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SPOR 
·alkevleri kutlama toreni dün yap1lch 

1
( HARÎCÎYE VEKÎLÎMÎZÎN ULUS'A BEYANATI J 

e kendi emniyel sahas1n a 
Il k yaban<1 f aaliyellere ve 

h e etlere asla lâkayl kaiamaz 
Türkiye toprak bütünlügüne ve istiklâline yap1lacak 

her taarruza silâhla mukabele edecektir 

Türkiye ittifaklar1na sad1kt1r 

'esile ile·ve<iz bir nuluk soyledi TÜRKiYE POLiTiKASINDA 
BAS VEKÎLÎMÎZ 

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

Millâ Sef'in etraf1nda suur ve 

iymanla birle$mÎ$ olan türk 

mil leti ni n .. """' .. gogus kabart1c1 

manzaras1n1 tebarüz ettirdi 

DEGiSMiS BiRSEY YOKTUR 
Bu aym 17 ainde Bulgariatan'la Türkiye arasmda imza olunan deklâ

rasyon etraf1ndaki muhtelif mütalea ve tefsirleri, birkaç gündenberi. 
ajans haberi olarak netrediyoruz. Bu mütalea ve tefsirlerden bir k1sm1, 
bu sulh, dostluk ve itimat vesikas1nin mâna ve maksad1na bazan ta.ma• 
men zrt mahiyette olmu1tur. 

"Ulua" bu münaaebetle türk efkâriru ve belki tereddüde d\4en bütün 
alâkadarlar1 tenvir etmegi faydah bulmu§ ve bunun için dogrudan dog· 
ruya muhterem Hariciye Vekili $ükrü Saracoilu'na müracaat ederek 

kendisinden gazetemize bir mülâkat vermek ricaamda bulunmuttur. 
"Ulus" muharririnin Hariciye Vekilimize sordugu suai §U idi: 

8Qfvekilimiz halkevleri kutlama torenincle 

Dr. Refik Saydam millet hizmellerinde yllmadan 

~ah1an Halkevlerini sevgi ve 1ükranla selâmlad1 

- Bulgar • Türk deklâraayonu etrafmdaki netriyah takip buyurdu
nuz. Bu netriyat aras1nda: "Türkiye Bulgaristan'r ingiliz politikaarna 
doiru gOtürmüttür!" den tutunuz da, ''Bulgaristan Türkiye'yi mihver 
politikasma aevketmi1tir!"e kadar, biribirine aykm fikir ve mütalealar 
yürütülmüttür. Acaba bu airada türk politikasm1 tavzih eden birkaç 
soz soylemeii münas.ip bulmaz mmniz? 

Muharririmizi nezaketle kabul eden Hariciye Vekilimiz, kendine 
haa ifade vuzuh ve .samimiyeti ile, tu cevab1 vermittir: nutkunu verirken :----.__ ___ _ 

Î'iJrk .: Bu/gar 
clek/ârasyouu 
etrQfznda 

..... Falih Rilki ATAY 
. ''"k' Ill>~, 1Ye • Bulgari&tan arasmda 
I~ <le~/unan deklâraayona, iki ko~· 
~t . et ara11ndaki doatluk ve 1h· 
~lr.t''Yaaetinin yeni bir delili ol· 
).,,i b!' "e Balkanlar barit• lehine 
lll111i;1 •r iayret aarfedilmif bulun
~~'lll an illYr1 herhangi bir mâna 
~•l"û;lr. dogru degildi. Bilerek veya 
~r 01,:•elr., aykm tethisi zorhyan· 
~~'Il Uf~ur. Bilhaaaa bir tak1m nef· 
~1•1,l\~ ~1,ti Türkiye, digeri Bulga· 
~~llllalr. ait iki eaash noktanm unu· 

