,ns1 t1nrecliln1i~tlr. 

111~ l'\J.hu en1n Inefhug old ... en miJkcmmel bir teminat te~il edeceii 
1 ' : la.rih!' .tevfik edeceklerd~;. fikrini daima ileri tUrmüs olan Bilyük 
~, :te 1 l1l1n e ... . I 'ltti r erine • n naz1k günle· Britanya'n1n tam tasvihine ikt1ran etmi1-
.t!t 'd't bulu Ctdden ai1r vazi- tir. 
''li ''"' "•n iki m 1 k t ' at,.. Ar1n B em e e 1 Almanlann 1essiz bir surette Bulriaris· Lb.''• l\f;.lttd 11 alkan sulhuna . . . ~ tlla,d' an 4Üph d"I . tan dah1hne nU!uz etmcleri 1ibi bazt hâ-

rçt 'lb d I e e 1 mayen . 
Ur, o ay1 tebrik etmek d1seler suratce bu müzakerat1 e:eride bi-

Bununla beraber Rom& 1lya.a! mahfll
lerlnde TUrklye Ue ijulga.rlstan a.ru1nda
kl mllsalemetperver münaaebetlerln ida -
mest tmkAnlar1n1n aempatl ile karo1lan 
d•fl blldlrllmektedir'. 

Giornale d'ltalia'mn bir 
makaleai 

Roma, 18 a.L - D. N.B.: Glorn31 
J .alla ~ QI o:u 1abrlar1 ya21yor: 

1 Türkir ~ il~ Bul&arlstan aras1ndakt an-
J rakmit ve flip~e yok 'ki bu mit- •tc:a bida \& B u devletlert Il setlnin 1ngi· 
yette verilmek iJteflilen 'k1ymeti mühirr 

1 
h.L oU!uz ve t&Z)'ikloden kurti1l ti 1n<,1 A.~. ESMER 

teylt eylemektedlr. Bu anla3ma tkt mem
leket aras1ndakl münasebatta blr salàha 
ve kar11hkh prenslp menfaatlerlnln na -
zar1 lttbara ahnmaa1na pek zlyade yard1m 
etmektedlr. Anl&.§ma harbin busUnkU 
sathastnda bundan sonrakl inkl~aftndo. 

husust blr ehemtyetl hatzdlr 1talya lkl 

1 
memleket vaztyetlndekt bu ta-.razzuhu 
memnuntyetla kar11lar. 

u.zak-1ark hakkmda bealediiti ve 
b1lhassa diplomatik bir •trateji ile 
elde etmek i•tedigi gayelere açrk 
bir cevaphr. Willkie 1üpheaiz, U
zak·~ark'ta Çin'in vaziyetinden 
daha çok .Japonya'nrn vaziyetini 
tetkik edecektir. ltte bu gibi me· 
seleler Üzerindedir ki, J aponya 
daha uyaal davranmak ihtiyac1n1 
duymuttur. Hattâ o kadar ki, U
zak-1ark'ta en büyük bir ihtilâf 
mevzuu gibi gorülen F elemenk 
Hindistan1 i1inde dogrudan dog· 
ruya Londra'daki Hollanda hükü. 
meti ile müzakerelerde bulunma· 
y1 tercih etmittir. Uzak·fal'lk'ta, 
Japonya'n1n mihverin zoriyle taz. 
yrk yapt1i1na dair §ayialar deve
ran ederken, onun mihverin tan1-
mad1g1 ve Londra'da bulunan bir 
Hollanda hükümeti ile müzakere· 
lerde bulunmaSI hakikaten dik
kate 1ayandir. Bu üçüzlü paletta 

§Îmdi, U7ak .. tarl~'ta itleri 

deniz kuvetôyle degil, diplomaai 
yoliyle halletmek 11kk1n1 tercih 
etmife benzemektedir. Pasifik 
Okyano•undaki tahtidat ancak 
sulh,yoliyle yap1lacak anla9mala
rt kolayla~hrmak için yapilmak
tad1r. Zaten Japonya'n1n Siyam· 
Hindiçini anlatinazhgmda da tut
tugu yol bu olmU§tur. l.ki tarafr 
evelâ biribirine katmr§, sonra an· 
la§t1rmak çarelerini ararken, ay
r1ca kendisine de bir hiue ay1r
mak imkânlar1 Üzerinde de yÜTÜ· 
mü,tür. Fakat sade Avrupa de
mokrasileri degil bizzat Siyam bi
le bunu anlam1~, ve ona gOre ted
birler dÜ§ÜnmÜ§tÜr. Binnanya hu
dudunda ingiliz tahtidah yap1ld1-
g1 hakkmdaki haberlerin Siyant 
taraf1ndan yalanlanmas1, ve Si
yam'la lngiltere arasmdaki mü
naaebetlerin dostane olduiundan 
bahaedilmeai bunun bariz delili
dir. 

Bütün bunlar, vaziyetin üç gün 
evel go•terildigi kadar vahîm ol
mad1gm1 gOsterir sanrr1z. 

Mümtaz Faik FENIK 
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Hoover projesi 
ltar$1s1nda 

ingilizletin likri 
(Ba~1 1 1nc1 sayfada) 

rcdilmi~ $Ckli ile B. Hoover'in projcsi 
bakkmda a&ag1daki mütalâalar scrdcdil -
mcktedir 

Bu husustaki 1ngiliz hatt1 hareketinin 
dcgi&cccgi zannediliyorsa, B. Hoovcr'in 
dcklarasyonu bahsinde hata ediliyor de . 
mcktir. ~u cihcti soylcmiyc bile iüzum 
yoktur ki, lngiliz hükümcti vc lngiliz mil
lcti , Alman boyundurui;u altmda bulunan
lara kar$• en bùyük scmpati hislcri ta&1 . 
maktadir. Bunlarm hüriyctc kavu&turul . 
mas1 için yap1lan hayatî mücadclc, bu 
sempat iyi pck güzel ifade ctmektcdir. Bu 
son aylar zarfmda, bütûn bu ia&c mcselcsi, 
lngiliz hükümcti ile makarn hâlen Londra
da olan müttcfik hükümetlcr arasmda mü
zakcrc cdilmi& ve i&gal altmdaki mcmlc
kctlcrdcn gclen raporlar tctkik olunmu&
tur. 

Ame ri ka' da 

ingilfere i~in 

layyareler' yeni 

125 askeri 
tom teçhizotl ile 

nakledecek 
\·a~ÎnJ!ton, l8 ·t.1 Înt:iltcre i~in Ame-

rik,l'cla yap1li111ktn olan yeni tnyyure tiplcri 
•1ras11uln J)o11J.(las l~ is111i vt•rilt>n ('Ok bii

~ uk hir ho111h trd1111nn tayyarrsi bul11n1nak

laclor ki huna i liller'in ha~ brliîsi da den il -
n1t"~dt>dir Bu yeni ln,yyare l~n hüyi.ik inl(iliz 

ho111hnrd1111nn t.1~·rnrt•lrrinin ikisi hiiyUklU

JliinllP olup c.liinyantn askrr nnklinde de kul

lantlal>ih•<·t-k c·n 1n11n1.7.a111 tn.yynrrsidir. Fil
lu.1kik:1 111c.•1.kflr ta~·rare 125 askt·ri biitün teç
hi1.at1 ile hc.•raher ta~l)ïthilP<'ek vc yeniclen 

1u.·nzin alnnya ihtiya\' hissetrn«ksi7.in 7.500 
millik bir mrsafe kntcdcbilecektir. 

Îngiliz milletine 
Mümkün olan en büyük 
hamleyi yiiphrmak i~in 

i~ Naz1rina selâhiyet 

veri 1 iyor 
Londra; 18. a.a. - (Roytcr) aiansmm 

parlâmcnto muhabiri yaz1yor : 
" Harp için csash bir ehemiycti olm1yan 

sanayi ~ubclcrindc çah!;dllakta olan crkck 
ve kadm i~çilcrin çah§ma §artlanm tayin 
ctmck üzerc i& naz1n B. Bevin'in icabcdcn 
sclâhiyctlcri parlâmcntodan talcp edecegi 
günün yakla~makta oldugu §U srrada insan 
cncriisinden istifade mcselesi birinci plân1 
i~gal etmcgc ba~lam1&tir. 

Bu mesclcdc iki tcz ileri sürülmü§IÜr. 
Fakat bunlann gayesi bir olup millctc 
harp gayrctlcri ugrunda mümkün olan en 
büyiik hamlcyi yaptrrmakhr. 

Mcsai firkas1 mahfilleri, gonüllü çah§· 
ma sistcmi matlûp neticclcri verdikçc u
mumî bir sanayi scfcrbcrligi hissini verc
cck mahiyettc tcdbirlcr ahnmasma muha
lcf ct etmektcdir. 

Bütün bu memleketlerdcn ayni raporlar llu tayyarenin 111eyd11n11 getirilmesi için 

Digcr taraftan halkm baz1 s1mflan üze
rindc büyük bir tazyik yapilmas1 lâz1mgcl
digi hakkrnda parlâmcntoda ve umwniyct 
itibariylc bütün memlckcttc bir kanaat ha
s1l olanaga ba~lam1§t1r. Bu tazyik mezkùr 
sm1flardan bcklcnen rand1manm tamamiy
lc elde edilmcsi için zarurî gorülmcktcdir. 
Maamafih, mevzuubahis s1mflarda asla su
iniyct yoktur. Bunlar sadecc en münasip 
&ckilde tcnvir ve idarc edilmelcrini istc -
mektcdirlcr. 

gclmcktcdir. Bu raporlara gore, Almanlar, 500 kndar 111ühcn11is dort sencden fazla ça -
h~1111~hr. tarlalan, hububat dcpolanm vc magaza -

!an yagma ctmcktcdir. Birçok mmtaka -
larda, halk, açhktan olecck vaziyctte dc
gilsc bile, fcvkalâdc fakr 1çinde b1rak1l . 
m1§hr vc csarctc almm1& bütün mcmlc . 
kctlcrde oldugu gibi bu mmtakalarda da 
millctlcr, gozlcrini hcr&cydcn cvcl kurtu
lu&a vc zafcrc çevirmi§ bulunmaktadtr. Bu 

t\ rnerika.'da inwl eclilrn di~er bir tayyare 
tipi de ini:iltrre'dpn Avrupa'ntn hcrhnngi 
hir noktas111a. dort ton hornba ta~1ynbilecek 

knhiliyl'lh· hüytik bir hornbardunan ln.yyarc

sidir . Bu tip layyarrlrrdcn hiri lnJ.dltcre'ye 
~itr11ck uzrre yola <,•1k1111~hr. Dii(er "lt1 tane-
si de teslhnC' hnz1r bir haldcdir. 

Buffalo ~ehri inp:ili7. hava kuvetkrine em- h naz1r1 B. Bevin kendisine verllen sa-
1 · t 1 · · 1 t k · · · lâhiyctlcri ikinci dereccde chcmiycti haiz milletlerin isteklcri -o istcklcr ki. Land- sa s1z n,1r1 ayynre cri ima c nu· tçtn ar.ann 

ra'daki müttcfik hükümctler bunlara ter- rand1monln çnh~an birinci nrnerikan ~l'hri - mücyyidclcr olarak telâkki etmcktcdir. Fil-
dir. hakika, pck müstcsna bazi hallcrdcn sarh-

ccman olmaktad1r- zafcr, kurtulu• saatini · a· k d b Iâh' tl · t t • Bu ~l'hrin harhin somma kadar bn~bcn nazar, ~1m 1ye a ar u se 1yc crin a -
gcçiktircbilccek hiçbir §cyir. yapilmama . va7.lfrsi inl'illl'Tc'yc on hinlcrce t11yyllre ye- bikinc lüzum has1l olmam1§t1r. Bunun sc-
s1d1r. ti~tirmc•ktcn iharet olacaktir. bcbi bütün faaliyct §Ubelerinde çal•§an in-

k • k "b 1 Birkar ni·11 kachr cli"1•r s,rhirler de Buf- sanlarm gësterdigi takdirc §ayan hüsnü-Hiçbir atl ontrola ta i tutulmu$ o a- ' ~ 
falo'ya y<'li}ecek \'e .\tl antik drnizinin obilr niycttir. rak bu mcmlckctlcrc yanyacak olan gida 

Îngiltereye yard1m Bulgar - Türk r 
1 

kanun projesi dost/ugunun 
TÜitKlY~ 1 

Amerika âyon1ndon B. 

Pepper diyor ki: 

Amerikan milleti ingiltere'nin 
y1k1lmasma müsaade 

etmiyeceklir 
Va&ington; 18. a.a. - Demokrasilcrc yar 

dun hakkmdaki kanun projesinin âyanda 
müzakcrcsi srrasmda projcnin hararetli ta
raftarlarm.dan B. Pepper ~unlan sëylc . 
mi~tir : 

" Bizi barba sürükiiyccck olsa bile, A. 
mcrikan millcti lngiltcrc'nin y1k1lmasma 
müsaadc ctaniyeccktir. lngiltcre'yi ne ya. 
p1p yap1p mutlaka kurtaracag1z. Amcrika 
cfkârmmumiycsinin bunu isteyip istemcdi
gini gOrcceksiniz. ,, 

Vermont hükümctini temsil edcn cüm · 
'.huiryetçi B. Austin, digcr bir âza ile ahra
rctli bir münakai;adan sonra " esaret alt1-
na dÜ§l)lili; bir dünya harptcn de, olümden 
de bcter bir 'OCYdir ., dedigi 7.aman bütün 
meclisi büyük bir hcyccan kaplam1,.t1r. 

B. Austin séizlerine &unlan ilâve ctlnÎ§
tir 

" Eger harp etmek zarurcti hasI! olursa 
harp cdcccgiz. ., 

Bu s0zlcr hayretten dogan bir sükunet
le kar§ilanm1~ fakat dinleyici localarm -
dan kopan alk1§lar bu sükû.tü ihlâl etmi§· 
tir. 

Amerika'mn mütemadiyen 
artan kudreti 

Ottava; 18. a.a. - Dün Kanada Avam 
Kamarasmda harbm mühim hâdisclerini 
géizden geçircn ba§vekil Mackenzie King 
demi,.tir ki : 

" Sencnin en mühim hâdiscsi, dcmokrat 
memlcketlcrin tccavüzc kar§1 koymalan i
çin onlara faâl yard1mda bulunulmas1 lc-

yeni bir vesikasi 
(Ba~1 1. 1nc1 sayfada) 

devam eden fikir teatilerinin eseri
dir. Hariciye Vekilimiz bu esere 
" mütevaz1 ,, s1fatm1 vermi§tir: bü
yük hâdiselerin,tesir ve müdahale
mize tâbi olm1yan inki§aflarm1 de
gi§tÎrmek veya menetmek bak1mm· 
dan belki oyledir. Fakat bu s1rada, 
her iki memleketin vaziyet ve mua
hedelerinden mütevellit hareket ser· 
bestligini aslâ takyit etmemekle be
raber, Türkiye ile Bulgaristan'm 
mutlak ademitecavüz siyasetini ve 
ahdini tebarüz ettiren boyle bir ve
sikanm, bilhassa iki cihetten hususî 
bir ehemiyeti oldugu inkâr edile
mez. 