1 •~•'ye t~ ,oldugunu gorüyoruz: Tiir· 
~~."li11 ~·t unutulan 1ey, bu mem· 
~-~ " ' Uatünde hiç fÜphe edilme· 
~ '>tig,t tereddüt gO.terilmemek lâ
'-•d1r~" lnÜdafaa ve emniyet dâ-
~ <le' b Butgaristan'a âit unutulan 
~~~di t u memleketin, müatakil, ve 
11li h.,j'Prak ve hakkma bizzat hâ

q Ili•, ïl:!'dugudur. 
~:ii' Pe~ kom1u devlet, bir defa 
;,1~l," ,aç1k bir iki aual ve ce· 
·~jdilr.. ~~'Yetlerimizi taarih etmek 
di llit1~d Balkanlar aulhunun bo· 
Ili~? - li a D1enfaatimiz var m1• 
d ""'•"b "Ylr 1 - Herhangi bir 
1:_:111u,:le biribirimiz! ... tec~vü~
lli "ii•ii atnak, veya uçuncu b1r 
d,~lc !\\la te§\'Î.k ve himaye etme· 
d• ll\1l'r "7u11daki ahidlerimize 1â0 

1li4~ ""Y: - Evet! - lkimiz bir· 
•t ~'•eb ~Yn .. ayn, ve herhangi bir 
~.'il• e~ e, uçiincü bir devlete te· 
~~ •arar emek huauaundaki azim 

~.? _ 1~•z1 muhafaza ediyor mu· 
~ ••il• '""et!" 
· .,.lt a"e etfk b d .. · d lt' ta \t • 1 ~: un an otes1n e 
lli; 1~)ar111~••fe'. menfaat ve teahhüt 
l"db· ....,,. Yerine getirmekte, ken di 
.. ~ •rlel'Î '~e~ e müdafaaama âit 
l•d~!•ltir ~E llte~iii gibi almakta 
t; ~••ler l"erir ki bu icaplar ve 
lj~1• d.,'11~rkda Yeniden tesbit etti· 

t tri il u , aulh ve itimat pren· 
•a,. ak,, ed~kl'!.t tetkil etmeainler! 
ll)1 o k·d arasyon etraf1nda ba· 

11~ 1. ~ ... g . f . 
•iq " oti li . .""P te 11rler yapil· 1

t Yellj b~1c1.ye Vekilimiz, bu hu· 
(S Ir •iahta bulunmak IÜ· 

0llu 2 inci s1ylad1) 

=1 Ba§vekilimiz Dr. Refik Saydam, 
• I halkevlcri aç1h§llllll dokuzuncu y1l • 

donümünü kutlama torenini dün An· 
kara Halkevi11de soylcdigi çok veciz 
bir nutukla açmi§hr. Ba§vekilimizin 
sürckli alk1§larla kar§rlanan nutku 
§udur : 

- Say1n yurttO§larrm, 

-Türkiye politikasinda clegÎ§mÎ§ bir 1ey yoktur. Türkiye 
ittikfaklarina sadtkttr. Türkiye bütün devletlerle, bahuaua 
kom§ulariyle iyi geçinmek karanndadir. Türkiye kendi em
niyet sahasmda yapûacak yabanct faaliyetlere Ve hareketlere 
aslâ lâkayrt kalamaz. Türkiye toprak bütünlügüne veya istik
lâline yapilacak her taarruza silâhla mukabele edecektir. 

Bugün, ilk 14 Halkevi'ni kurdu· 
iumuz günün dokuzuncu yrlclOnü
müdür. ~imdiye kadar, 379 Halkeui 
141 Halkodas1 açm11 idik. Bugün 
yeniden 4 Halkeui ve 57 Halkoda11 
açryorum. Bu 111retle 383 Halkeui 
ve 198 HalkodaSI kültür ve aosyal 
çal11malarmda türk uatanda1larina 
kilavw;luk edecektir. Ayni zaman· 

Bulgar • Türk anla§maszndan sonraki 
vaziyet hakkznda Ulus'a beyanatta 

bulunan Hariciye Vekilimiz 

Türkiye. Bulgaristan anlcqmast. hiç bir yerde hiç bir ta
arruz emeli olmad1gm1 soyliyen ve sulhlerini korumak gaye
sini güden iki kom1u devletin samimiyetle el s1k1§mas1 ve 
sozle1mesidir. Türkiye bu tarzda ve bu mânada uzanacak her 
eli s1km1ya daima âmacledir.n 

• 
B. Nafi Atuf Kansu nutkunu 

okurken. \

da Ankara Halkevi salonlarltlda, 
(Sonu 2 inci sayfada) 

B. Nafi Atuf Kansu 
Halkevleri faaliyetinin 
bir bilânçosunu yapt1 

B. ~ükrü Saracoglu 

i ngif iz: ve frans1z: askerî 

mütahass1slarina gore 

AKDENÎZ'DEKi 

ASKERÎ VAZiYET 
Lon.dra, 23 a.a.. - Royter: 1nciltere'nin 

en 1elâhi.yctli dcniz mütchasslSlar1n.dan bi· 
rj olan Binba11 Pursey, denizler bâ1dmiye. 
tiyle ablukanm muazzam alman askerî ku· 
vctini ycrc aereceiini bildirmektedir. 

Kantat halk tu•• rküleri ve memleket . Biz~ içi~ har'b1 kaza'."."~k i~ v~ 
' iht1mah bah1s mevzuu deg1ld1r. B1z harbt 

oyunlarl çok begenildi Ve alk1§land1 '- (Sonu J. üncü sayfada_) --

Halkevlerlnin kurulu§unun dokuzun -
eu y1ldllnUmU tllrent dUn yurdun bUttin 
Halkevlerlnde ve Odalar1nda büyilk; l!la
mlmt bir heyecan ve co1kunlukla kutlan
m1otir. Bir halk bayram1 mahlyeUnl alan 
bu tHrenler, saat tam 15 te çahnan btr 
tstiklàl mar§1n1 mUteaktp, C. H. P. Ge
nel Ba§kan VekJU say1n Ba§vekiltmlz 
J:'r_ Refik Saydam'tn sOyledlA'l bir nu
tukla bai,lam11tir. (Okuyucular1m1z bu 
deg-erll nutku ayr1 siltunlar1m1zda bula 
caklard1r.) 

C. H. P . Genel Sekteteri Dr. Flkrt 
Tuzer b~ta oldutu halde bUtUn Vekille
rtmfz, C. H P . tdare heyetl A.zas1, Anka· 
ra'da bulunmakta olan btrçok mebuslart 
m1z, VekAletler llerl gelenlert ve §ehrl 
mlzin gUzidelerl bu tOrenl tàktp içln An 
kara Halkevtne gelmi§ bulunuyorlardt 
Halkevi salonu, bUtün localar ve balkon
lar h1nhah1nç dolu idt. Btrçok toplanll 

(Soau 4. üacll sayfada) Dünkü torencle Halkev inde bulunan clâvetliler 

Fa~istlerin hararet 

derecesini duymak için 

Musolini dün 

bir nutuk verdi 

Zaf eri kazanmak i~in 

Almanyaya güveniyor 
Roma, 28 a.a. - Stcfani bildirlyor1 Duc;e, 

bugUn saat 17 de, fa$i&t hücum k1tah1.r1n1n 
Adriano tiyatrosunda tcrtlp cttiB:I blr t1;:za
hür esnas1nda bir nutuk stsylcmi~tlr. 

B. ~Iusolinl czcUmlc demi$th· lrl: 
''- Ben buraya fa$lstledn hararct dcre

cclcrlnl hissetmck vc biihe.SS& harp 1aman1n
da c_;;ok scvdliim 10ktitu bozarak tdz al:Sylcml
yc gel<lim. 

Bit, srklz aydanbcri harpte deiillz, bb. 
alti srilcdenbcridlr, yanl 8 klnunusani 1996 
ta:ihlndcn bcrldir kl harptc bulunuyoruz. 
Ilunu mUtcakip, gcneral Franko'nun ccvap 
vcrme1nczlik cdcmiy~ej-ln1J1 talcbi geldi. 
Gencral Franko'nun yard1m1na gltmek bizlm 
lc_;;ln blr vazlfc ldi. 

Fakat haklkatte bic, plütokrat, m11.son --ve 
kapitalist dünyaya kar~1 ayakland1A1m11 28 
tc~rinicvcl 1922 tarihindenbcri harpteyiz. 

J 989 eylùlilnde, harbin arifc.slnde bulu -
nuyorduk. 1--larbe tamamiyle hozar olmay1 
bekllycmczdik. ÇünkU tarih bizl boiaz1m11-
dan tutarak zorlamt~tl. 1tatya, muar.zam dü~-

(Soau 1.Uaca sayfada) 

1~ . . 

Negüs, Habes a.sk.erlerinin bir talimrndta 
sonra. bunlar1 yeti~tiren lngili-z 

subay1 ile konu~uyor 

Soma m1ntakas1nda 

italyanlar 150 olü 

vererek cekildiler 
.> 

• 

Hartum, 23 a.a. - Buraya gelcn son ha

bcrlcre gOrc dü$man Soma nuntakas1nda 

cercyan cden !5iddcth bir muharebcde 150 

(Soau 1. üacü say/ ad a), 
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ikt1sadÎ bahisler 

Avrupa paralar1n1n 
mukadderat1 

SPOR 

Dünkü maçlarda 
Maske S. A. Gücünü yendi 

Ankara Bolgesinde 
inonü ko1usunun 

lak1m1 se~ildi 

E.-elki bir mak,ltde, (1) hiitiin Avrupa pn 
ralar1n1n tiierine .1i1r surette ha~an ipolek 

Yazan: Prof. T. ADAM 
,\Jmnnyn'n1n kurnca(p niznnuln, Reich, ~cf 

nhcak ve onun idaresi nltmdn silsileyi me-

G. Birligi Harbiye berabere Beden Terbiyesl Genel DlrektOriügü at
letizm federasyonunun tertlp ettli;i senelik 

birinclilgi faaliyet programma g!lre, clUn Ankara'da Dün Ankara'da futbol b6lge 
milsabaknlarma 19 May1s stadyomunda cle
vam edilml'ftir. He.vanm güzelligi ve maçla
r§n ehemiycti sahaya üç bine yakm seyirci 

toplnm19tr. 

ten bahsetrni~tik. Bu rrhni~·t"t iki t 1irhul11r. ratip d,drt':-.i·ule tlijier Avrupn devlctleri te~ 
Birincisi, hnrhin irahrttirdij}i 111.lli y{1klcr riki mc~ai ede<"t:klt6rdir. Bu hususln iki rnü

ki, harp hnrici kol1111i devlt·tlt·r i~in tlnha a1. him ize malik hulunuyoruz. nunlnrclnn bi
·~·r vc i'gal erllhni~ n1e11ilekt·tlcr i<:h1 tn111a- rinC'Î i, almnn paras1nn n:u:.lrnn, Ron1en ve 
miyle feci bir külrtt halin! nlrntjllr. llarhe Yu1rnolav parnlar1 k1)·111ctlerinin, bu devlet
girmi~ devletler için be, u knùar llltliirücu- !cric yaptlnn mukavdclcrclt-, llcich tarafm
dü-r ki, harpten aonra hunlar ic.:in tt'diyc e- dun, olu1nn lehine olarnk tci;µit edihni~ ol .. 
dllt:rtk yaln1z ~eru·vi t:1ksitlcrin 1niktnr1 h11 111.lsulir. Bunun rntu1:1~1. ~udur ki, H.0111nnyn

devletlerin nor1nal hütc;c vnrid,\tin1n c;uk ft.·V- hlar vc Yuiro~la\·l.•r, nllnanlnr'd:\n pah1ù1ya 

klndedir 111al antm nlncnklnr, hnihuki Hl111nnlar, bu 
Rehnlyetln iklndsi, flrathrm ~üksdi~i d1 .. ·i..tlt·rin istihsnlàltnt dah'c ucuzn temin e-

fekllni alm1~ ve bu dn filen pnrnJ,irm du - 1kt· .. klcrdir lli11cr l•I, llrriin'tlc tc,ekkicl e-
m~si dtn1ektir: çûnkü 1u1ra t·~)·;t k1~ rncth.·ri· 
nin vahidi k1ya~bi oldugu ic;in. e .. ya k1y111et 

lerinin yilkselmt~i, bu k1y111~tlcri ifo1lc cckn 
mikyas1n kt)"metini k1tyht""t111t·sint" 111t1;.ulilc\ir. 

Avrupa paralar1nA. tnhrnil etlden hu tki 

den ... \vrupa takns kw.;p.,1 0 f!o~teriyor . Bu 
kas;111 n \.~tL7.ift.·si, .\\'rupa de\'lt:tleri arns1n

cl:lki ticuri 111un1u,eht·tte11 111ute\.'(•1lit tt•di)·all 

len1i11 t•t111eklir. Bu klts 1l, •irndidt."n, Yugo. • 

lnvyn ile, Btl~·ikn. llollnndl\ ve l'rnn•a (1~

~nl e11il111i~ rnmtakn) 11r,1srnd,, Norve~ ile 

llk müsabaka, Necdet Üzgüç idare.,sinde 
AnknragücU - M ni,kespor nras1ncla itlL Galip 
tnkmu miill kümeye ve belki de fnmpiyon -
luf(n gillürecek olan bu maç, dUnkU say11111z
dn. ya7.(.ltfc1u11z 1tihi, ço"k çetin, fakat o nis -

bette 1tll•el olmu§ ve neticeclc Mcskesporlu
Ltr hir te'k !(Olle oyunu kar.annu§lardir. 

l~inci rnaç, Ferih Esin idnre•inde Genç
lerhirll~i - H11r1>okulu fdman Yurdu arnsrn
cl:l. oynan1ltl1. Du tn.k11nlnrdan blrisinin 1nRJ(

h1hiyt'li, Dcrnirspor, Ankar;:a_güci.i ve !\Itlske· 
spor içln milli künteye p:ir11tf'k vc ':i111t•iyon 

ol11111k hnkrmmdnn ehemiyetli idL lik devrr· 
si ohluk\'R scri r<>rt>~·an eclf'n VC' sonralar1.çok 

tnrlü rehniyet onlarm clii~mesini muhakkak 
lntaç edecek mi, yoksn, harp <)ahili horçla