17 ~ubat beyannamesi, evelâ, 
Türklerle müttefikleri lngilizlerin 
Bulgaristan'a kar§1 bir taarruz ha
z1rhgmda bulunduklanna dair, Bul-
gar efkâr1 üzerinde, israr ile devam 
eden telkin ve tahriklerin onüne ge
çecektir. Bulgarlar, ne bizzat ne 
bilvas1ta, Türkiye tarafmdan hiçbir 
tehlikeye maruz olmad1klar1 hak • 
kmdaki kanaatlerini muhafaza ede
ceklerdir. Sonra, Bulgaristan'm kom 
§ulan anhyacaklard1r ki Bulgaris • 

1, tninrl 
(Radyo Difüzyon os ,1 ~ 

Ti:'nKiYg 
lladyosu 

I>alga uzunlu~u -

16~8 m . 18~ Kcs./l~O Kw. 
1
, 

31 7 10. 9·1-65 Kt·s./:!0 Kw. 
1

1· .\. \ «2. 
/ ].. ·r .. 

Jtl.7L m . 15195 Kc:,. ~o ~w. · , 
19' 

ÇAR~AMBA : 19. 2 • 
aat ~ 

8.oo Program ve memleket > 

8.o3 Ajans Habcrleri, (l'i 
8.18 Mllzik : Hafif Progrartl _., 

f st•· 
8.4519.00 Ev kadmt - Y cmek 

1 
at 

12.30 Program ve mcmlckct sa 
r2.33 Muzik : Hafif $arkJ!ar. 

12.50 Ajans Haberlcri, . r 
.. '·tile • 13.05 Müzik : Muhtelif tur.- U 

13.20/ 14.00 Müzik : Radyo Saio:rl' 
ras1 (Violonist NcciP ;.~ 
sinde ) : 
1- Lchar : 
perctinden Potpuri, . )Il 
2- Joh. Strauss : auzel 

na (Vals}, 1~ 
3- Glessmer : Sabah~ Il"' 
4- Lincke : Capri ( h 3 

nadi ), ( 

tan, hiçbir ihtilât ihtimalinin, kendi 18.00 
emellerini ve ihtilâflanm müsellâh 18.03 
bir müdahale ile halletmek için bir 18.30 
f1rsat olacag1 dÜ§Üncesinde degil -

5 - Offenbach : Musette 
as1r Baie Mü:ûgi ). 

11 
Program vc memlc~-c.t ~i' 
Müzik · Dans Müzig• ( "' • • 3 I' 
Konu~ma : ( Dr~ Polit•~ 
!cri ), 

dir. Daha geçenlerde ba§vekil Mos- 1 8.45 
yo Filof'un bir nutkunda tam bir 119.15 
vuzuh ile ilân olunan bu prensip, 17 19 30 
~ubat beyannamesinde yeni bir te- · 
yit kuveti alm1§hr. 

Çocuk saati, 
Çocuklar için 
Memleket saat 
berlcri, 
Müzik : Geçit Progrartt•• 

Radyo Gazetcsl, 11 
Müzik · Radyo Fas1l llt 
Ktrnu§ma, k 
Mùz1k . Türkçc film ~r ·~ 
Mtizik : Riyascticulllltor 

(~cf: 1hsan Kunçcr) : 
tnr:iftna ~ünderil<•cek avc1 ve ho111barc111nan 

maddelcri, nazariyc itibariyle Î$galleri al-
tayyarrlrri hakiki bir ~el/lie halinde uk•p gi

tmda bulunm1yan Vichy Fransa'smdan mü-
ckccklir. 

sadcrc cdilcccktir. Diger taraftan, Alman-

B. Bevin sclâhiyctini " cebir ,, istika · hindc A.mcrika cfkânumumiycsinin gos . 
mctindc dcgil fakat " scvk vc idare ., isti· tcrdigi scri inki§aftlr. 

17 ~ubat beyann'amesini, bugün- 19·45 
kü §artlar içinde, §U veya bu tarafa 

1
20·15 

çekerek, türlü · türlü tefsir edenler 20·45 
olacakhr: fakat onun, Türkiye ile 21.10 
Bu?garistan'm harbm sirayetlerinde, 21.25 
tecavüz ve ihtilâflarda ne kendileri, 21.45 
ne de Balkanlar için, hiçbir menfaat 
tasavvur etmemekte olduklarma de-
lâlet eden mânasmdan uzakla§mak, 
bo§yere zihin yormak olur. Dün ol-

·ot 
1- V. Turinc : Spcrrtl1 

2- Czibull·a : Coeurs et 
., 1110 

3- Oscar Fctras : nO 
1 

lar, muntazam surette hattâ bütün Avrupa 
için lüzumu kadar g1da maddesinc malik 
bulunduklanm tcfahürle soylemcktedirlcr. 
Bu vaziyettc bu g1da maddclerinin muha
faza olunup olunam1yacag1 cayi sualdir. 

Ame ri ka' da 

kametinde kullanacagm1 sarahatlc bcyan " Amcrika'nm mütcrnadiycn artan kud -
ctimi§tir. Bununla berabcr naz1r, zarurct rcti mütccaviz millctlcrin tcpcsindc, dii&· 
has1! oldugu takdirdc sclâhiyctlcrini kcli- mek üzcrc olan bir çig gibi duruyor. Za
menin hakiki mânas1 ile istimaldc de te - fcrden katiyen §Üphe ctmiyorum. Fakat 
rcddüt etmiycccgini iU.vc cylemi§tir. oylc zannediyorum ki, bizi zafcre gotürc· 

dugu gibi bugün de, iki müstakil 
memleket, vaziyet, menfaat ve ta
ahhütlerinin icaplarm1 yerine getir
mekte serbesttirler ve Balkanlarda 
nizam ve sulhu, millî menfaatlerinin 

Potpuri ( Opcrcttcn Re'"' 
4 F. Leroux : Fantaisie, 

ryton (Calan: Serif Ar 11~ ~ 
5- Carl Goldmark · pil 

B. Hoover, kontrol icra cdcbilccck olan 
bir bitaraf mcmlckct ilcri sürmü~tür. Lond 
ra'da samld1gma gore, B. Hoover, Avru -
pa'nm en küçük memlcketlcrdcn birisini 
gozonündc tutmaktadir. 0 mcmlckct ki hc
mcn tamamiylc mihver arazisi ile muhat
t1r. Ve üzcrindc ~imdidcn Alman tazyiki 
icra cdilmi~ bulunmaktad1r. 

B. Hoover, ba§lan1Pç olarak Bclçika'da 
bir tccrübc yapilmasm1 tcklif ctmcktcdir. 
Sclâhiycttar Londra mahfillcrinde bu hu · 
susta $oylc dcnmcktcdir : 

Satin ahnacak 
ilalyan vapurlar1 

ingillere'ye verilecek 
:-levyork, 18 a.a. - Nevyork Herald Tri -

hune gazetesinin VMington'dnkl muhnbirine 
gOrc bir amerikan grupu Amerikn. limnnla -
r1nclo. hATrkclsiz knJan 27 italyan vnpurunun 

satin nhnmns1 için müzakereyc giri~mi~tir. 

" Fakat Almanlar, ~imdi Bclçika'yi, fn- Bu vnpurlar orastncla 23.255 tonluk Binnro 
)fnno vapuru da vardir. K1ymeti tnkriben 10 

giltcrc'yc kar§l hücumlannda csash üslc · 
rindcn birisi olarak kullanmakta vc Bclçi-
ka'da Bclçikah i&çilerin Alman scrvisinc 
yazilmas1 için çah~maktadiralr. 

B. Hoover, ( Halk ycmekhanclcri ) sis. 
tcmini tcklif ctmcktcdir. Bu hususta Lond
ra'da ~u fikirdc bulunulmaktadrr: Bu, iki 
~artla lngiliz hük;imcti tarafmdan kabul 
edilcbilcccktir : 

1- Bu halk ycmckhanclcri için lüzumlu 
maddcler, lngiliz ablukasmdan gcçmcmcli 
vc bütün yiyccck maddclcri ile kullamla
cak e~ya bizzat Avrupa'dan gclmclidir. 

2- Almanya'mn dolar ihtiyatlarm1 faz
lala§t1racak hiçbir &ey yapmamahd1r. Ya
ni, tcdiyat, Almanya'daki Amcrika banka
larmda bulunan vc hâlen Alman hükümcti 
tarafmdan blokc edilmi~ olan dolarlar va. 

s1tasiyle yapilmahdir. 
Nihayct, umumiyct itibariyle ~u sëyle

ncbilir ki, yalmz s1hi malzeme hariç, ablu-
1'ada hiçbir gcv~eme vukua gclnriyeccktir. 

miiyon dolara bnlig olrm bu vapurlarrn dev-
ri, ikrnz ve kirn kanun lâyihns1 mucibince 
in~iJtere·yc vt>rilecek ameriknn vapurla.r1n1n 

ndedini ~im<lidcn nrttirm1' olncnklrr. 

Sovyet - Japon ticaret 
gôrüimeleri yeniden ba1hyor 

Moskova; 18. a.a. - Gcçen nisanda in
k1taa ugram1& olan Sovyct - Japon ticarct 
müzakcrclcrinc d1~ ticarct komiscrligindc 
dün ycnidcn ba§lanm1&t1r. 

lngiltere ve Orta Avrupa 

Londra, 18 a.a. - Selâhiyettar kay

naktan ogrenildigine g0re, Macaris
tan'daki ingiliz sefiri B. Mall.ey, Yu

goslavya'daki ingiliz sefiri ile gO

rü~mek için Belgrad'a yaphg1 ziya

retten donmÜ§tür. 

B. Willkie 
irlanday1 ziyareti 

hokk1ndo 

ne diyor? 
Londra; 18. a.a. - (Daily Telegraph) 

itazctcsinin Lizbon muhabiri yaz1yor : 
B. Villkie, Lizbon'dan gcçerken onunla 

s1k1 temasta bulumnu§ olanlarla gorü~tüm 
v~ B. Vi!Lkie'nin frlanda'yx ziyareti hak
lnnda o;u malû.mat1 al.dun : 

" Villkie, kardinal Hinslcy'in tc~vïld ile 
Dublin'e gitmi§ vc Amcrika'da bulunan vc 
üç milyondan fazla olan katolik 1rlanda · 
1Ilann bugün lrlanda hükümetinin takip 
cttigi ha,tt1 harcketi katiyen tasvip etme
dlklerinl ve Almanya'ya kal'llI tngiltere Ile 

i~birligfoi istemoktc olduklanm B . .de Va
lcra'ya soylcmi§tir. 

B. Villkic'yc gore, B. de Valera bu bc
yanatm tesiri altmda kalill.l!jtir. Hatta B. 
Villkie'nin int1ba1 §Udur ki, B. de Valcra
mn, 1nsiltcre'yc kar§I olan hattt harekcti
ni dcgi!j>tirmcsi ve lngiltcre'nin cmrine tr. 
landa'da deniz üslcri vel'ltlcsi meselcsini 
tctkik cylcmcsi muhtcmeldir ... 

Willkie'nin Çin'e yapacagr 
seyehat 

Çunking, 18 a.a. - Resml Central Ncvs 
Ajans1, "'andel \Viiikie'nin Çin'e bir scynhat 
yapmak hususumlllki tnsavvurunun hükümct 
tarafmd11n çok büyük hir memnuniyelle kar
~tlamm§ oldugunu bildirmektedir. 

esas1 addetmekte müttefiktirlcr. cek yol, bir çoklannm tasavvur cttigindcn 
çok daha çctin, çok daha uzun vc müthi$ 
olacakllr . ., 

Harbe dogru mu? 

Biribirimize ve ba§kalarma kat§I 22.30 
eyi niyetlerimiz tamd1r vc mÜ§te • 
rektir. Ba§kalarmm da bize kar§1 

von Saba (Mar~). Jll 
Mea1leket saat ayan, Ai3

. 

b
, •• 

len ~ Z1raat, .ct:..,nam-Ta 
f' biyo . Nukut Borsas1 ( I' 

Nevyork, 18 a.a. - Înp:iltcre'ye yard1111 
projesinin llynn meclisinde müzakeresi esna
srnda meclisin hissiyabnm §nynm dikknt bir 
tezahürüne §ahit olunmu§tur. 

Dün demokrntlarm reisi âyandan Alher 
Benkley, §u beyanatta bulunmu§tur: 

"Hüriyeti tahrip edilmckten kurtarmak 
için Amcrika'mn evlll.tlnrinm dogü§mesi za
rureti hasù olursa, nmerikan çocukfor1 do -
gu,eceklerclir." 

Ayândnn Austin, hcmen hemcn pek heye
canh bir sesle §oyle hayk1rm1§hr: 

"Dünyada knnh blr harpten çok dahn müt
hi§ §eyler varcl1r, o da Uiticr'in tahnkkümü 
albndn esir olmakbr." 

kaç Mançuko'da 

e§kiya vord1r? 
Tokyo; 18. a.a. - (D. N. B.) : 
Harbiye naz1n general Tojo, mcbusan 

mcclisinde bcyanatta bulunarak, Mançuko
da 1931 seneslnde §ekavete kar§1 aç1lm1§ 
olan mücadclcnin muvaffakiyctlc nctice • 
lcndigini sëylcmi§ vc o zaman 500.000 ka
dar tahmin cdilcn c§kiya adcdinin bugün 
3000 e lnditlnl ilâve etmi§tir. 

ayni hulûs ile hareket edeceklerini 
zannedelim. 

Falih Rtlki ATAY 

Bay Ruzvelt'in reisl igi 

oltinda 

Beyaz s rayda 
Mühim bir toplanh yap1ld1 
Va~ington ; 18. a.a. - Dün Beyaz Saray. 

da, B. Ruzvclt'in riyasctindc yapilan mü
him top!ant1ya ziraat naz1n B. Vickard'm 
da i&tirâk etmi§ olmas1, lngiltere'ye vcri
lecek yiyecck maddcleri mesclcsinin gorü
§Ülen mcvzular arasmda bulunduguna ih . 
timal vcrdirmcktcdir. 

1çtimadan sonra B. Vickard, bir gazete
ciye §Un}an Soy)cmi§tir ! 

" lngiltcrc'nin müdafaas1 için g1da mad
dclcrinc de büyük bir ihtiyaç olduguna ka
niim. Fakat en ziyadc muhtaç oldugumuz 
§cy bu yiyeccklcri nakledccek olan vapur

lard1r. " 
Bu mcsclcnin dün âyanda müzakere edil-

lspanya' da firtmalar digi bildirilmcktcdir. 

Saint - Sebastien, 18 a.a. - Stefani njan- ------
sinclnn: ispanya'nm birknç eyaictincle hüküm Moskova - Sahalin telefon hatt1 
sürmekte olan firtma, Bilbno'da takriben 50 Moskova, 18 n.n. - T·1ss: So"ycller Bir • 
cvin yik1lmnsma sebebiyct vermi~tir. Birçok li~i komünist partisinin 18 inci kon1<re ·inin 
fahriknlar vahim hasara ugrnm1§ltr. Birçok aç1lmnsi münnsehetiyle l\loskova ile Sahnlin 
ynrah vard1r. nrastnda telefon muh1w1•rcsi tcsis c<lilmi~tir. 

22.~5 Mi1zik : Dans Müzii:' ( ~ 
>:• 25/.J3.3., Yannki P·ogra:n vt 

H. d' ' . ·1 jt~ m 1stan a getir1 ell 

esirleri 
Bombay, Hl an. - Ilarp esir1

6 itnlynn sulr1y1 ile 1500 erinden 111 ,if 
knfile doha Bomh11y'a muvaso~ 

Son Gün ~i 

ULUS Sinemosl~ 

0 GFËë'ËNil 
RÜYASI 

t~ 
§iirlerle süslenen bir fa.Il .,1 
A§ktan ilham alan bir !J$},o 

mam . . . Kudretle süsle~ 
süper film .•• 

B-a§ Rollerde : V' 
Lesilie Howard - Bette d 

Olivia de Hovilafl 

Ayr1ca : "'; 
Y eni Paramont Jt1t 

Seanslar : z! 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve. ;! 

Telefofl• 

Sab1rs1zhkla beklenen 

Türkçe Sozlü ve Musikili BiR TÜRKE GÔNÜL VERDiM 
. ·bi Bugün saat 14.30 dan 1tJ 

HALK Sinemas111d0 

T efrika No: 25 

Yazan Maurice DEKOBRA 

Çeviren: Samih TIRY AKIOCL{J 

Miralay sordu : 

- Ne haber ? Raporunü dinliyorum. 

- Emredersiniz miralay1m . . . §imdi Palâs otelin-

den geliyorum.· Kendisini tecrlibe etmekligimi emrct

tiginiz kimseyi orada biraktim. 

- tsmini soyliyebilirsin; burada yerin kulag1 yok

tur ! Demek Beyaz Papagan'da matmazel Belkis'le 
tam§hn ha ? 

- Evet miralay1m f§ler de gayet yolunda gitti. Nu 

maralar bittikten sonra onu arkada~larimle beraber 

b1zim eve gëtürdlim, yaz1haneme ald1m ve bende gizh 

bir dosya oldugunu ona ç1tlatt1m . . . Sonra da dos 

yay1 masamn üzerinde unutmU§ gibi yap1p birkaç da 

kika için odadan d1§anya ç1kt1m. Polis cinaî §Ubeden 

taharri memu: u Friedlânder de matmazel Belkis' 

yalmzken müte 11adiyen gozetledi. Dü§ündügümü 

zün aksine olarak, kendisi do~yamn içinde ne olabile· 

cegini ogrenmege bile te§ebbüs etmemi§. Yaz1haneye 

tekrar girdigim zaman bana ileride daha ihtiyath ol

makhg1m1 tavsiye etti. !§te miralay1m, vaziyet bun -

dan ibaret. Fikrimce matmazel Belkis dansed;en bir 

dansozdür. !§in alt taraf1 da umurumda degil; çünkü 

:nerak1m izhar için elinde hakikî bir f1rsat vard1. 

Miralay ayaga kalkm1§, yaz1hanesinin arkasmda gi· 

dip geliyordu. Birdenbire genç arkada§tntn kar§1sin· 

da durdu ve : 

- Belki de hakk1mz var Holtzdorf . . . dedi. 

Bir müddet sustu ve ona sabit baki§larla bakarak 

ilâve etti : 

- Meger ki matmazel Belkis çok kurnaz bir kadm 

olsun ! Maamafih, onu da ogrenirim. 

IX 
Ertesi sabah Sybil geç uyand1. Ismarlad1g1 kahveal· 

hy1 ona 24 No.lu ajan getirdi. Masay1 karyolasma yak· 

la§hnrken, Sybil bir gün evelki mac.-eray1 faydas1z taf

silâta giri§meden ona anlath. Metrdotelin ona hasre

debilecegi dakikalann say1h oldugunu ve Palâs ote· 

!inde onlann cürüm ortakhgmdan kimsenin sï.Whelen· 

memesi icabettigini biliyordu. 

N etic;e olarak de di ki : 

- Mülâz1m fon Holtzdorf'un evinde geçen bu hâdi· 

,e hakkmda ne dü§ünüyorsunuz? 

- Nezaret altlnda oldugunuzu, bu zabitin sizi dos· 

yanm kar§tsmda mahsus b1rakt1gma eminim. Dosyada 

da her halde k1ymetsiz bir tak1m kâg1tlar vard1. 

- Bu bir tuzak m1yd1 dersiniz? 

- §üphesiz bir tuzaktl ! Hattâ iki tahminde buluna· 

cag1m: ya mülâz1m fon Holtzdorf kendisi yok iken 

dosyaya dokundugunuzu anlamak için onu iyice seçil· 

mi§ i~retli bir y,ere b1rakrm§tl; yahut da birisi, siz 

farkmda olmadan, sizi gozetliyordu 1 
- Ben bir §ey farketmediml 

- Her ne olursa olsun, siz Pennwitz'in nazannda 

§Üphelisiniz. Ben o kurnaz tilkiyi tamnm; onda bir· 

çok numaralar vard1r. Size ciddî bir kur yapmak niye· 

tinde gfüündügünü soylemi§tiniz. Buna ben de inam

nm; yalmz hayale kap1lm1yahm, Pennwitz ne bir ace

mi, ne de meslegini tanunad1g1 bir kadmm güzel goz· 

leri ugrunda tehlikeye koyacak genç bir delidir ! On un 

yerinde ben de olsayd1m aym §eyi yapard1m. Onun 

için bütün mesele mümkün oldugu kadar süratle ona 

emniyet telkin etmektir. . 

Metrdotel Sybil'e dogru egilerek ilâve etti: 

- Çabuk hareket etmek lâz1m. 

- Neden? 

' - Çünkü va?=ifenizi çabuk bitirmeniz isteniliyor. 

- fyi ama, Pennwitz'in mahremiyetine girmek iste 

digimi aç1ga vurarak her §eyi tehlikeye koyamam. Bu 

bir muvaffakiyetsizlige ko§mak olur ! 
24 No.lu ajan sesini yeniden alçaltarak f1s1ldad1: 

- "Posta kutumdan., bir mektup ald1m. 

- Posta kutunuz kim? 

- Müsaadenizle hüviyetini soyliyemem. Usul bOy· 

ledir. 

- Affedersiniz. 

. - ~;r 

- Yani §Unu demek istiyorum: emir bana bir ~If 
ki parças1 halinde gel di. Bundaki notalar da. a~cll ~1f~ 
nim anhyabilecegim bir metni gizliyor. §eflJJllZ• 0,-) 
hakkmdaki ara§tirmalan hizland1rmam1z1 is~.iyor~lll~ 
neticeyi haber vermek için onümüzde iki gun 1~r 
Biliyorsunuz ya: alman umumî karargâhiyle p.v~~ce1 

ya erkâmharbiyesi arasmda radyo ile teati ed~!li o· 
telgraflarda kullamlacak §ifre ... Bunun ehemiy.ct• 

tabiî takdir edersiniz. 

- lyi ama §ifre nerede? ç1I 
- Durun, anlatacag1m. Bereket vérsin ki tienirfl ~t f 

bir muhbirim var. Almanya ve Avusturya'ya 1'll~e 
mans1z bir kin besliyen bu adam, §Îfreyi tertiP ~ i1' 
i§inin Pennwitz'e tevdi olundugunu bana soyle~~~cl' 
~ifre mütehass1S1nm verdigi izahata jstl ~jfr' 
Pennwitz de en yakm arkada§larmdan birisiyle 

yi bitirmek üzere. 

- Bu arkada~ kim? .. JI 
- Binba§t Herzen admda birisi.. Rus cc!'11e~~ 4 

bir vazifesi var. Ü çüncü or du umumî karargâ11111;fr l 
mülhak. §imd1 beni iyi dinleyin: Pcnnwit;: IJl.l § 1l 
nezarette degil, ak~amlan villasmda haz1rhYo:·1il/ 
halde bu güç i için evinin rahathg1111 ve se5'

1
i 

tercih ettigi için olsa gerek. 

- 0 halde? ,f!ll 
0 h ld . . . . b" .. 1 1<efl • .;1 - a e s1zm 1çm utun mese e 1 • 

Pennwitz'in villasma davet ttir n. : \IL~re gùlle 

çare bulmaktan ibaret. Çünkü vaktimiz 1~rahY0''3r / _ sonu " 
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~~uRI Ticaret ofisi 
(Ba~1 1 inci uylada) 

maddtlcrin 1cvk1 'TC gereksc bu scvkiyatln 
icabcttirdlll nakllyat l~lerlylc me~gul olmak 
ve la~c maddclcrlnlo lddlhar vc naklinc mah
sua hcr türlU depo, kap, zarf ve nakil vas1-
talar1n1 ln~a. mübayaa, lcar ve lstlcar ctmek 
ve lcab1nda bunlar1 1atrnak glbi l~lerle i~ti

gal cdecektir. 

Uzak~ark'ta 

Japonya tecavüz 
Pet roi ofisi 
(Ba11 1. lnci saylada.) 

riyle me§gul olmak; petrol ve mil§taklar1-
01n iddJhar ve nakllne malunls tank, her 
tUrlU kap ve nakll vas1talar1m in§&, mü~ 
baya.a, icar ve tsttcar etmek ve bunlar1 
cab1nda eatmak; lUzumunda ve imkâ.n 

nJsbettnde tasftyehaneler teels, l§tlrà ve 
stice.r etmek ve bunlar1 13letmek ve bu 

maksatla ham petrol satin almak; muh -
tellf ihttyaçlara g6re petrol ve mU§tak -

Bulgar 
hariciye nazi r1 

Popof'un 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Duba yaptirdacak 
D. O. Yollar1 Salin Aln1a Ko.: 
28 metrc usonlu~unda ve 9 metre geni~ll· 

iinde vc 2,70 metre yUkl'ckllP:inde ah~ap blr 
çift ycni duban1n in~a!lt vc hu dubalar1n hir
birine be~lanmaM vt 180 @'ünde Ot"vlt"t Üt'· 

miryollar1 Haydarpa'a lim1tn1nda teslimi ka
pah zarf usuliyle ckslltmt-ye knnmt:.~tu'" l1u
hammen bedell (858~2) 1irAd1r. Eksiltme 
Hayda.rpa~a'da gar blnas1 dahilinde oi dnci 
l~lctme ke>n1lsyonu taraf1nd1tn 8. 3. 91-1 tarl
hine milsadlf paznrttsl gUnU sn11.t (11) on 
birde icra edilecektlr. Bu p;ihl dt"nlt vc-saltl· 
ni c\·rlcc hüsnU surttle yarttklar1na dair blr 
ehliyet veslk1tsiyle hirliktt- tC"klif m'ktupla
rtn1 ma:r;ruftn ayn1 (l:On 51\llt ona kad1tr ko· 
misyon rci~li~lne 'Vermeltri llzimd1r. Posta 
ile p,:Onderlh!cek trklifler içln po1tad& valrl 
olshilccek teehhUrlrr kahul edîlmc&. 

lngiltere üzerinde 
bi~Ondra; 18. a.a. - 1n&iliz heva ve da
n-~rnniyct nczaretlcrinin tcbliii : 

b,,,•n{ recc lngiltcrc üzcrindc dü~manxn 
• • l' 

edecek olursa 
beyanat1 t1J.lan a 1Ytti olmu$tur. Ba1hca bcdcf tu-

kJ l ~tntakalar, Londra vc civar1 ile 1ar
l nr1Itcrc'dir. 

Otis, Ticarct VekAletinin muvafakat veya 
emrlyle, al4kah tlcart ve malt mllessesab tt
tlrAk cttlrerek, muayyen maddelcrin lstihsal 
veya ithal, l§letme, lhraç veya tev:r.li ltln hük· 
mJ §ahtslar kurabtleceli gibl, bu l§leri mev
cut müessceat veya btrliklerine de yapbra -
bilccektir. 

Hollanda Hindistan1 

~iddetle kar~1 koyaèak lar1n1n terktblnl deflttlrmek ve bunlara (Bas1 l 1nc1 saylada) 
ondr , 

buçtik a Ya kar~1 yap1lan vc takribcn ilç 
'41tili saat sürcn taarruz e-cni~ bir nisbct 
>trat nde olmam1s ve bir mikdar éHü ve 
d;t•-tnin kaydcdildiii bir vaka istisna c-

tutulduiu bu kan15rk :zamanlarda Türkiye 
cap eden dt.ter maddelert kar13brmak 

N;cvyork, 18 a.a. - Herald Tribune ve bu maksatla lUzumlu teaisat ve te§kllà- ile Bulgaristan aras1nda dostluk muahcdc

gazetesinin Va§ington muhabiri bildi· t1 vilcuda getlrmek.. sini takviye ederek, iki memleketin sulh.
riyor: Of la, Tlcaret Vekàlettnln mUsaadesiy- perver iradelerinc ve kar~1hkh menfaat • 

" •• bciftlb ' zayiat çok olmam1!}ttr. Yangin 
11e d alarrndan bir mikdar yangm ç1km11 

t1rl}~· htPsi süratle sOndürülmü1 vcya bas.
tur, 11 vc umumiyctle hasar bafif olmU3· 

Ofis, Ticaret VckAletlnln müsaadt"slylc, 
i~tigal mev:r;uuna glren l~lerdc diScr hükmt 
ve hakikt tahtslarla anln~ma ve mukaveleler 
ynpabllecek vc onlar1n mesalslne l~liro\k 

edebi1ecektir. 