r1n1n itfa f'lrnek itnkolnl·1r1n1n 

1 hulu11111a."ii~·lt· 
n yükselen fiyatlnr111 lndlrilebilrncsi)'ic, hu 
lpotekler, bu rrhnlyetler refediiehileeekler 
ml? hte Avrupa paralari âkihetinin hal!h 
o ldu{cu sunl 5tulur. \~c hu :;u le 111cnfi cevup 

nrebilecegiz. 

Bul~arb;l:Ln nra.s1ndaki ticarî n1ünn!\rhct için 
i~le11ll0 ktcclir. Bu tt·~t>hhüsler $11nu Fi;steriyor di. 
kt, .dninnlar gnlip gt"llrlcri,~. 11.lrnlln niurki, Taknnlar1n liktt"ki \'R7.iyctlf'rini g:üsterf'n 

ho1:uk hir ~t·kll .d1tn rnnç, iki tA.k:tnun ynp -

trkhri biri•r sa)·t ile hrraherliklc· nrticrirn-

Anupn clevlctleri 1trasmd11ki mUnnsebet i~ln cetveli ne~rediyoruo: 
rcsml paru knhul edllecek , .• diJl;cr paralarn 
11:t7.nr.1n fiy:at1, ) iik.,t·k liir rd!-ht·ttt", .\Jr11;1nyu 

tnrafm<lan lt•min eclilcet·ktir, llttyl1•liklc• ni-

KULÜPLERIN PUY AN 
VAZ1YETLER1 

·1<1r kosusu billge blrlnciligl müsabakas1 ya-

p1Jm1stir. 
MUsabakaya saat 15.15 te stadyomun 

lçlnden basla011d1. KUcUkler arasmdaki 
4000 metrellk kosuya girenler, askerl fab
rikalann !lnUne kadar gittikten sonra stad
yoma d!lndUler ve yar1slanru bltlrdller. 

7500 metrellk bUyUkler arasmdakl mUsa

bakada atletler, askert fabrikas1 ilnUnden 
Gazi Terblye EnstltusUne kadar glttlkten 
sonra, çiftllk yollyle stadyoma geldiler. 

Her iki mUsabakaya glren kosucular me
safeyl muvaffak1Yetle bitirdiler. Mtisabaka

larrn teknlk netlcelerl sudur: 

7500 Metrede : 
1 - Tevflk Güner C1n$aat Usta Okulul 

14.59.5 dnkiknda, 2 tsmail GUngôr <Harp 
Okulul, 3 - Ali Eryaprak 11.U.O), 4 - Ri
fnt Ziya <1.U.01, 5 - Nadir <1.U.OL 

1 - Mustafa Kaplan (DemirsporJ 24.18.2 

daklkada, 2 - Sevkl Koru IAnkaragilcU>. 
3 - Sabahattln Sungur Ctnsaat Usta Oku
iul, 4 - tsmall Eren <1.U.OJ, 5 - Musta
fa Sen (Maskespor), 6 - Hasan Cômert 
CA.G.>. 

Bilyilk ko~uda derece alnn 4 atlet tnônil 
**$ 111an para . .,111111 k. rli kat11hiyo fi) ~1t1 ttA~~~in· ~laç li. U. ).1. .... l 't c. 1·u. Ka. kosusunrln Ankara'y1 tem~il erlecek ve 30 

Harbin ic&brttlrdiii'I vc hu•u<iy·le ettir .. e<- ck, vi· di~rr ,\vrupa ded .. tierinin iktI•adi G. Birligi II 8 2 28 18 28 S martta müsabakada bulunmak ÜZ('re tzmir'e 
ti (askcrltre ve arnele)e verilrt1·k tck .1111li- fa,1Jiydi111le111lir ((.'linku onlnrrn nyr11 z 1- rl. Okulu 10 5 4 20 14 24 6 gidecektlr. 
ye ve tumlnnt, )1k1!11n ev ve f chrikularin ye- 111c11ul' hr) 1wl1111l1•I '"'"'" olacnji;111cl11n) isti- 6 Atletizm fcd!'rasyonunun tnônti kosu•u-M. Spor IO 3 20 13 23 7 · 
n lden in~as1) masnriflltc "''"1r1 tllkkatt· ula f 1111· 1·1lt·n·k. 111111.cn dl'\'il'I i11in h.irp d11iay1- nn ait teblil}lnl aynen nesrecliyoruz: 
1 

D. Spor 9 4 1 4 23 18 18 9 
1m. siylr mark uzerine tahmii ettiji;i rchni)d B. T. G. D. Atletlzm feclerasyonunrlan: 

Harp harici kaltpLt harhe haztr hir rnzi- t'rsht·ilild>ikt•t·ktir. F11k11t 11ln1nn 1>nrn•10rn A. Güe\\ 9 4 ° 5 I 9 II 
17 IO "Bu y1l tnèlnU kir kO$USU 30 mart 1941 

yette hnlunrnak için mn-rafiar )·111u1n dn- lt-hlik.-li eni:di ri)i\tlar """'le" ularnkttr. B. Spor 9 2 4 3 IS 10 i6 11 pazar günü saat 15 te 6000 metr(' mesafe 
l~ti erin ha~ka clevletlerden bu pnr.ly·r 11111111- 1111 me. de ~u •ekil1le 111evzu11!111hi' uluynr: NOT : Galatasaray likten ayrildtgr için Uzerlne lzmir'dc yupilacaktrr. Türkiye bl-

11 mevzuubnhis deji;ilclir. Ayn1 h.11 hc111t·11 hc- deniza•m merncldr iptldniyt piy11s11hrrn1n gelecek haftalarda bu takimla oyunu olan rlnclligi mahiyetinde olan bu mUsabakaya, 
mrn i~gRl cdil111i~ rne111lckt·tlcr Î\·in \·ariltlr k,qHtnr1111s1, 11avl1111 fi)·:Ltl:tr1111n \·1k111as1 , si- kulüpler hükmen galip vaziye!tedirler. Fut bu sene umurn! progrnmimiza gOre faalt-

Galip gelml~ devletlere jtelince, yapllkln - vil ih!Î)f\C.ct içln iùz1111 11elc·n istihsnli1!111 ool Federasyonunun talimatma gore, hük- yette bulunan ve b61ge blrlnciliklerinl YBl>-
r1 masarlfa.tt, ni:tidi\p c1lihni~ muhariplerclcn vuyri kalfl gt·h11r:s1, ve tcdiye v111'1t11l11nn1n 1 b"tü b"I 1 1 d" d ki 'llk t 

men galip takunlar Uçer puvan ve iki say1 nus 0 an u n ° l'e er n or cr si a-
alma lar1 lmkAn rzclrr. Almanlarin 1911 - J& artm:isrna mrbni, biltün Avrupn memleket- kimlari dâvctlidirler. 

lerirule gürtilen rtyat yiikseli~i, harp bittik- kazanmaktadtrlar. Puvan cetveli bu esasa h arbinden sonra tecliye etrnege mahkt'lrn ol
duklar1 tazminab harbiyenin rnaceras1 bize 
katt olarak g6stermi,tlr lrl, bir devletten 
d iger blr devlete büyük mikynsta pnralnr 
nakletmek tamamlyle gnyri rnumkündür. 
Çünkü bu nakil lki ~ekiltle oiabillr: yu dii