Va§ington'da hiç §Üphe edilmiyor 
1 
e, kendine verilmto olan t3lerln devrt ve lara istinat eden dostluk münascbetlerine 

ki, §3.yet Japonya Hollanda Hindista~ ritetmeslne i§tlràk mahtyetinde olmamak yeni bir delil tc~kil edccektir. " 

b 1 
zere, l•tlgal mevzuunn glren l•lerde dl· Bulgari'stan'in sela"h1"yetl1" 

n1na taarruz edecek olursa u mem e- "' ~er bUkmt veya hakikl 3ah1slarla anla!j!ma 

oi!:rld lngiltcrc üzcrindcki faaliyct 1cni1 
ltrda' •c karanhi1n sürdüiil bütün aaat • 
!Q.l\ dcvam etmi$tir. $imdiyc kadar alt
i.,, lraporlara gOre, hasarlar bafif olmu$--

, "' ~ct..1· anca zayiat1n da az olmas1 muhtc· 

Otis, Tlcaret Vekàletlntn mllsaadesiyle, 
mcmleket içlnde ve d1t1nda IUzum gOrdüSil 
yerlerdc tei;ikllAt yapar, '!IUbcler atabllir ve 
ajanlat' bulundurabllir. 

ket son kuvetine kadar mukavemet e- vo mukaveleler yapabllecek ve onlarin mahlilleri beyannameyi ne 
decektir. Hollandahlar, japon dikta- mesalsine l•tiràk edebllecektlr, ruretle te/sir ediyorlar 
tOrlügünü kabul etmiyeceklerini ve Ofls, li,lerl tt'ab1 olarak gayrt menkul Sofya; 18. a.a. - (Havas) : 
Japonya'nin kendi §artlar1n1 kabul et· mallara tasarrut edebileceg-1 glbl, ala~ Selâhiyetli mahfiller, Türk - Bulgar hü-
tirmek te~ebbüsüne kar§l koyacaklari· caklar1n1n temlnt maksadlyle kendi na- kümetleri tarahndan dün Oicleden sonra 

mina gayri menkul mallar Uzerinde ipo - ayni zamanda ne$redilcn anla15may1 iu su-

a.tuvakkat ttminat (268R) lira (90) kuru .. 
tur. Fennt ve tkailtme fllrtnameltriylt mu
kavelename c~1t~lllr1 •e pllnl1tr1 idaremidn 
H11.~·darpa,a, AnkarA ve ltmir vetnelerinden 
180 kuru' muk11.bilinde ahntr. 
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Komür nakliyat1 

' 
\!ri"' 

'llf, 

b't !l:!.ig~ cr Ycrlcrdc, milnfcrit noktalara bir 

fera Vckillerl Heyctl karnriyle Ofisin vi
IAyetlerdekl te~kih\t ve vnzifeslyle lcabeden 
yerlerde hclcdlyclcr tnv:r:if cdllC'bilir ve bu i~ 
1er Ofisln nam ve hesab1na glit'illecek ve bu 
mak1u1.tla bclccllyclcrle Otis t.,blrligl ynpabile
cckt\r, 

n1 bildirmi§lerdir. tek t~sls eyllyebllecektlr, t" · retle tefsir ecmektedirler : 
Amerika hariciye nezare inin ne§- Ofls, 't'tcaret Vekft.lcttnln mUsaadesty- " Türkiye, Bulgaristan'da cereyan ede

bilecek vc kendi emniyctini doi;rudan doi:· 

D. D, Yollar1 Satinalma Ko. dan • 
Muhammen nakliye licreti 17750 ( on 

yedi bin ycdi yüz elli ) lira olan takriben 
5000 ton maden kOmürünün Ereilî kOmür 
havzastndan lskenderun liman1na naklet • 
tirilmcsi i1i 3/3/1941 tarihli pazartc5i gü
nü saat r6 da Ankara'da idare binas1nda 
kapah zarf usulilc eksiltmeye konulmu1 -

tur. 

~,t:: bomba at1lm1~1a da, faaliyct az ol
!l:!.1~11 • ~u bombalar kcza az hasar yap. 
dqh. r .. ~tmdiyc kadar insanca :zayiat ol-

G bildirilmcmistir. 

rettiG;i rakam1ara gOre geçen sene e memleket lçlnde ve d1e1nda. lüzum gôr
Hollanda Hindistan1na silâh, cephane dUgU yerlerde tc§ktll\t yapacak ve i;iube. , k · ruya tehdit etmiyecek olan hâdisclerin :z:u-
ve harp levaz1m1 ihrac1 içtn t?"mett \Ier açe.bilccek ve ajaola.r bulundurabile - huru takdirinde bitaraf kalacakt1r. " 

Bulgar gazetelerinin ne§rÎyalt 
Sofya, 18 a,a, - D.N,B, ajans1 bil· 

diriyor: Sabah gazctcleri Türk · Bul· 
gar dostluk vc adcmi tccavüz dcklâ· 

tceiey' b" ,, >trtt;· in 1r du,man bombardnnan tay-
Ofisin sermnyesl 5 mllyon llra olncak, bu 

sermaye 1cra. V C"kitlerl f-Jcycti kararlylc art
t1rtlabllecektlr. 

32 milyon dolar tutan ruhsat1yeler cekttr. 
vermi§tir. Bunuti dOrt milyon dolarli- tcra Vektllerl Heyetl kRrRrlyJP OflRin 

401d dii1ürülmü1tür. 
litt: Alta, 18 a.a. - llava Nezarctinin tcb
Ct lli:i d1.nan Ion malO.mata gOre, gene bu ge
~ lth· u,tnan bombard1man tayyarcsl de do
~(I lllndc hava dafl bataryalar1 taraf1ndan 
d~UltnttttUr. Ru aurctlc gecc tahrip cdilen 
'-~tao tayyarclcrinln adedi 4i e balii ol -

ldare uzvu 

d r vllâyetlerdeki te§kllA.t ve vaz\fesiyle vl-
g-i daha geçen kânunuevel e tes im e- àyet ve beledlyeler tBvzlt' edilPbllPcek 

Ofisin iclnre utvu linnuu :\ftic:Jürlüklür. 
dilmi~tir. ve bu t4ler Ottsin nan1 ve hesab1na gôrU-

Japonya ile Batat>Îa aras1nda ecektlr. Bu maksatla vtlA.yet ve belediye-
Bu ek~iltmeye cirmek isteyenlerin 1331-

25 ( bin üç yüz otu:z bir lira yirmibe1 ) 
kurui,l llrahk muvakkat temtnat Ile kanu
nun tayin etii'i ves;kalart ve tekliflcrinl 

1 • ere tcap eden vas1ta ve tmkA.nlrtr Ofis 
ticaret gOrü~me ert tarat'1ndan temin edilecektlr 

Batavia; i8. a.ia. - ]aponya ile ticaret Oftsin ttermayesl 6 milyon Hra olace.k, 
•d1r n,, b. 

Umum ~1üdürlük, U1nuu1 ~1üdü1 ile 'Jtumu 
ka.dar muavlnlnden terrkl...1v e1•t.1 l 'r111111 
01UdUr, 1'1caret VekAlctinl11 t('\rlifi ü1;er.ne 
lcra Vekilleri tJey<.llnce \'C 111t1t\Vinlcr·t: 1nu
hasebc miidü.ril de 'lïcaret v-~k:li t.1r.1f1nrlnn 
tayin edilir. 

müzakerclerine ycniden ba!flanmaktadir. bu sermaye tcra Vekilleri Heyetl kara

rasyonunun yaln1z Bulgaristan 1ç1n 

degil, bütün Balkan mcmickctlcri için 
olan ehemiyetini bilhaosa kay1t ve i'!"· 
rel etmektedirlcr. 

Zora gazetesine gëre, Balkan ya
nmadas1mn §ark k1smmda ban§ te· 
min edilmi§tir ki bu da Almanya'mn 
ve Sovyetler Birliginin arzuauna tc

vafuk etmektedir , 

ayni gün saat 15 e kadar komisyon reiali· 
iine vermeleri lS7.Imd1r. 

'!~ Q Ombard1man hlyyarc~l dü~man ara
tll', &trlnde dün yaptlan uçuljtan di.>nmemll}-

ltoly · ·i · on 1o~e gem1 erine 

ta Yap1lan hücumlar 
"111ra tl·, 1n • 18 a.a. - lngiliz amiralhk dalre-

1 
1•hllkl. 

loi • 
~lnlar taraf1ndan lase gemlsl olarak 
liearet lan takriben 4000 tonluk btr alman 
•trt1u('

11
"8Duru orta Akdenlz'de lngillz harp 

l(e laraflndan bat1rùmqt1r. 
'ui. : 60oo tonluk blr ltalyan 1 .. e geml· 
\'a.trllt 9 lna:illz tayyarelerl taraf1ndan mu
>~1('~el)p taarruz edllm1$tlr. lngiliz tny· 
' ltk taarruz yerlnden aynltrken vapu
>~1t btr &st auya batmnkta ve vapurdan bU
lt:ba_t1ri duman bututu c1kmakta ldi. Müret· 
~tli.ltl~ 1ahllslye aandallarlyle vapuru terk-

ta•.rt &ôrülmUstUr. 
, •r1i., •tiufll n 4000 tonluk dlA:er blr ltalyan 'n Ile blr ltalyan mue.vin hart> genùsl 
l'i tltt~a:Ya mensup tayyarelerln taarruzla· 

i'il Cflslnde hasara \l&ram~lardlr. S hava kuvetlerinln, orta 1ark t.ngtllz 
~b!itt ltarareàhmm 15 subat tar!Jtll resml 
lt,i

4 
~. blldlrllen orta Akdenlz faallyet· 

!>fit : ~r llàve tegk!l eden bu harekl!.tmdan 
)'lfareler1mlz aalimen dônmüilerdir. 

habe1istan' da ilalyanlann 
~ lahliye ettigi yerler 

l •h1, 
h l'll"ttit e, 18 a.a. - Yak1n Sa.rk'ta.ki lngiliz 
'bet ~ara.rgAhtn1n tcbliA:I: llabe~lstan'da: 

11 11 •at ~,de ltaJ anperverlcrlnlo fttaliyetlerl netlce-
J'1 • Yanlar Gojjam bülgesindc Oange • 

'-lHtr:i dlier mühim karak0Uar1 tahllye et

f) " ~I '"'' b 1li r Utün cephcltrdc va&iyct degi~me-

ia~e te~kilâll 
( Ba$• 1 nc1 sayfada ) 

Ticaret Vekàlettne ba#h (Toprak 
Maheulleri O!lei), (Petrol Oflel) ve (Ti
caret Ofiei) ne ileride ayn1 maksalla 
kurulacak te1ekküllerln Vekà1ettekl l§leri 
lqe mUste1srhA°1nda gHrUlec(ktlr. 

18.§e mUste~&.r1, V ckilin emrinde ve o
nun yard1mc1s1d1r. Vektlln verecegi taU
mat datreslnde müste§arhk ltlerinl Vekll 
nam1na tdare edecekttr. 

ÎB§e Io blrlljtl heyetl, Mill! MUdafaa. 
MaHye, Ïktlsat. MUnaklàt ve Ziraat Ve
kAletleri mUmeeelllerlyle Ticaret Vekili
nln tenslp edecetl da.Ire âmlrlerlnden 
mürekkep olace.k ve bu beyet ia§e iisleri
nln yUrUtülmeetnde alâkah Vekê.letlerle 
irtibat, te.tbtkatta eürat ve elbirlitl te
mtnlyle muvazzal bulunacakt1r. 

tqe mUste1ar1, heytln relsl ve i~e 
tqkilàt1 àmlrleri ta.bit Azaa1 olacakt1r. 

Te§kilâttn vazileleri 
iate umum mUdUrlUtil, memleketin 

lqe lhtlyaçlannm \cap ettlrdiA'! §ekllde 
lthal. lhraç, stok ve tevzl ll!lerlyle lstlh • 
làkl tanzlm ve tedvtr edecektlr. Umum 
mUdilrlUk, thtlyaçlar, oflaler ve nakltyat 
1ubelrlnden mUrekkep olacakllr. 

Flyat murakabe mUdUrlU@, lqe mad
delerlne mUtealllk flyatlar1n ve lcab1nda, 
muhtellf ttcaret ve 11anayt zUmrelerlnln 

â.zamt kA.r hadlertnln tesbltl ese.slar1n1 

haz1rhyacak ve murakabe edecekttr. Ha
yat paha.11hti seyrlnl tetklk edecektlr. 

BUtUn fiyat murakabeelne ait mevzu
at1n, salr Vekàlet veya makamlara b1rak
t.it1 hu8Us&t hariç olmak Uzer, tatblk1 bu 
mUdUrlUlt'Un vazlfesl cUmlestndendlr. 

tlk g-Orü!ime, bugün Japonlar tarahndan rlyle e.rtt1r1labilecektlr. 

Batavia ba!fkonsolosu ve Japan hcyctin - Jdare uzvu 
den bir lza ile Hollanda Hindistani tara - Ofisln ldare uzvu umum mUdUrlüktUr. 
findan müzakereyc memur heyetin rcisi Umum mUdllr!Uk, umum mUdt\r Ile lllzu
bulunan B. Van Hoogstraftcn aras1nda mu kadar muavtnlnden terPkkUp eder. U
yapilacaktir. mum mUdUr, Tlcaret VekA.letinin tekllft 

ôgrenildi&ine gOre, Japonlann maku1 Uzerine fera Veklllerl Heyetlnce ve u-

r k 
mum mUdUr muavinltrlyle muhasebe mU-

taleplerine muvafakat edilcek. a at agy. 
ri makul bûtim talepler katî surette rcd- dilrll de Tlcaret Vekili lara!tnda.n tayln 

edillr. 
dolunacakt1r. Oflsln l~lerl umum mUrtllrtUk tarat1n -

Japon hariciye naztr muavininin dan tedvtr olunRcnkttr tdart ve kazat 
beyanatt makamlar nezdlnf'.:le ve Uçllncll oah1sl9J'a 

kar,1 oft~t umum müdilr1Uk temsil ede -
Tokyo; \8. a.a. - (D. N. B.) cektlr. tTmu1n mOc!tlrlUk, oflsln bllumum 
Hariciye naz1r muavini B. Osu!ji, mebu- dare, muhasebe ve muamelAtlyle ajanla

san meclisinde beyanatta bulunarak, Ja · r1n1n ff.tlerlni murakabe lçln tcap edC'D 
p ,ya'n1n Polinczya siyasctinden bahsct - te~kilàtt kurar. 
mi~ ve bu siyaseti 11 sarahaten sulhcu bir Qfls t~lerlnln tedvlrl hu1n1sund9. ve 
siyaset .. olarak tavsif etmi§tir. oflse taallOk eden bllumum mevzularda 

B. Osu!ji, sOzlerinc ~Oylc devam etmi~- Tlcaret 'VPkA.letl do.trudRn do~uya u -
tir : mum mUdUrlU.te emlr ve 

" Japonya, Polinezya m1ntakalar1na âit cektlr. 
bütün meaeleleri sulhcu bir :z:ihniyctle mü

tallmat vere-

zakere etmek arzusundad1r. 
O!ieln bBnka ve krt"dl ltleri Tlcaret 

VekA.lt"tlnln dlrektlt1eri dalreetnde ve 
Tlcaret VekAletlnin gôstereceA'I bankala.:r 
taraf1ndan yap1lace.ktir. 

Ofis, l~ttgal mevzuuna glren muhtelif 
~ter tçln muayyen alàmetl tarlkalar, im-

Utro gazetesi bu anla~ma ile iki 
memleket aras1nda dostluP.:un kuvet 

bulacag:m yazmaktadir. Büyük bir 
harpte ba~lam1s olan bu dostluk da· 
ha büyük bir harptc tccdit cdilmi§ 
bulunmaktad1r ve istikbaldc daha iyi 
meyveler verecektir. 

Zora gazetesi bu ycni deklârasyo
nun, iki mcmleketin digcr de"lctlerle 
olan münasebetleri üzerine tesir et

miyeccgini kaydeylcmektedir. 
••• 

Sofye., 18 a.a. - D. N.B.: Efkârt u
mumlye ve aJcoam gazeteleri TUrk - Bul • 
gar dekla.rasyonu ile me§gul olma.kta de· 
va.m eylemektedtr. 

HUkUmetln organ1 olan "Dnea,. hUIAaa-
teo dtyor kl: t 

Bu deklarasyon, fevkalAde ehemiyetl 
olan blr diplomatik veslkad1r ve bunun 
mesut nettcelerl y&ktnda kendlsinl gôs • 
termekten hàll kalm1yacakt1r. Bu, Bal· 

" Hollanda Hindistant'na âit mcseleler
de ilk gOrü~elerde baz1 suitcfehhümler 
zuhuc etmi~se de, bunlar bilâhare zail ol
mu!jtur. Bu husustaki müzakerelcre yak1n

da yeniden ba1lanacak1:1r. ttya.z ruhsatnamclerl, thtira bcratlar1 ve kan memleketlertnln bUtün aultefehhUm. 
salr mUsaa.dt>ler alabtllr. Bunlar1 satin a
labilece#i gtbl ba,kftlanna da devredebl
lecektlr. O!I• P4!lroJ llmitet tirketini sa -
tln alacakbr. 

leri lzale etmek, bUtUn engelleri ortadan 
kaldtrmak ve iyl koDl§uluk mUnasebetle
rlni tdame eylemek azmlnl bir kere daha 

tebarilz etttrmektedlr. 
Oncvnik p;az.etesi dl y or kl: 

$artnameler paras1:z olarak Ankara'da 
malzeme dairesinden, Haydarpa~a'da Te. 
sellüm ve sevk ~eflii:inden dat1txlacalcur. 

(833) 10899 

Pardesü ve pantalon almacak 
D. D. Yollar1 Satrnalma Ko. dan : 
Muhammen bcdeli 20125 ( yirmi bin yüz 

yirmi be$ ) lira olan (2500) adet musamba 
pardcsü ile 500 adet pantalon 3/311941 pa
zarte1i sünü saat 15,30 da kapal· :urf u .. 
sulü ile Ankara'da idare binasmda uun 
ahnacakt1r. 

Bu i,e girmek isteyenlerin 1509,37 ( bin. 
be$yilz dokuz lira otuz yedi kuru1 ) lira
lrk muvakkat teminat ile kanunun tayin et
tiii vesikalarr ve tekliflerini ayni gün r.a
at 14,30 a kadar komisyon rei&liiine ver-
melcri lâz1md1r. 

$artnameler paras1z olarak An'kara'da 
malzeme daireeinden, Haydat"P1$a'da Te
sellüm ve sevk $efliiinden dai1tdacakt1r. 

(857) togoo 

Pamuk yag1 almacak 
D. D. Yollar1 Satin .\lma Ko.: 
~tuhammen bedell 8700 (aeklz bin yrdi 

yUz) lira olan 15 ton pamukyaA:1 5. 8. 941 
çar~amba günü saat 15 te kapah 11:arf usu
liyle Ankara1da ldare binas1nda sahn &hn ..... 
caktir. 

Bu l~e girmtk lstlyenlcrln 652,40 (alh zü• 
clli lkl lira clll kuruf) Ura.hk muv11 kkat te
mlnat ile kanunun tayln etti~i veaikalar1 ve 
tek.liflcrinl ayn1 gUn saat 14 de kadar komt1-
yon rclslij:ine vermeleri lAumdir. 

" Havayt buland1rmak maksadiyle lngi
lizler tarafmdan yapilan baz1 te!jebbüsler, 
mevhum Japon askerî hareketlerinden bah
sederek, Polinezya m1ntakas1n1 J aponya 
aleyhine tahrik etmck ve Japonya ile Bir· 
lc~ik Amerika Devletleri arastndaki ger • 
ginliii artt1rmak gayesini takip etmektc

dir. 

Amiral Darlan 

Paris' e geldi 

Bu anla~ma, Balkanlarda ve civar min -
tA.kalarda umun1t vaziyet Uterinde tesir icra 
cln1ekttn hait k11ln11yacnkttr. 

Sartnamtler paras1& olarak Ankara'da 
mal~emc dalrcslndcn, Haydarpa$a'da tcsel· 
lüm ve aevk ~t>fliilnden dal1blacakt1r. 

Parii;., 18 a.a. - D.N .B.1 Amiral Darlan, 
bugiin ogledcn eonra }laris'e gelmi~ ve fev
kalAde büyük elçi B. de Brinon He g<Sril!} -

Slovo gn.tetrei dlyor kl: (838) 109~0 

Nakliyat yapbr1lacak 

Süveye.' e hücum 
~.. y 

tqe te1klH\.t1mn vtlàyetlerdekl l!3lerl, 
VekA.lettn vllA.yetler te;tkllât1 ve bu busus 
tçlo kurulmu~ ve kurulacak 11alr teoktlàt 

•• Polineeya meselesi 1iyasî bir mescle 
deiildir. Bu itibarla ve bu kadar gergin 
bir hava içinde Japonya•y1 mukabil ted • 
birler almaG:a mecbur etmcmck için biiyÜk 
bir ihtiyatla mütalâa edilmcsi lâz1mdtr. 

.. Japonya, Filipin adalartna bir kom!jll
ya gOsterilmesi tabiî olan bir alâka ile bak 
makta ve bu taraftan herhangi bir tabri· 
kâtta bulunulm1yacai1n1 ümit etmekte 

DlÜ!jltir. 
L'111umiyetle lyl haher alan mahfillerden 

OKrenildi~lnc gOre Amiral Darlan, Paris'te
ki ika1neti csnas1nda, D. Laval Ile de bulu -
'jRCRkhr. 

TOrk - bulgar deklAras)·onu, gUnUn en 
mühim hAdiacsldir. Bu ht'r ~eyden evcl akh
seli1nin bir zarericlir. Deklàrasyon, istikbal 
için bir ün1lt te~kil etmektedlr. Bu anla~ • 
n1a, ayn1 i:nm1nda, Balkan milletlerlnin çe -
tin 1zbraplar imtihanlar1ndan geçmi!} olduk
lar1n1n ve bunun onlara makullük verdij:in1n 
de bir bürhan1d1r. 

O. O. Yollar1 Sa. Al. Ko. dan : 
:\fuhammen n!lkllye Ucr'tl 17760 lira olan 

takrihen 5000 ton kOmürün Err~li havta • 
s1ndan f!llkrndrrun liman1na nakltltitilmesi 
i~i 22-2-9!1 cumartcsl günü 1aat 11 de A.n· 
kara'd& ldare binas1nda patarhkla lhale edi-'ltlr •irt' 

'·r1
1
j C' 18 a.a. tn~illz hava kuvellerl 

'lt:Q~~f k::l\rg:\huun tC"bligl; bu sa.bah erken 
L.l'i t 11 r 1 

ah n11ntak1unna dü~n1an tayyarc-
"'ld " •ne) h . • \ '~'tk •tn Ir hilt'um ynp1hu1v oldugunu 
'- tc-d· n :i, ri Ir. 01nhnlnr ablnn~tlr Fakat ne 

.. tlt" 1 b• lh'ln<'n :tllyiat vnrd1r. 

tara!1ndan g6rU1ecekttr. 

dir. " 

Hollanda Hindistam sulhün 
idamesi için elinden gelen 

her§eyi yapacaktir 

Zayi para 
Ycoi~ehir u1aln1tidùrlugu ch•ar111da blr 

beyaz torba içinde mikle.r1 çok olao param1 
kaybettim. 1-liç bir gt"Jirl olm1yao bir kad1 -

Safranholu Sulh Ilukuk JIAkimli~inden: 
lccektlr. 

Paa1trhfa glrmck istlrtnlerin ayn1 giln ve 
saatte kanunun tayin tttiiil vesikal11r1 hn.mi -
len komlsyona müracaat ctmeleri IAt1md1r. 

Sartname Ankara'da malztme rl.airesindt: 
ve Haydarpa~a'da tescllûrn 'efli8'inde gOrU· 
lebilir. 

ir bal1kç1 gemisi bir 

i.., tayyare dü~ürdü 

M88§, Ucretlerle tazminat ve barclrah
lar ve bu teakilAtin çal1omas1 lçln lü· 
zumlu blQia ktras1, mefrugat, demlrb&§
lar, k1rtas1ye tenvtr, teshio, melbusat ve 
saire gibl maaraflar1n, 11ubat ilà 31 ma -
yis 1941 tarthll dt>rt ayhk devreye mün • 
has1r karo1ht1 olmak Uzere Tlcaret Ve
kê.letinln emrtne 160.000 lira verilmlgtir. 

Ftyat murakabe te§ktlàt1 kadroeu ve 
tahsleab ayoen bu teokllâ.ta ilàve aluna -

kü nc1riyat1nda, Pasifik'tcki vaziyeti tet • n1m, bulan insuoiyet nnm1na 6664. numaraya 
kik ederken demiftir ki : elefonla rnUractla.t ettigi takdirde çok fazla 

memnun edileceii. 6-iO 

Batavia; 18. a.a. - Batavia radyosu, dün 

D!l.vaCl Safr11nbolu'nun h.ara Ali mahal
lt"sinden Ahdi Tu:r;cu vekill Burhan Altug lie 
mürldeaalt"yhin1a Kirkille ba~lartnda mukim 
Kev~ek oj\'lu '1t"hmet karun Fatma'111n vere -
seslndt'n ojJ;lu EJilJl ve Catnikthir n1nhallesln
den Kev~t'k oj\'lu Ahn1et k11.1 Ilnvva. meya -
ncslndc nl\ilt"hAtldi!t l?.lllei i;iuyu d.l\va!f11n1n lcra 
k1hnmnkta olan duru~tnnfi1nda; müdrleaa.ley
hin1adan Havva nnnnna çtk11rilnn dAvetiye
nin ml\halli ikau1eti n1eçhul bulundugu beya
niylc bill trhlii i11.dc edihni~ ve müddcl vc
kili de llànen lc-bli{{at lcrastn1 tslcp eylemi~ 
olmakla n1u111ailryh11n1n duru~ma günü olan 
l-L-8-9.\l cumn günü sant 9,20 de Safranbo· 
lu Sulh hukuk 111ahke1ne!:iinde hsz1r bulunma
s1 veya tarnf1ndan mu!;addak vtkàletnamc I
le bir vt"kil gi.>ndrrrncoi aksi takdlrde mua -
n1f'lei g1yablye ifa olunncai1 tcblii makamt· 

Bu l~ln kapah 111rflA 8·3-941 tatlhinde 
ihnle edi!t"celieine dair evtlce yaptlAn iJAnlar 
hükümsiltdür. (964) 10992 

4b1 n11ra. ~t, ltt: Il 18 a,a, - Amlralltk dalre•lnln 
cakbr. " Son iki gündeki heyecanh 3ayialar 

------------------ 1kar31s1nda sarkî Hollanda Hindisitan1 ef-~ ''- !\\ u ••bah llk oaatlerde, Ïnglllz 
~1~1 &'el tnayn taray1c1 bahkç1 geml· 
t·""llttQu dentz!nde btr dilfman tayyaresl 
,~111 ,~~Ur. DUfman tayyaresl bahkç1 
' teh\I llftnda uc:arak yakl8,1rken blz
~ ltt1r t:lln k11mani1an1 tayyareye ate1 
i., ))..,., ·}\ Derhal lsabct vakl olmu§ ve 
lti.))llr,,

1 
a.vada lnfllAk etml1ttr. DUoman 

,jtt~lit DlUrettebat1ndan ktmse kurtul-
b:'ttilft~r~ahkç1 gemtslne hlç bir hasar 

~~<ilyan resmî tebligi 
Îl1i,h. l'lla 18 

·•jl k ' a.a. - 1talyan ordular1 u-
1t' flrarga.h ~ 1ina.n tn1n 2:12 numarah teblie-t: 

~1
1 1lcl.a. ducephestnde 11 lnci ordu m1nta~ 
"1' 01fll 0 bütün gtin anudane muhare-

~ b'lt.,~:tur. 
~ P't11i1 

8.?tr zaytata ut.rami§ ve hat
'' -._)'lit.:'rlnd,.n oynatamam1ot1r. Bizlm 
Il _ltt~ .... 1: 1z hl&s•d1Hr derecededir. Ha
~ 11l4a.ti llerlrntz, bUtUn gUo tAbiye ba
fti rr°'ti k:italar1m1'lla 1§ birltg1 ederek 
~. 1"r \te l'llUfrezeler!oi bombs.rdunan et-

rnltra.lyOz ate1i. alt1na alm11lar
~I 

"·~""'·b , t ll:!.ta.:r;i· ava kuvetlerine mensup filo. 
~t b()rtib r:\t> dti!Jtnan1n gertlerini ve Us

~ 'tll et lltd11naa etrnt~tir 
t1 .. "

11:1 a, .... ent.ltnde dU4man tayyarelert t. 
'I " "A.l:ir1 ~ tnr nin Uzertnden uçarak ya.n -

· •tr1i:i ilàk bomb0lar1 atmi11lard1r. 
itt tll A.trlka'da Erltre m1ntakrunndB 

l' 8.htYctte baz1 hareketler olmu1-

1. ~•n 
~bY"eeh lrt d P ~Binde )'llrUyUf kollar1m1z· 

•:i.. tltit ~man1n tankll.r1n1 ve maklnell 
llr.._ l.ttnan 9zguna u~ratm1ft1r 
~:~lt 1

1 
tamamtyle tikad1ktan eonra 

. "'Ill etr k t•bti l'e et 1tatar1m1z Kieimatg UssünU 

kâr1umumiyesinin aksülâmcli, sa'kin ve a- mn terslne olarak Japonya'n1n bar11 arzu-

pUekUrtUlmil§tUr. zimkâr bir batt1 hareket olmu~tW'. su bilhassa kay1t ve lsaret edihnektedir. 
Harekàt1n bqlang1c1nda.nberi !tatyan " Hollanda Hindistaru hükümetinin batu Japonya'nrn Avrupa harbinde muatvas-

hava kuveUerlnin yard1mi, cesaretl ve harekcti hakk1nda ise, hiçbir ~üphe mevcut s1t olarak. bir tesebbüse airlsiP &trt~miye-
civanmerdane kan dOkmesi ve bilhassa olamaz: hükümet, Pasifik'te 1ulhun ida - cei:i hakk1ndnki sunle, mezk.Qr zat ~u ceva-
aon muharebelerde gHsterdlti cesaret ve b mesi için elinden gclcn hcr15cyi yapacak -

1 vermi~lir: 
fedakA.rhklar ttaJya.n mlllellnln takdiriDl "- Alàkadar devleller Japonya'YI buna 

k.azann1111tir. 