Yis vcrmckle, ynhut ta c~~'<l veya amt.•le Jol

lamakla. Fakat, maglûp edilmi~ rner11lekctin 
d6viz yolhyabilme i tçin ihrncatrnrn ithalâ
bndan fazla olmas1, ve bunu temin etmek 
lçln de, galip devletin, maglûp clcvlet lehine 
beynelmilel piyasalardnn k1smen çekilmesi 
IAzimd1r. Fakat bunu galip clevletin ihrncat 
taclrlerl r11z1 olmnzlar. Ma,J;lûp devlet galip 
devlete efya ve yahut, ornda çah,mnk üLe
re, amele gondermege de mnhkûrn edilemez. 
ÇUnkü o zaman, gnlip devletin sanayi erbnb1 
ve amelelerl, ugr1yacaklar1 reknbct ùoloyi
alyle, mltmaneat edeceklerclir, 

Arzu eden ve vazlyetlerl musait olan bôl-
ten sonra lzl\le eclilit>, paralarm dü<,mesinin gore tanzim edilmis ve Ankara spor tari - geler kosuya birden fazla tak1mla gir('bile-
cmilne geçilebilir mi? Cevab1m1Z menriclir. hinde temiz bir $Ohret ~1rakan Galatasa · ceklerl gibi, dileyen ve takimlara dahil ol -

llarpten sonra flyntlarm hem yükselrne- raym isminin tekrarma art1k lüzum icoriil- m1yan atletler de ferden müsnbakaya 1$tl-
>Înc hem de dil,mesine sebehlyet verecek Il- memi~tir, rr1k hakkrn1 haizdlrler. Bu hususta lcabe-
mlller olncaktir. den tAlimat bôlgclere teblig edtlmek üzere-

Piyutlar1 irulirt'rek Arnillrr, iktisndi hnr
bln nihnyete ermcsl, harp iktrsndlyntrnrn 
orbcclnn knlkmilst, Amerikct p1yaoalariyle te
masm yeniden tesisi (çünkü Amerika'da fi
yatlar milhirn bir surette dü~mü~tür) ola
cnktir. 

Ynlruz bu Amlller tesirlerini gosteremiye
ceklerdir. 19H - 18 harbinden 1onra, fiyat
lardn hasil olnn yilkseli,in izalesl için be' 
sene lllzuu gelmifti (1918 - 1023). Bu harp
te11 sonra dn boyle hir rnüdclet bitinciye kn
dar, lpoteklain ajhrhlt1 altmtln paralarrn 
sukut edccejl;I tnhmin cdileblllr. Olier ta
raftan, bu hnrpten sonrn fiyatlarda bir ta

billlk ha>tl olabilmesi içln daha fazla blr 

istanbul'daki maçlar 

Fen e r : 3 - i. s po r : 1 
G. Soroy: 2- 8.0. spor: 0 

tstanbul, 23 a.a. - Bôlge futbol samplyo-
nasmrn sonuncu maçlan bugUn Kad1k!lyUn
de Fencrbahce Stadmda oynand1. 

llk maç1 Fenerbahçe ve l•tanbulsPOr ta
ktmlan yapt1lar. Bu maçm netlcesl ne olur 

sa olsun, ne samplyondaki tasnlfin degtsme-

dir. 
Aym tnrihte, bütUn bôlg('lerimizde, Tilr

klye birlnclligine l$tlrflk eden tak1m ve fert-
lerin harlcinde kalanlar arasmda mahalll 
!niinü kosulan yap1lacakt1r. 

Haz1rhklara slmdiden bai;lamlmak Uzere 
teskllàbm1za tebllg olunur." 

Dün güre~ seçme 
müsabakas1 yap1ld1 
Martm 8 loci günil §ehrlmlzde Ankara -

i tanbul arasrndn grekoromen ve scrbest ol -
mnk füere bir gilre~ müsabnkns1 ynpilacng1-
n1 hnber vern>l.5tlk. 

Hal kevleri kutlama tëreninde 
""""""'_,,,.,.,..,._,.,_,..,.,.,."""'.,_"""""""""""'"""'_,,"""""""""""""""'"""'.,_""""',,_,_,,_,,,.,.,..,. . .,. 

Ba~vekilimizin 
soyledigi nutu 

( Ba~1 1. inct sayfada) 
Halkevlerimu üyelerinin istidatla
rzna ve hamlelerine h1z veren eser
lerinden mürekkep (Halkevleri a
mator resim ve lotograf sergisi) ni 
de açzyorum. Birincisini geçen aene 
açtzgzmzz bu sergi, Gü:zel Sanatlarz 
çal11malarrnrn bQ§zncla tutan Halk
evlerinin resim ve lotograf sahasrn· 
daki ba1ar1lar1m goateren, aym :za
manda genç ve kabiliyetli Halkevli
ler için maddî magnevî tefvikr da 
ihtiva eden, toplu ve kzymetli bir 
eserdir. 

A:zi:z arkadCZ§larim, 
Yzldonümünü kutlamakta oldugu

muz bugün, yalm:z Halkevlerinin ve 
Odalar1mn clegil, bütün türk camia
sim bagrznda topl1yan Cümhuriyet 
Halk Partisinin de kültür ve devrim 
bayram1d1r. 

Bu kutlu dakikada, yalm:z Halk
evlerimi:zde ve Odalar1m1:zcla top
lanm1f olan yurtta§larm degil, bü
tün türk milletinin a:zi:z Millî ~efi
mi:z etrafznda §UUr ve iymanla bir
le§mi§ olmasrnm gogüs kabartan 
man:zaraszna dikkat go:ziyle bakma· 
m:z1 rica ederim. 

Bu birligi yaratan âmiller araszn
da Halkevlerinin ve Odalarznzn da 
bulundugunu soylemekle, bir haki
kat ifade ettiiime kani bulunuyo
rum. 

Seki:z y1llik tecrübelere dayana· 
rak ve beliren yeni yeni ihtiyaçlar 
go:z onüne alrnarak ha:z1rlanm1§ ve 
geçen y1l Gen"'l Ba§kanl1k Divanzn· 
ca tasvip edilmif yeni te§kilât ve 
çali§ma tâlimatnameleri ile bu ku
rumlar, faaliyetlerini, yalm:z mah -
dut bir kalabal1k alabilen kapal1 
yerlerden geni§ meydanlara, büyük 
topluluklara nakledebilmek, yay
mak ve derinlestirmek imkânzna ka
VU§mu§lard1r. Ni:zamlr bir hüriyetin 
havasznda çalr§mak imkâmm bulan 
türk milletinin yafama 1evki, bu 
evlerden ve oclalardan ta§IP mey· 
danlara, tarlalara, koylere ve sm1r· 
lara kadar gidecektir; mahallî ve 
millî rak1slar ve türküler, yeni ve 
güzel terennümler ve infatlarla bir
le!Jerek türk ba§larrnr ve gonülleri
ni ilerlemege, kaynCl§maia gotüre
cektir. 

Bursa' da tütün piyasas1 

evelki gün açdd1 
Bursa, 23 a.a. - filehrlmlzde tUtUn pi

yasas1 diln açllm1' ve llk muameleyl ln -

Arkadaflarim, tJsl 
Bu büyük birlik ve dirlik ha: (Ill 

içinde, Partiden istedikleri .yar ~,rrt 
gormelerine ragmen s1rf bir tf ofl 
küçük engeller yü:zünden boca •Y j!S' 
evler ve odalar oldugunu, çal1§tfl et' 
larsa isimleriyle si:ze haber ve;j tfl' 
gimi, geçen sene soylemiftim. j.,,. 
nuniyetle soyliyebilirim ki, otu~yiP. 
fa:zla olan bu ev ve odalarin 1a li~' 
üçe kadar inmiftir. Bunlarin Ja .

1
, 

çük yerlerde oldugunu bilha•"!, ~#' 
ret ederek isimlerini bana baf "ri"' 
mam:z1 rica edecegim. Omit e e Jd l!1rL 
ki, bu çal11ma senesinde onlar' 1,. .11 ""'· 
diier arkada§larrmn hi:zalar1na dJt• r:~Q h 
lecek ve bo1 kalan yerlerini ala& ~ 
lardir. ,t• d 

S1ras1 11elmi1ken tekrar Ï§ar'1~~ 
mek isterim ki, Halkevindl 11111 

Odasrnda binadan ve bütçeden ' ~I 
asil faaliyet âmilini, bu va!ita If 
halkm yetifmesi dâvasma 1n~it 
ve bunun heyecam.nr duym~I Jir 
:zümrenin ifi ele alma111 te1k1l ! j,1. 
Bu :zümre ile, bilhassa idare ~ tJI 
muallimi, doktoru, mühendiSI al'.~ , 
teknisiyeni ile hayatlaruu el 

11
; '~i ~ 

bu millet ve devlet hi:zmetine Jt!P' ~ ·~ 
fetmif bütün vatandQ§larrmtz'1 11' ldu1 
tediyorum. Halkevlerimi:zden ~ 'tii li 
:z1larrmn, ~ütçe ifinde, hâlâ tatJtl#' lztJ 

1 

edici bir intizama kavufama~p ''tiiii bi~ 
rmr gormekle ü:zülmekteyim. ~i# l~d la 
evine ve Odasma yardrm ettfle Jtf d et 
yukarcla saydzgzm bilgili z;üm'~~ t t 

için ba§ta gelen va:zifelerden pd 1
'{r1 ~~I 

olduiunu tekrar hatrrlatrrurt·oJ' r~, 11 

münasebetle de Halkevleri ile JI' ç1tt 
larrna, bütçe i1lerinde hükümellrrt' 111

1
1 

releri kadar titi:z ve tertipli 0 tr· ~1 

larzm tavsiye ederim. .;'~'Il 
A:zi:z arkada1lar1m, lttuQ: 
Millî 5el'imi:zin ve ~t ~1 

gosterdiii yolda, yzlmadan 01, lt 
11 c, 

rulmadan çal11an, millete ve j,.i1 ~: 1 
na kar§I ifa edilecek borcun, Y idt/' t t1 ~Qlfl 
mutat günlük ve resmî çalzfma ~if ·~~ r•l111 
odenemiyeceiini fahrî millet,, ,, t!f,~ 
metlerine yükwnmeden birço ,,JV llli;~.llr 
atler ayzrmak lâzrmgeldigini tll ., 1;"111 
ile bu ugurda, bütün kudret ~-. /1 Il ~, 
biliyetini aarfèden Halkevlertt11 I 1111 
zurunuzcla sevgi ve §Ükran d~!(lf' ltQJ 
larr ile selâmlamayr vazife b~ .).' 

Türk - Bu/gar 
deklârasyouu 
etraf1nda 

Il~ 

Devletler ara11 tazminah harbiye tarlhe 

kar11m1' bir meseledir, Simdi Fransa'mn Al
manya'ya senede 146 milyar frank !~Jal toz
mlnah verebilmesi, yukaricln izah eltigimiz 
ahvalln blr tekzlbi adcledilmez. ÇiinkU Fran
aa'nm verdigl parl\lar, frnnk olar,tk verili
yor, i'gal ordusu taraftndan Fransa'du ear
fedlliyor ve hlç blr tedlye nakliynt1 olmu
yor. Fnrzeclelim ki, galip devlet, tazminab 
harbiye alabilmek ve tediye nakli güçlükle
rini bertaraf edebilmek için, majj:Hlp devle
tln arazl•lnde bir k1s1111 halkrn1 (faruza mn-
101 gullerinl) mag!Qp devlet hesabma ya
tatbrmnk iatesin. 0 zaman, bir k1111n ntifu-
1un memleketten gitmesiyle zarara ugriyun 
milll tlcaretln menfaati kurban edilecciiin
den galip devlet dahllen mukavemete ma
ruz kalacakbr. Velhas1l, denilebillr kt, 
Franaa'mn 1870 de Almanya'ya verdijl;l li 

mllyar frankhk tumlnat1 harbiyc, bugünkü 
lkbsadl te9ki!At dahilinde birinci ve sonun
cu blr misaldir. (2) 

Bizhn için de, fiyatlarin11z1 <lilnya fiyilt
larma uydurmak mesclesi mevzuubnhis ola
cakllr. Bu ameliye, hnricl ticaretimizin §irn
di istifade ettigi bir tak1m unsurlnrclrr. De
nlza§m ticaretinin yeniden aç1lmasr, ingiliz
,\lmnn siyusl mücadelesinin bitmesiyle, orta
dnn knlkncajhndnn, daha mühim blr znruret 
halin! aiacakbr. 

Dltn Ankarn'cla bêilgeyi tem•il ecleeC'k ta- hisarlar ldaresi yapm1§tlr. Flyatlar 25 
k1rnlnr1 se~mek üzere Hipodromda bir milsa- ile 70 kuru~ arasindad1r. ZUrra vaziyet -

San-!Aclvertliler beslncl daklkadan sonra llmka yap1lm1' ve bu milsabakaya güre~le ten çok memnudur. 
1 l k 1.. 1 1 · Bursa mintakas1mn bu senekl tUtun 

müddet beklemek !Az1rn gclecektir. Çiinkii si, ne de mllll klimeye aynlacak tak1mlarda 
l eniden yap1lacnk, yahut tnmir edilecek bi- blr dei':lslkllk mevzuubahs dei':lldl. Fakat 
na ,.e fobriknlarm adedl, gayrl kabili rnik- buna ragmen, geçen hafta 1stanbulsporun 
yas blr derecede, dnha fazladir. Galatasaraya kars• kazand1~ galebe, Fener

tstanbulspor macmm ehemlyetinl arttm-

yordu. 
(Ba$1 1 1nc1 saylada) •ft 

zumunu hisseden "Ulus" muhll~ 
ne millî politikarun degifme1! ~f 