Almon resmî tebligi 
Berlin, 18 a.a. - Resmt tebllt: Savq 

tayyareleri diln tngtliz adalar1nda mil~ 
him hedetlert muvattaklyeUe bombardt -
man ederek yangiolar tutu3turmu!1 ve 
doA"u sahlllnde bir Uman testsatin1 hasa
re. ugratm1r;Jlard1r. Hull'un doiu cenu
bunda bir tabrikaya yaptlan hUcum esna
e1nda tam taabetlerle bUyük infiUl.klar 

tevlit edtlmiotlr. 
!limai! hkoçya'dakl Moray • Flrth'de 

bir pelrol dt?poau tutu§turulmu1tur. 
Shetland adalar1nda1d antrepolarla 

vapurlara da tam muvaf!aklyetll tarruz

lar yap1lm11tir. 
Bu gece milhim sav&§ tayyare filola

r1 cenup ve 1ark sahtlt Uzerinde liman 
tel!lleatlyle projektôr yuvalar1na tn!llâk 
v yangin bombalarlyle muvaffakiyetli 

taarruzlar yapmu1lard1r. 
DU§m&n ne Alman arazlslne nede ti:i-

gaJ altlndakl arazl Uzerlne ak1n yapma • 

m1!)t1r. 
Sahtl dàfl bataryalart Brltol - Bien -

heim Uplnde bir tayyare dUoUrm~lerdlr. 
Harp gemllert de, blr dlloman tayyarest 
dti,UrmUfJlerdlr. Gece bef baraj balonu 
M&Ill bôlgeAlnde gece tayyarelerimiz ta
raf1ndan dU,UrUlrnUJJtUr. 

!kl Alman tayyareel Uslerine dOnme -
mlttlr. 

tir. Fakat §eref ve menfaat icap ettirirse, dâvet etllkleri ve vaziyet de müsalt bulun-
gerek oerefl gerek mentaatt mUdafaada te- duh lakdirde hiç 1Upheslz evet.'' 
reddüt eylemiyecektir. " Japon sôzcUsU 5Uf\lar1 Hâve eylemlstir: 

Eger japon filosu Hollanda "- Japonya yalruz Dogu Asyas'mda de· 

H 
· d · ' L- h k ill, dünyan1n her tara!1nda mutavass1t ola-
m 11tam na RUr-•1 are ete 

:i- rak harekete âmadedlr." 
geçerse • • • Bu sabahkl jaoon a:azetelerl lse asat1dn-

N evyork; 18. a.a. - (P. M.) gazetesinin kt maksatlarla propaganda n1Uce.delesl yap
sahibi tngcrsoll, Pasifik vaziycti hakk1n- makta ole.n tnglltere'ye karst ilddetll hücu-
da yazd1i1 bir makaledc diyor ki : ma bruJlam1s1ard1r. Bu gaye $Unlard1r: 

" Eier Japon filosu Hollanda Hindis- 1. - Hudut mUnakai:;as1n1n halll hakkln· 
taru'na kar~ harckete &cçerse, Amerika dakl Frnnsiz - Siyam mUazkerelerinl balta

donanmas1 da Japonya'ya kar31 harekete amak, 
&eçecektir. Bu hâdiselcr. eier olacaksa, 2. - Yaln1.2 Avrupa lcln detll, Uzak-~k 
pck yak1nd1r, hattâ hafta içinde beklene • çin de alman mUzaharctlni elde etmek, 
bilir. " 3. - Tokyo'da ve Batavya'da cereyan 

J aponya ile F elemenk hükümeti etmekte olan !ransra . Japon ve Hollanda-
apon gOrUsmeleri lcin milskülât ihdas et-

arasmd a müzakereler mek. 

Tokyo, 18 a,a, - Japon Harlclye Nazir Japonya ve Avusturalya 
muavinl B. Oha~I, dlyet meclisinde yapt1A"1 Sidney, 18 a.a. _ Avustralya'daki japan 
beyanatta, halen Jawn hükümetl ile Fele- sPfaretlni maslahatgUzar s1fatlyle ldare et-; 
menk Hindlstan1n1 tdnre etmekte olan Lon- mekte olan japan ba§kOn!lolosu B. Okiyama 
dra'daki Hol1anda hükümetl aras1nda mil- bugün basvekâlct vekill B. Fadden'l ziya-
:iakereler cereyan ettiA;lni bildlrml!àllr. ret etmtitlr. 

Japonya bir tavassutta 
bulunabilir mi? 

B. Fadden mUzakere edllen mevzular 
ha'kk1nda beyannlta bulunmaktan tmtina 
etmi$, sadece Avustralya Ile Japonya ara· 

t:i"va rrit111erd1r Bu m1ntakada muba
~•a.t tri etm .. Ktedtr. 

il.tii~ Coba'da n'hlrden geçmek l<;"ID 
Yapt1t1 tlddeUi hUcumlar g.:rt 

DUnkU teblljtde dHnmedlltl blldlrllen 
Alman tayyarelerlnden birl aonradan Us
süne dOnmU1tlir. 

Tokyo, 18 a.a. - Japon hUkümeU nam1· s1nrla müsalpmelperver milzakerelP.rle hal
na beyanatta bulunmaia memur olan B. edllemlyecek hususl hic blr lhllllf mevcut 
Koko 1\il bu sabah gazcte muhabirlerinl olmnd1tiru blldlnnekle lktifa eylemisUr. 
kabul ederek hilkümelln Uzak-iarkta a:er· B. Oklyama, Japon tebaasma Avustralya
glnlik mevcut oldu~una dalr endi&e ve te- (tan hareketlerl lçln teblli;atla bulunmak 
lA.s verlct muhtellf 1aY1alan teesaür ve te· tnsavvurunda olmad1(hru sôyleml,, Japan 1$ 
essüne ka~1hyan beyanat1n1 okumu~tur. nrlamlannf\an l1lerlne gUçlerlne devam ey

Bu beynnalta
1 

1ngillere'nln ve Amerih:o. l tent~h:rlnl ta1,fJ.}e eyleml~tlr. 

n& kaln1 olrnak Uztre llân olunur. 663 

Zayi ruhaatname 
Ankara Sathk Yurdu Mcsul MUdilr. 

tUtUnden: 
(Ankara Sa~ltk Yurdu) tçla $1hat ve 

tçtlmal Mua.venet VekA.lettnin vermie ol
du#U ruhsatname zayl olmu3tur. Yenisi 
ahnacag-1ndan eskislnln hükmU olmad1t1 
ilân olunur. 650 

Çanknya T1tpu Sicll ~fuha(t1hjhndan : 
Küçük Yozgat'tn Hdyükba'1 mevkiindt 

klin vcr~ice 6 dijnllm miktarln~d ~arkan 
Abdi o@'lu ~fustafa'ya ait 26 "e ?tfuataf11.. oS
lu Ali Prhlivana ait 27 vc. Gt"dik o,tlu vere -
stlerlne ait 81 parsc-!lt"r ,1malt'n ~f'nC Getilk 
oj{lu vtrtst'lrrinP ait 31 par!"icl p;arbtn Sefer 
o~lu Ahmt't veresrltrlnc ait 19 parst1 ve 
k1smt'n .'\~he ait ta.ria cenuhf'n Abdi o}lu 
Hal!Je ait 24 parsel ile çevrilt ve gene ayn1 
111evkide verglce 8 dOnOm 1niktar1nda i;;ark~n 
ve §lmalrn Ahdi ojÇlu Halide ait 24 parscl 
p;arbcn Ha.ci Srylt oglu Sapnlak l\1ehmede 
ait 20 parst'l ve cc-nuben yol lie çevrill 2 
par~n. tarlan1n muri!ïl A'kar oitlu l\1ehmedin 
!ienet11iz olarak uhdcsinde lken 328 scnesindc 
vefatiyle veresr-!>ilne lntiknl ettiSinden bnhis
le inlikal<'n tesclli btenilmektedir. 

Tnpuda. kay1tlar1 olmnd1~1ndan yenidcn 
ltscili için 21-3-9-~l tarihinde yerindc tahki
kat yap1laca,i1ndan bu ycrle ilgili olanlar1n 
kendilerini Ugilrndlren vesikalariyle birllkte 
ycrinde bulunacak mcmurumui& veya o gU
ne kadat Çankaya. tapu slcll muhaf1:r;ltg1na 
mUracaat etmeleri lüzumu Uln olunur. 652 

ASKERIFABRIKALAR 

Askerl Fab. Sa. Al. Ko. dan 1 

13·2·941 prr~'mbc gUnU aaat ID de lh& -
lesî yap1lacaA:1 ilAn edilen mUteahblt nam ve 
hettab1na 2031 Kg. zeytln :rait yeniden illn& 
vcrileceginden 29, SI ikinct kAnun, 2 ve °' -
*ubat • 9~1 tarihlcrlode ç1kan UAnlar büküm· 
sU•dUr, (858) 10672 

Usta ve Î§ÇÎ alrnacak 
Askt"ri Fub. Sa . .\1. Ko. dan . 
Trlli ve trlsiz tt"ltfon vc hunlara ait ben· 

1.în motôrltri t11.mir1tt1ndan anlar usta ve t~-

1,·I ahn11cakhr. 
Anknra'da Ç'Ah~trr1lmak Ut,rt, t11lip olan

l1trtn bir iotid& ile A.~kert Fabrikal1tr umum 
mildi!riüA:ùne mür1tc11r1tt ~tmc11I ve istida. ile 

irlikte, timdiyc kadar çahfhi1 yerltrdcn al
rl1à'l bonsf'rvis surt"tlerinln de rônderilmci;l 
.ltn olunur. (915) 10960 

100 • 150 Ton ham magnezit 
ahnacak 

Aioktr1 Fab. Sil. Al. Ko. cilln : 

Tahmin tdllc-n hr-tlt'll (1820) lira 0111.n 100 
- ltiO te>n h1tm maintiit 1 kcri fabrikalar u
mum mtldltrlUA'i1 mt"rktl! e1thn alma komis -
yonun<'R 2-!-2-9it p11.1nrtt.~î JtinU saat lts te 
paiarhkl11. lh1lle tdilr<'ektlr. Sartriame para
s1r.d1r. l\luvakkat tcminat (99) llr11.dn. (916) 

109!>1 

20 ton 20 X 60 milimetre 
ebadmda lama demiri ahnacak 

Askert Fab. Sabo Alma Ko. dan: 
Ta.hmln edllen bedE"ll (~60 l lira ola.n 

20 ton lama demir1 askert fabrikals.r u • 
mum mUdürHifU merkez satin alma ko. 
mleyonunca 24. 2. 941 rn17.uteei gilnU aa.. 
at 16 da pazarhkl:t thale edilecektir. 
§artname paras1zd1r . .à!uvakkat t@minat 
424 !Ira iiO kuruotur, (965) 10993 
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A. LEV AZIM AMlRLlGl ANKARA VALIL1Gl 

SÜMER BANK 
Ankara Lv. Amirligi Sa. AI 

Ko. na gonderilen hariç askerî 

KIT AA T 1LANLARI Arpa almacak Elbise yapt1r1lacak 
Ankara Levaz1m Am!rllg-1 Sabll Alma Ankara Valilig"inden: 

YERLi MALLAR 
Kuru ot almacak 

Ko. dan: Etlmesgut yat1 okulu talebelerlne a -
1 - Beher kllosuna tahmln Jdllen fi . ~ag"1da sirasiyle yaz1h elblseler 344 lira 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: yah 6 ln ru§ 25 santlm olan 3000 ton ar-
1 - Askert lhtlyaç lç!n 330 ton kuru pa pazarhkla satin ahnacaktir. 

ot pazarhkla ahnacakt1r. 2 - Arpalar gartnameslne gôre 100 er 
2 - ihalesi 22. 2. 941 cumartes! gUnil tondan ~ail"! olmamak Uzere ayr1 ayr1 

saat 10,30 dad1r. tb.11plere de !hale edilir. 

muhammen bedeli tizerlnden pazarhk su
retlyle yapt1r1lacakhr. ibale 20. 2. 941 
per§embe günü saat 15,30 da vllâyet dai
m.! encümeninde yap1lacakt1r. Muvakkat 
teminat 25 lira 80 kuru§tur. isteklilerin PAZARLARI 3 - Muhammen bedeli 2250 llrad1r. Arpalar doküm hallnde Ankara ve ci- !hale günü daim! encümenlne ve §artna -

Muessesesi Müdürlügünden : 

i L Â N 

4 - Muvakkat teminah 1687 lira 50 
kuru~tur. isteklilerln mezkO.r gUn ve sa
atte Ko. na müracaat1ar1. (895) 10918 

Nakliye arabas1 almacak 

izmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Beherine tahmin ed!len 185 lira 

tabmln edllen 200 adet çift ath nakliye 
arabas1 pazarhkla satm ahnacakhr. 

2 - Pazarhk 22 §Ubat 941 cumartesi 
günü saat 10,30 da izmir Lv. A. Sa. Al. 
Ko. da yap1lacakhr. 

3 - Hepsinin tahmln edilen tutan 
37000 lirad1r. 

var lstasyonlarda tesllm ahmr. 
S .!... 3000 ton tçtn kat! teminat 21250 

lira 100 ton tçln 938 lira olup evsaf ve 
~artnamesl 960 kuru§ multablllnde satin 
ahmr. Taliplerln her giln Ankara Lv. A. 
Sa. Al. Ko na müracaatlar1. (589) 10608 

Bulgur almacak 
Ankara Lv A . ~a. Al. Ko. dan 
l - Deher kilosuna tahmin edilen fiyab 

çuvalh olarak 19 kuru~ olan 46 ton bulgur 
1>azarhkln satin nhnncaktlr. 

2 - Du mikchra. mnhsuben 15 tondnn a
§ag"1 olmamak Uzere satm ahmr. 

3 - 45 tonun kat! teminah 1283 lira 15 

meyl, nümuneleri gormek üzere her gün 
maarif müdürlüjl"üne müracaatlari ilân 
olunur. (885) 

Tutar1 318 lira, fiyah 6 lira, 
53, cinsl erkekiere tak1m elbise. 