larmI ve sabit istikametini t~,r 
tesbit eden bir mülâkat ve ~: 
faydas1z bulmamr§hr. Bu defÎ;Jif' 
esaslar ve sabit istikamet ,unlÎll"_. 
1 - lttifaklarrmrza aâdik '"'' Jl 
2 - Herkesle, bilhassa kom§U if'. 
letlerle iyi geçinmek, 3 - E~ t1 
sahamrz içinde y ahaner faali>'e4 ~ 
hareketlere lâkayt kalmamak~Jiljll' 
Toprak bütünlügümüz ve jstl ~I' 
mize ikar11 hermangi bir teC" 

Mamaflh, Avrup!l'dn, fngiltcre'nln ve Al

manya'nm kurmllk tao;tvvurunda ol1luklur1 
"n1zam,. lçlnde, mevadrn, 1,çilerin, ve kre
dinin serbest tedavülilnden mutevellit ikb-
1adl kalk1nma ve blltçe gellrlnln arb~1 saye-
1inde, gal!p devletln (mag!Qp devletln para-
11n1n dUfecegl katlyeUe tahmln edilebllir). 
Para11 Uzerlne tahmll edllen rehniyhin refi 
mU!Ahua edlleblllr, Bunun için galibin ln
glltere veya Almanya olacngma gore du,o
nülmeal lb1md1r, Ne ingiltere ne de Alman
ya, tlmdlye kadar, Avrupa'ya vereceklerl 
"nlzam., 10 mahlyetl ne olacal11111 vaz1h su
rette anlatmam1,lard1r. HattA geçenlerde, 
(1' tubat) Blnbaf1 Attlee, avam kamarn•m
da 1orulan blr auale cevaben, ingiltere'nln 
1ulh hedeflerl hakkmda beyanatta bulunma• 
DID 11ra11 gelmedlglni 1dylenrlHir. Aln1anlar 
da baz1 gayrl resml ne,rlyat müatesna, bu 
hu1uata hlç bir 11\rahat vermemi~lerdir. Fa
kat, bazi bllva11ta beyanata ve baZI resmi 
tefebbUalere g6re lnglllz ve almnn nlzamt
nrn ne olaca1i1na dalr tnhminler yapmak 
mümkUndür, 

lnglllz niiam1, Avrupa dcvletlerlnin, mü
aavat eaasma mebni blr Hiya. 1, iktrsndi, &•· 
kerl, lçtlmal itblrlll;I, blr mU.,nreket olacak
br. (Bu huausta, Londra'cla bulunan" Polon
ya hükUmetl reis! gcneral Sikroskl'nln, in
glliz hUkllmetinin muvnfakatiyle ynptrii;t tah
mln eclilcbilen, 2 fubat tarihli beynnutr, fa
yam dlkkattir). 

Devletler, mueavat ve mütekabiliyet esns
lar1na rnüstcniden, gilrnriik d1varlnrnu in
direcekler, lstih1alâtlarrn1 birbirlerine teva
fuk ettlrecekler, ham maddelcri muntazam 
surette tevzi ve kredinin yay1l111asm1 temin 
edeceklerdir. Boyle bir i~birliginin lngiliz 
lkbaadi dhaZI ve hüktimct geliri lçin çok 
faydah bir ~ey olaca#1 a'ik~rùcr. Fak11t, e
velkl makalede gilrdiljl;i1nU1. yükler için boy
lelikle kftfi bir çareyl hui bulunacag1 tllhmin 
edilemez, lngiliz uferi, •lcrling lirasrn1 kur
tarnm1yaeaktrr, 

(1) 17-Z-941 taribli cilus 
(Z) Bu mi4külât1 Türkiye Lozan kon. 

lerans1nda herlcesten evel kestirmi~ ve 
siyasî münasebat üzerindeki tesiri naza
r1 diklc11te alarak Yunanistan'dan tazmi -
nat1 barbiye isrememi~tir. 

izmir mekleplerinin Hava 
Knrumuna yard1mlan 

1zmir, 28 u.a. - Tilrkku~u'nun birer §u -
l>esi halini alacak olnn lzmir mektepleri tay
ynre dernekleri evelce ordumuza !zr11ir n1ek

teplerl tayyaresi ad1 ile blr tayyare hediye 
etmi~lerùi. Du defa nrnnrif mtic,urlligilnUn 
yardrmt ile büyütülen ,.e tnkviy: ecliirn te~ -
kilûta yavrul:irmuz &eve seve kaydolmakh 
ve geni~ yard1rnlarda bulunmaktadirlar. Bu 
eneki Tilrk Hava Kurumu :Izmir §ubesl11ùo 

aç1l11n dernekler hesabma k1sa bir zamanda 
Goztepe amerikan kollejinden 98, Hakimiyet1 
~lilliye il'k okulundan 61, Gacl orta okulun -
dan 84, G6ztcpe k1z en1tltüsünden 18, Dum
luprnar ilk okulundan 15 ve Alsancak ilk o

kulundan Ill lira yatmlm1~tir, 

hàklmlyetlerlnl teslse muvaffak oldular. •me§gu o an u up ere mensup sporcu ar 1~-

Dokuzuncu daklkada da Flkret, çok ustaca 
blr frlkik vurusiyle Uk go!U ç1kard1, 

17 lncl daklkada solaç1k Cemll, kUçUk 
Flkretln blr sandellne yetlserek gUzel bir 
kafa vuruslyle lklnci fener go!Unli att1. 39 
uncu daklkada da Yasann, nefls blr deplas
manla ilerl atarak topn ailara takmasm
dan sonra Fenerlilerln gallblyetl kat! safha
ya girmls oldu. Devre sonlarma doltru ts
tanbulsporlular Clbadrn ayagtyle bir gol ka
zand1lar ve blrlncl devre bu sekllde 3/1 fe
nerlilerin lehlne bitu. 

otirA'lc etmi,lerclir. 

Müsabaka çok müntazarn cereynn etml1 
ve gilzel neticeler ahnm1~trr, Ynlmz blr kt -
sim yeti,mi§ güre~çiler er1ieydanma gelme
mri~lerdi. Hauer verildigine gore, bu husus
'ta baz1 menfoat knyg.lar1 llmil olmu,sa da 
lblilge güre' ajanhg1 ileri sürillen icldial<trr 
lkabul etmemi§tir. 

Çok hakh buldui(umuz bu dlslplin karnri 
gerQI Ankara tak1m1m blraz zayrfintncnk ise 
de her h alcle sporun esas bUnyesi sars1lma -
rm~ olacakbr. 

iktncl devrede kUçUk Fikretin blr §Ü -

tiyle fenerlller blr go! daha kazand1lar ve 
maç 4 - 1 fenerln gallblyetiyle b lttl. ve muvaffak1yetslzllkte mtisavl kablliyetl 

gosterdikten sonra blrlnci devre 1-0 Gala