Tutari 26 lira, fiyat1 2 lira, 
cinsl k1zlara rob. 

tak1m 

adet 13, 
1090!1 

ANKARA BELEDlYESl 

Y ol ve meydan yaptirilacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Ankara'daki §ehir mezarhiti hari-
cinde yapt1nlacak yol ve meydamn in§a· 

3480 numaral1 milll korunma kanununun verdi~i salâhiyete istinaden 
piyasa iç1n lstlhsal edilen her nevi pamuk ipliklerlnin tek elden tevzilne 
miltedalr olarak istihsal olunan ve icra Vekiller Heyetinin 2/ 15108 say1h 
kararnamesiyle musaddak 95 numarah koordin'lSyon heyeti karan 15.2.941 
tarlhlnde meriyete glrmi§tir. Bu karar mucibmce bu nevi pamuk iplikleri· 
nln fabrikalanndan mübayaa ve tevziine müessesomiz memur edllml§tir 
Tevziat alâkadarlara da aynca bildinldigi veçhile muhtaç oldug"u ipligi 
hariçten tedarik eden bütün pamuklu dokuma ve emsali fabrikalanna dog
rudao dog"ruya müessesemiz Istanbul merkezince dokumac1 koopcratifle
rlyle el tezgil.hlarma da vllâyetlere gëre aynca tevzlata mem.Jr edilen 
Ziraat, Halk ve Manisa Bag-c1lar Bunkula yle mücsResemiz ma~azalan 

4 - Teminah katiye akçesi 5550 lira
d1r. lonun da \:!Il hrudir. at1 on be§ giln müddetle aç1k cksiltmeye 

5 - isteklilerln kanunt veslkalar1 ve 
teminat1 katlycleriyle birlikte ihale saa
tinden evel Ko. na milrucaatlar1. 

4 - Parnrhg1 :l1-~uhat-9H cuma p:ilnil sa· konulmu§tur. 
at 11 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko . da yap•· 2 - Muhammen bedeli (9121) lira 

tarafmdan yap1lcg-i llân olunur. 6064 

Zonguldak'ta acele satihk memleketimizin iklimine ah§mI§ 

c1ns1 inekler 

(977) 10996 

Siyah kosele almacak 

istanbul Sa. Al. Ko. Rs. den; 

lncnkt>r. 
r: - lsteklilrrin arni irlin ve saatte kati 

leminatlari ile birlikte Ko na mürucaatla 
ri. (9:!2) 10962 

Yulaf almacak 

.. \nknra. Lcva:r.un \11iirli,:ti Sa. Al. Ko. dan: Romanya 
Zonguldak'ta Romanya cinsi günde 10 - 18 kiloya kadar süt 

veren iyi bak1lm1§ 12 inek acele satiliktir. Arzu edenlerin 1.3.941 
tarihine kadar Zonguldak'ta Ta§ÇIOgullarma müracaatlar1. 

1 - Beher kilosuna 360 kuru§ tahmin 
cdilen 10 ton kadar siyah yagll kosele a
l10acakt1r. 

l - Ill'her kilo:,una trthmin t•dilen fiyat1 

li,5 kuru~ nlan (:!000) ton yulaf 1rn1.arllkla 
21· 2· 941 cuma satin nlinacakhr. Pazarllkla eksiltmcsi 

günü saat 15 te Tuphanede istanbul Lv. 
:! - Pa1:arliA'1 2 ~-~ubat-91. l paznrtcsi p:ii-

A . Sa. Al. Ko . da yap1lacakt1r. nu sant 11 dedir. 
Kati teminnt1 5100 hrad1r. 1steklile. 

Elbiselik ve paltoluk kuma$ ahnacak 
Devlet Konservatuvarmdan : 

Clnsl ~etresi Sa. 
Çizgil1 kostümlük kum. 227 OO 
Gri kostUmlUk kum. 27 30 
Paltoluk kum. 10 OO 

Muhnmmen bedell Muvakkat teminat1 
Lira Kr. rutar1 Lira 

7 40 167980) 
6 ::;o 
7 45 

177.40,) 
74.50) 

1931.75 

149 

Yukar1da clns mlktan yaz1li kuma.,lar m ihalesi aç1k cksiltme ile 28. 2. 941 cu
ma günil saat 15 te Ankara Mektepler Mu hascbccili!l;i blnasmd~ yap1lacakt1r. Nü
mune ve §artname her gün Devlet Konser vatuvarinda gorülebilir. (852) 10871 

rm belh vaki tte Ko. na i;clmcleri. 
(078) 

Nakliyat yaphrdacak 

istanbul Sa. Al. Ko. Rs. den: · 

10997 

1 - 50000 ton miktahnda e~ya ve sa
ire naklettlrilmek üzere pazarhkla eksilt
mesl 21. 2. 941 cuma günü saat 15,30 da 
Tophanede istanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da 
yap1lacakt1r. 

$artnamcsi Ko. da gërülür. istekllle -
rln teklif edecekleri flyata gëre llk te-
minatlarm1 bèlli snate kadar Ko. na ge -

VlLAYETLER 
~11111111111111111111111111111111111111~ tirmelrl. (979) 10998 

= Bugday k1rd1rdacak NAKiL = Agaç = _ Kars Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Komisyoncu !smail Gokçek EM- : 1 - 1400 llâ 2!>00 ton bug"daym pazar-sat1~1 

: LÂK 1$ Firmasiyle Karaoglan'da es- : hkla k1rd1r1lmasma 14 §Ubat 941 günü 
Çorum Orman Çevirge Müdür- ;: ki Santral K1raathanesi üstü No. 1 e : talip ç1kmam1§t1r. Beher kllosuna t,ahmin 

Jügünden : : naklctmi$tir. 639 cdilen fiyat1 2 kur~ 33 santimdir. 

Kutur: ~o _ 60, boy: 10 - u, adet: 680, ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" Tekrar pazarhg-1 28 §ubat 941 cuma 
hacmi: 1027 M3. gtinü saat 14 te Kars'ta Ko.nun bulundu-

3 - 100 tondan a~aP:-1 oln•an1ak üzcrc ny-

r1 .1~ ri hayilerdt.•n ahn1r. 
i - :lOOO ton un kali teminat1 ( 15500) li

rn 100 lonun knti tt•111in ;\l1 (975) lirachr. 

5 - Yulnflar clükü1n halinde Ankara ve 

ch·ar istuhyonla.r1ndn. ve vagi>nlarcla teslhn a

hnnrakttr. 
6 - lst<"klilerin kat! trmi~ntlnri ilr hir -

liktc IH•lli ~tin vc snutte Ko. na 111uracaatln-

ri. (9:l9) 10V87 

Semer iskeleti almacak 

Ankara Lcvnz11n 1\1nirlifii Sn . . Al. Ko. dnn: 

l - Bchcr aclrcline tnhrnin rclilen fiynh 
6 lira olim 1000 adct tevhit semeri iskclcti 
pnznrlikla satin nlu1araktir. 

2 - )luhnmmen bcdeli 6000 lira olup ilk 
teminnti 900 lirachr. 

3 - Pazarhjh 25 - ~ubnt-9 H snh p;ünü 
saat 11 de ,\nkara Lv. A. Sn. Al. Ko. da ya
p>lacnktir. 

4 - Buna nit niimune ve ~artnarne Sa. 
,\1. Ko. cln her p;ün gürülcbilir. 

5 - Îsl<•klilerin belli gün ve santte tcmi
nntlari ile birlikte Ko. na müracnntiari. 
(96'.l) 10989 

(50) kuru§tur. 
3 - Teminat (684) lira (12) kuru§tur . 
4 - $artname ve ke§if cetvelini gër • 

mek ve (15) kuru§ mukabilinde almak 
istiyenlerln her gtin encümen kalemine 
ve isteklilerin de 7. 3. 941 cuma günü sa
at 10,30 da belediye dairesinde müte§ek
kil daim! encümene müraQ11atlar1. 

(966) 10994 

MARMARA ÜSSÜBAHRl K. 

Un ilân1 
Marmara ÜssübahrÎ Komutanhg1 

Sa*m Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (26950) lira 

olan (1401 bin kilo un pazarhkla satm 
ahnacakt1r. Ekslltmesi 20 §ubat 941 per- ! 

§embe gUnll saut 14 te izmit'te Tersane 
kap1s10daki komlsyoo binasmda yap1Ja · 
cakhr $artna1nesi hcr gün kon1isyonda gi,. 

riikhilir. 
2 - Pazarh~a l§tlrâk edecek !Ateklile

rin bu l§lerle alll.kadar olduklanna dair 
ticaret veslkalariyle blrlikte ( 2021) lira 
25 kuru§tan tbaret muvakkat temlnat 
makbuzlarim muayyen gUn ve saatte ko· 
misyon ba~kanhgma vcrmeleri. 

(1145/ 93/i) 10939 

M. M. V. DENIZ LEVAZIM 

Et ahnacak 

Osmanc1k kaznsmm Archç ormamndan 
yukarda ndet ve ebad1 yaz1h olan 1027 met
re mikûb1 çam agacma 12. 2. 941 tarihindeki 
ihalesinde talip zuhur etmemi~ oldugund:in 
2~. 2. 941 tarihinde ihnlesi icra cdilmek ilze
re 11 gün p:eri birak1lm1~tlr. 

MlLLl MÜDAF AA VEKALETl 

jl"u mahalde yap1lacakt1r. Evsaf ve ~art -
namesi her gün Ko. da gorülebilir. istek
lilerin muayyen gün ve saatte 3 15 te -
m!natlariyle birllkte Ko. da bulunmalar1. Bo§ makara sah§I Deniz Levazlm Satmalma Komisyonun-

Kartu§ ahnacak (980) 10999 Anknra Lcvnzun Amirligi Sn. Al. Ko. dan: dan : 
Beher kilosunun 

1 - Dikim evincle mncut 1000 kilo bo~ 
Nakliye arabas1 almacak M. M. V. Satin Alma Ko. dan: 

nn.knr;\ paz·lrllklrt snltlnc-akhr Beher metre mikAbm muhammen bcdcli 
4.60 kuru~ olup ilk temlnat1 3~' lira 17 ku

Beher tanesine tahmin edilen fiyal1 650 
kuru~ olan lOOO tane kartu~ 26 $ubat 94I 
çar~ba günü saat II de Ankara'da M. 
M. V. Satmalma Ko. da kapalI zarf usu
liyle ihale edileccginden isteklilerin 487 
lira 50 kuru~Juk ilk teminatlari ile bir -
likte teklif mekluplarm1 ihale saatmdan 
behemehal bir saat eveline kadar mezkûr 

!zmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. den: 2 - ,\ r ttmnasi 20-~uhat-9U pcr5cmhe 
ru5tur. 1 - Beherine tahmin edilen 185 lira l(ünü sn~t 11 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. 

lmak lstiyenler ihalc günü snat 14. de tahmin edilen 200 adct çift ath nakllye ch ynpilu~akbr. 
Çorum orn1nn çevirge niü<ltirlüA'ünde haz1r 

bulunmalari ve ~artnamesinin Osmnnc1k bol
ge §efli~indc Çorun1 orrnan 1nüdürlüjè11n(lt· 

gorülebil~crgi ilii.n olunur. (1181-968) 10990 

Agaç sat1s1 
Antalya Orman Müdürlügün

den: 

1 - Alanya kazasmm Tesbihli - Hac1-
belen - Karbelen orman1mn 1939 - 1940 
y11lar1 tahammülleri yekûnu olan 1974 
metreküp çam e§car1 lie bu ormanm eski 
mukavelesinden terkedllml§ kabili imâl 
bulunan 66,539 metreküp emval y!rmi 
gün mliddetle ve kapal1 zarf usuliyle sa
hhg"a ç1kar1lmt§llr. Yalmz herhangl blr 
lhtilàf zuhuruna meydan verllmemek 
ic;ln mezkO.r 66,539 metrekilp emvalln gô
rtilerek pey sürülmesl lâz1md1r. 

2 - Sali§ 5. 3. 941 tarihine müsadlf 
çar§amba günü saat 15 te Antalya orman 
mlidürlil@nde yap1!acakt1r. 

3 - Çamm beher gayrl mamul metre • 
ktip muhammen bedell 490 kuru~tur 

4 - Muvakkat teminat 752 lira 48 ku

ru~tur. 

5 - Tekllf mektuplar1 5. 3. 941 günti 
saat 14 e kadar behemhal Antalya orman 
mUdürlUg-ilnde mtite§ekkil kom1syon re
isllg-lne verilmelldir. 

6 - $artname ve mukavelename pro 
jeslni gôrmek lstiyenlerln Ankara orman 
umum müdürllig-Une ve Antalya orman 
çevirge miidilrlUitUoe müracaatlari. 

(1188/970) 10901 

Parke yol yaptinlacak 

Eskl~ehir Belediyesinclen : 

$ehrin muhtdif yerlnincle 
parke ve â.dî knl<hr11nlarla bt)rclur ti. 3. Hll 

tarihine tnti .. :uht per,trnh(" i:itnu sa11t on be 

~,. kilcLtr \·ir111i KUn rnuddetle kapali zarf yo· 

lu ilf' tksiltrut>ye konrn11~tur. 

l~iu rnuhu1111nen bedeli 120iil lira ·'LO ku 

Ko. na vermeleri. (742) 10769 

Portatif iskemle almacak 

M. M. Vekâlcti Sa. Al. Ko. dan: 

arabas1 pazarhkla satm alinacakt1r. 
2 - Pazrhk 22 §ubat 941 cumartesl gü

nü saat 10 da izmir Sa. Al. Ko. da yap1la
cakhr. 

3 - Hepslnln tahmln edilen tutar1 37000 
liradlr. 

4 - Teminah k.a.tiye akçesi 5550 l!ra · 
d1r. 

5 - tsteklilerin kanunt vesikalari ve 
Tcahhürlünü ifa edcmiyen müteahhit nam teminah katiyelriyle birllktc ihale saa

ve hesnbma 1000 tane mndeni ve portatif is- tlnden evel Ko. na müracaatlar1. (98l) 
kcmlrnin beherine 600 kuru~ fiyat tahmin e- llOOO 
tlilcrek aç1k eksiltmeye konulmu' ve cksilt -
mesl 25 - ~ubat - 9 U sn.h günü snat 11 de 
.\nkara'da M.M.V. sntm alma Ko. da yap1la· 
c:ikhr. ioteklilerin 375 lirnhk kat! teminaila· 
ri ile birlikte mezkùr tarihte Ko. da bulun 
malari. (75~) 10772 

Satihk deriler 

Bugday naklettirilecek 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Derince'dekl ofls ambarindan Ge

libolu'ya 
1 
motërle nakil ve Gelibolu'da 

motorden kay1klar yilklenrek sahlle ç1 · 
karmak ve sahilden fabrikaya kadar na
kil ücreti kàmllen müteahhidlne ait o • 

M. M. Vckâlet1 Satina/ma Ko. dan larak 1 llâ 2 milyon kilo bug"day naklet. 
3 hayvan derisi sat11xkt1r. Taliplerin 21/ tirilecektir. 

2/941 cuma günü saat II de M. M. V. Sa- 2 - Beher kilosunun tahminen nakil 
Al. Ko. da bulunmalan. (876) 10901 

Bo§ ampul almacak 

M M Vekiîlt"ti Sa Al Ko dnn: 
Hepsine tahmin edil•n fiyat1 :!250 llra o

inn n~ag1dn clns ve miklnrlari yaz1h dtlrt ka
lem bo~ arnpul :!~ ~uhal 9iI paznrtesi günü 
saat 11 de Ankara'd.1 'I M. V. satin alma 
Ko. dn pazarhkla i11'tle edileceidndcn istek
iilt•rin 337,5 lirahk katl temiuatlariyle bir
likte p87.,irhk gun ve saHtinde mezkûr Ko. da 
bulun1n11lnr1. 

Aclet 
100.000 bo' nmpul 1 cc. 

2 c.c. 
6 c.c. 

100.000 
30 00() 

30.000 

bo~ nrnpuJ 
boJ arnpul 

bo~ ampul 10 C.C. 
(8!Jti) 10913 

Muhtelif ilâç almacak 

M 1 Vek1iicti Sa \i Ko dan: 

f{epsine tuhr11tn edilen fiynt1 15:.?5 lirn o· 
1an a~uguln cins ve 1111klarlara Ytlzth üç ka· 

Ucreti 95 santim olup lkl milyon kilonuo 
tu tan 19000 lira kaU temlnat1 2850 lira· 
dlr. 

3 - Pazarh~ 26. 2. 941 çar§amba gUnü 
saat 11 de Çankkale Sa. Al. Ko. da yap1-
lacakhr. 1steklilerin bu i§I b!l'larabile
cekler!ne dair veslka ve teminat makbuz· 
larlyle birlikte Ko. na gelmeleri. (984) 

11003 

S1gireti almacak 

Hadlmkoy Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Tahminen beher kllosu 35 kuru§tan 

250000 kilo s1t1r et! kapah zarf usullyle 
satm ahnacakt1r. 

Muhammen bedeli 87500 lira, muvak -
kat temlnat1 6563 llrad1r. 

$artnamesl Ko. dan verllmektedir. t -
hales! 10. 3. 941 gllnü saat 15 te Had1mkëy 
Sa. Al. ~o. da .yap1lacakt1r. isteklllerin 
mezkOr i;Un ve saat 14 te tekllt mektup-
larm1 Ko. na vermelerl. (985) 11004 

ru~tur. lcn1 il11~· 22 ~ubnt 911 cua1artcsi p:ünu saat 11 ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 

3 - Artllrrnayn gireceklerin ayni giin vc 
snntte Ko. nn miiracaatLlri. (976) 10995 

Masa ve sira yapbr1lacak 

.\nknra Lcvr,zun Aruirligi Sa. Al. Ko. dan: 

1 - 31 adet ycmek mnsns1 ve 62 adct ye
mek s1ras1 paznrllkla yaptmlacaktir. 

2 - l'uzarhg> 19-2-9.U çar~nm ba günü 
saat H de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
p1lncaktir. 

8 - E~yaya nit evsaf ve ebach gostcrir 
rcsirnler Ko. da gOrülür. 

4. - 1steklilerin knti teminntlar1 ile bir -
likte nym gün ve saatte Ko. nn mürncaatla-
ri. (982) 11001 

Muhtelif âlat ve malzeme 

almacak 

Ankara Levaz1m Amirligi Sa. Al. Ko. dnn: 

A5ng1cln cins ve mikdari yaz1h dlctler ve 
nulzeme pazarhkla satm ahnacaktir. 

Paznrhg1 19-2-9.U çar~amba p:ünü sant 1'I 
de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yap1lncnk· 
tir. 

lsteklilerin kntî teminntlari ile birlikte 
n.ym gün ve saatte Ko. na miiracantlari. 
Ad et 

1 Primus lnrnbas1 büyük 
1,.5 kilo kalay ve tuz ruhu macunu 

10 kilo fabrika ormesi 3/l dort ko~e sa! -
mastra parnuk 

2 Aclet tornu vida 1/l den bir parmagn ka
dar. 
delikli z1mba 

2 Milimctrc Kilinger kûg1c11 
l Milimetre Kilingcr kâg1d1 kesecek Sa! -

mastra çak1s1 
Elcktrik makknp mnkinesi 

2 K1sknç pense büyük ve küçilk 1/4 clrn 
(tnkun) bir parmaga kadar ince beyaz 
otomobil tak1m anahtnrlnr1 

1 Çekiç ve 6 adct kü<·iik keskl. 
1 Ince uzun ucu k1vr1k çelik mnkns V·! 

den bir parmaga kadar Rnyba (Konik) 
1 Valflari yerinde torna etmiye mahsus 

1/4 den bir pusa kaclnr fircze makine kolu 
ile bernber 1/4 den bir pusa kudar ddik 

\111\nkknt teminnt 90t lirachr lhnle be- de Ankara"c"1 \l. 111. V. satin aima !{o. cln : 
lecliye dairr.inde ynp1lacaktir. i.,te•likrin pa1.arhkla ihnle ed1leregindeo lstcklilerin _ 
bPlediye nn1hPndi>liji:ine mûracnatlari ve be- 679 llrnhk katt l<•minatlariyle birlikte pazar· -

Dr. iRF AN TiTiZ 
: z11nbas1. (983) 11002 

--

201.360 kilo s1g1reti 
105.123 kilo kuzu eti 
148.442 kilo koyun eti 

1- Yukarda cins ve 

tahmin bedeli 
48 77 kuru 
68.70 kuru~ 
71.38 kuru~ 

mikdar ve beher 
kilolanmn tahmin edilen bedeli yaz1h üç 
kalem etin 26 $ubat 941 çar~amba günü 
saat 14 de kapah zarfla eksiltmesi yapiia
caktir. 

2- ilk teminah (14.805) lira (23) kuru~ 
olup ~artnai;nesi her gün komisyondan 1382 
kuru~ bedel mukabilinde ahnabilir. 

3- isteklilerin 2490 say1h kanunun is
tedigi tarzda tanzim edecekleri kapah tek
lif mektuplanm havî kapah zarflarm1 en 
geç belli gün ve saatten bir saat eveline 
kadar Kas1mpa~a'da bulunan komisyon ba~
kanhg"ina makbuz mukabilinde vermelerl. 

(817/708) 10768 

ENSTlTÜLER 

Kuma§ almacak 

Gazi Terbiye Enstilü•il Müdurlüi(ünclen: 
1 - Gazi Terhiye Enstitüsü tnll'hesi için 

526.80 metre ku111a5 aç1k eksiltme ile satm 
nhnacaktir. 

2 - M uhammen bcclcli 3898 lira 32 ku 
ru~, ilk teminat1 292.38 lirnd1r. 

3 - ihnlesi 25. 2. 911 snh günü snnt 15 dt· 
Ankara mektepler muhasebcciligiude yap1 
lncaktlr. 

4. - istek!ilcrin belli gün ve snntte ko 
mlsyona gclmeleri. (729) 10760 

U LUS - 22. inci y11. - No. 7018 

lmtiyaz Sahibi 
lskender Artur 

Umumi Ne§riyatt ldare eden 

Yazr l!Jleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Müessese Müdürü Na,it Ulug 
ULUS Bas1mevi ANKARA 

~'==========================~ 

1~ 

Ankara Pa~as 
Büyük Salonunda 

Bu ak§am 

BÜYÜK GALA YE. EGi 
0 ak§ama mahsus 

ANKARA'da ilk defa 

" P i c ka rd' s Ch i n es e 
Syncopators,, 

Atrc:ksiyon Orkestr"S' 
Amerikan Fantezist 

PABLO 

Step Dansorleri 

MARGO ve KORTEZ 

Akrobat 

SUZY D'EVYve GtTîft. 

Zenci Jazz ~ark1c1s1 

LA URY LAWRENCE. 

ve 

Me§hur OrkestramI'i 

FRED GARDEN and his cOYj 
Yemek Fiyab: 3 Lira•ltt• 

Masamz1 Resepsyond-'rt 

evelden tutunuz. 

FRAK veya SMOKJ ·G 

---~ 
P., T. ve Telefon Umurn ~ 

Elbise diktirilecek 

P. T. T. Umum .\IUdurlugünden 1 

1) fclare ilitlya<"• için 3000 ilâ 3 ,a 1 • ., 1 
<le, l ioo ilâ 16110 stivari müvezll 1 • 1 
:!OO hanml ki cemnn t'i.30 ilA v~o· 

11
, 

111na kas ket clh1sr111n dikl~i knpah •' 
siltrneye ç1knr1l1111,hr. 

2) M1ohnmm<·n hcdcl (39~50) " 
•cminut (~H3,75) lora olup eksiltin 
'Ill pcr, cmbc giinli snnt (16) da A 

cvkaf npurt 111an1 P. 1 '. T. un1un1 11 

liin:1s11ulilki satin nhua. kon1isyonu1i• 
1 

rH•nkttr. 

8) f r ilrr, muvakknt teminat 
1t:ya l.ia 11 kn mcktuui)·lc knnuni vcs"' 
1 e\·i kapah zarflnruu o gUn saat (1 

ar rnezkt'ir koudsyona vcrccdderc.lir 

4) Sartnnrnf'l r, Ankora'da E\'k 

I'. T. T. levamu, ist nhul'cla Valick 
P. T. 1~. levazun nyniyat ~ube:d n11 

1 
' t rindc"l t<)6 kuru§ 111ukahil'11de ver 

Jir. (61 i) 1066·~ -NAFIA VE KALET!_.,/ 

" :i T elgraf makinesi ahna · 

Nafia Vekâletinden: 

5. 4. 941 eumartesi günü saat 11 c 
kara'da Naha Vekâleli btnas1 

malzcme müdürlüg"ü odasmda t~ 
malzeme ekslltme komlsyonund8 < 

lira muhammen bedelll (6) adet ; 
marka telgraf makinesinin ac;1lt e p> 

usullyle müteahhit nam ve heSBbl 
siltmesi yap1lacakt1r. ,1 "I 

u~ "' Ekslltme §nrtnamesi ve teferr U f' 
dtJlslz olarak malzeme mUdilr1 

ahnabillr. it' 
Muvakkat teminat 121 lira 50 1' 

tur. J 
t -;t • 

isteklilerin muvakkat teminl\. t< 

nameslnde yaz11l vesaik ile bir1•1' d 
gün saat 11 de mezkO.r komisY0 P 
z1r bulunmalan lâz1mdlr. (909) ., 

Jti'' T elefon tesisah yapt1r1 

Naf1a Vekâletinden: . ) 
24. 2. 941 tarihinde eksiltmes• bll 

cag-1 llân edilmi§ olan Ankara Çtlitl 

raj1 telfon teslsatmm gërülen lÜ
1
1\Jl 

zerine ekslltmeden kaldmld1t1 1 ' • / 
nur. (945) ___/ 

.1• 

~1111111 Mürebbiye 1 .''~ ' 

Ecn~b! bir bayan iyl b~t· 
: nezdlnde mlir bbiyelik ar11n

1
.'Jir· = d1r. 1yi referanslar vcrcb 1114 

;: lus'ta (~Iiircbbiye) rumuzu!la 
- tupla mllracaat cdilmesi. 1 - ,, . 
';11111111111111111111111111111• 11 

J 

dc·lstz olarak alf\rAkl~rt .?1trtn. rne.ve ~ore hn · 

rPkc-1 ~•m~h·ri illrn oiunur. 11005 
hk gün ve saatiude u1c1.k1ir l\o. da bulun1110 

!art. 

Cebecl hastnnesi dahillye müteh~ss1s1 : 
: llnstnlarm1 her güo sant 16 den itiba - : 
_ ren knbul eder. Himnyei Etfal apnrt1- : 

--- ,----------------------·------mmJmlm!Cll2ml:l:lmlm ... ~. 
YENi Sinemada HALK Sinemasmda Sus Sinemasmda 51 Sine:nlsirii 

ASKERLIK l~LERl 

~UBEYE DAVET 

Ankara Askerlik $ Rs den: 
Ankara Yerli Askerlik $ub~slnden: 

Lise vcya daha yilksek tahg1! gërmU§ 
v kamplara t§tirâk ederek tam askerl 
ehllyetname alm1§ olanlardan tahsile de· 
vam etmtyenler 1 mari 941 de haz1rhk 
k1talar10da bulunma.H Uzere scvkedllecek 
lerdtr. 

25 ,ubat !!41 de §Ubcye &elm•l•r• "~' 
olunur. l882) 10909 

25 kutu 1000 komprimelik Dngennn 
·~OO kutu 
150 kutu 

50 ,\ni Solu DngPnan 3 cc. 
2.; ,\ 111 Solu SeptaLim IO cc. 

(900) 109,6 

Kalay alrnacak 

~I M. Ve. Sn. Al. Ko. dnn : 

Dehcr tonuna tahmin edilcn fiyati 196 Ji. 
r 1 ~O kuru' olan yüz ton tnsfiyc eclilmi~ blok 
hnlin1k kalay 21 .i;uhat-19~1 cuma !'iinü sa• 
1t li de .\nkarct'dn ~1 '1 V. satin alma Ko 
da pnzarhkln ihalc edilt"eeiîinrlen i:..teklile • 

rin 29175 lirahk kntl temiMtlnr1 ile birlikl1· 
11zarhk gün V<" -; 1 1tind•· n1rv.kf1r K.o. da Uu 

lunmahm. (918) 1096~ 

: n10.n1 knt "- No.: 12. Tl: 1688. 407 --.,11111111111111111111111111111111111111r 
• 

istanbul'da Ankara evleri 

kooperatif 1irketinden: 
Ortak adedi muayyen nisbete 

balig oldugundan 1dare Meclisi

mizin karariyle k;,_y1tlarm kapan 

mi§ oldugu ilân olunur. 

BugUn bu gece 
zaman ve zemlne uygun 

ëzlil b!r e er 

TEH DÎT 
Mireille Balln • Eric. V. 

Bugün saat 11.30 seanslarmdan 

itibaren günlcrden be ri beklenen 
türkçe süzlü ve m usikili 

Bir Türke Gonül Verdim 

Bugün l.iu grec 

Tayyarelere knr 1 koyal.iilmek 

iç1n mucitler nt• dü~!lniiyor 

SeytonÎ Sua 
Strofie!m A5k - knhramnnhk - mücnclele Charles Farrell tnrafmcfan can 

Seanslar: 14,30 - 16,30 -18,30 Seanslar: H.30 • 16.30 - lR.30 

Filme 
gece 21 de 

llâveten: Bardiya • 
Sollum - Kapozzonun b"om

' bardlmanlar1 ve sUkut1ar1 

ve 21 de. Yen! dünyn habcrleri 

vard1r. Sant: 12.15 te ucuz 

matine: BEYAZ 11Ell$iRE 

laricl1r1hn1~tir. Îlûv<'len dllnyn 

haberlcri 

Seanslar: snnt H. - 16 • 18 
ve 20.30 da ... 

itiu-' 
Bug!in saat 12.15 tell rdt~ 

lki güzel fillll bl 

1 - Kallforn!ya çetc!'i 
1 Jtl 

2 - Eg"ri ayakll 113~ Y 
J(~d 

B!lljtan nihaycte et' 
dil" 

scylrcilerim e!l;If!l IJ)l11J 

macera ve ka1trPll1 
1

6-· 

14,SO • 

t, 

~ u 
1 