Galatasaray - Beyogluspor maçi tasaraym lehlne bitti. lklnci devrede de o-

tkincl ve son mac Galatasnrayla Beyot- yun cok serttl, Galatasaray!Jlar bu devrede 
tusporu kars1Iastmyordu. de Salàhattln'in ayagiyle blr gol kazandtlar 

()yuna cok sert baslancù. Galatasaray!J- ve mac1 2-0 galibiyetle bltlrclller. 

lar 11 lncl daklkada solaclk Salàhattln'ln 
ayagiyle güzel blr go! çlkardtlar. Bu golden 
sonra, oyun tedrlcen daha iUzel blr hale 
girdi ve devrenln bai;mdakl bozuk manzara 
ortadan kalktt. lkl takim da muvaffakiyet 

Bu maçla beraber bôlge sampiyonas1 nl
bayete erml$ oldu. Bu sene tstanbul nunta
kasmdan milll kUmeye $U tak1mlar glrmek
tedir: Besikt!li, Fenerbahçe, Galatasaray, 
tstanbulspor. 

rekoltesi geçen y1la nazaran lkl mllyon 
kilo tazlad1r. Buna nazaran Bursa muhi
tinde bu senekl tUtUn mlktarinm be§ mll
yon klloyu bulacat1 anlq1lmaktad!r. TU
tUnlerlmlzln kalitesl yüksektir, 

Gordes'teki heyelân 
gittikçe ortlyor 

tzmir, 23 a.a. - Anadolu gazetesinln ver
cligl bir habere gore, Gôrdes'teki heyelan 
bütün cleh~eti ile ve bUyU'k blr h1zla artmak
tad1r. Y agmurlarm devammdan ve fas1la.s1z 
yagmasmdan dolay1 esasen mevcut kaynak
lnr teslr snhasm1 genifleterek yenlden ev -
lerde, sokaklarcla büyük yarmblar ve çM.lln
tiller husule getirmi§tir. B'ir k1s1m mmtakn
lar yeralti ve yerUstU sularmm tahacilmün -

den âdeta go! ~alini alm1§br. Sehrun merkez 
ve bat!Slm te~kil eden mnhallclcrin evleri, 
caddelerl çok korkunç bir manznra nrzet -
mekteclir, Belediye evelkllere llAveten bir 
çok evlerin tahllyesinl istcmi§tir. 

ailâhla mukabele ebnek! l fi 
Bu pasif ve menfî degil, f•" lf';ll 

rnüspet bir politikad1r. Bii, ,> ~· 
ernniyetimizin rnüdafaaar deJ1J ;f, 
dugu için aulh lehine gayret. sll~,t' il 

' l 

tik, ediyoruz ve edecegiz. B1.1!•. /, 
bin ihtilât ve airayetlerini, 11111,l~J 
niyetirniz için zararh addettl ôf' ~J 
için tecavüz aleyhinde otduk!, ~ ' 'V\e 
yiz ve oyle kalacagrz. Biiilll'~l 
iyi münasebetin basit arrrI, bu '(1 ~ 
katleri bilerek hareket etme~~ ~ 
kiyeden ne hiyanet ne taht'1 V, 
meydan okuma ne de yrlgmlil' ·r.1 
lememek, hele onun hareketJefl;;I 
ki dürüstlükten ru1la 1üphe e 

1 mektir· f) 1 
Falih Rrlki ,4 \1 
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Kotalâko 
Yeni yeti~en çocuk ve gençlerin 

Habe11istan'da bir kasaba adi sana
caklar1, mekteplerde arapça ve fars· 
ça okumu11 olanlarrn da hiç bir :jeye 
benzetemiyecek!eri bu kelime bir 
ilâmn ba1jl1g1d1r. 

llân sahibine ve onu koyan gaze
teye bir ljey diyécek degilim. llân 
sahibinin di/ i11leriyle alâkas1 olml· 
yabilir ve bunu kup kuru bir kli11e 
olarak ilâmmn üstüne koymayi o 
zat kat1 bir /üzum sayabilir. Bunu 
basan gazete de ilân memuruna ve
rilen müsveddeye sadik kalmak mec
buriyetindedir. Fakat siz kelimeye 
bak1mz : 

KATALÂKA / 

Halbuki kelime eski bir osman/1 
terkibidir. "Alâka kesilmesi,, mâna
sma bir terkiptir. 

Halâ, bedestenlik, müzelik keli • 
me ve terkipleri kullanmakta ayak 
direyenlere bu kukumav kelimeyi 

g~steriniz; belki o huylular da huy
larmdan vaz geçer ve y•'" •u•lir -
Ier. 

Avrupa hartasr! 

A vrupa hartasmm s1k szk degi11-
mesi A vrupalllardan ba11ka Ameri
kalllarm da camm s1k1yor. Bu yüz
den Amerika nüfus idaresi, nüfus 
beyannamelerine 11oyle bir kay1t 
koymu11tur: 

"Eger ecneb1 memlekette dogmu11· 
sa 1 lkincikânun 1937 tarihinde 
dogdugu 11ehir hangi memlekete 
aitse onu yaz1mz!.,, 

*** ç opün tarili ! 

BaZJ 11eyler vardrr ki tarif edn -
mek istendikçe büsbütün anla111J -
maz bir hale gelir. Eskiden bunla -
rrn en ba11mda "mevlâ" mefhumu 
vard1, Hattâ 11air, bu yüzden demi§· 
ti ki : 

Tarlflne gitmemektlr evlà, 

Tarife gellr ml hlç mevltl. t 

Ondan sonra saldzrganrn - Ba· 

M.li agz1 kullanmak lâz1m gelir -
se mütecavizin - tarifine te11ebbüs 
edildi. 0 da kar111t1, kar111tz ve be -
nüz tarifi müyesser olmadan saldzr
ganligrn kendisi ba11lad1. 

Istanbul belediyesi de bir iki yzl 
once "çop" ün tarifini yapmak is -
temiljti. Bèn yap1Jd1, oldu, bitti, 
samyordum. Meger halâ yaprlma • 
m111 imiij; dün okudugum bir gaze. 
te gene çopün tarifi için ugra11lld1-
gm1 yazzyordu. 

Hikâyeyi bilir misiniz i' 
Evde hesap dersine ça1111an çocu

guna babas1 sormu~ : 

- Oglum, ne yapzyorsun i' 
- Baba, kasim1 mü:jtereki âzam 

arzyorum. 

Babanm hayret dolu cevab1 ljU -

dur: 

- 0 daha bulunmad1 m1 oglum? 

biz onu ti rü§tiyede iken aram1ya 

ba11lam111t1kl 

Acaba çopün tarifi de ëyle mi o
lacak r 

* * * Balhan lrçrsr ! 

Bir zamanlar A vrupa siyaset ar· 

gosunda Türkiye'ye "hasta adam" 
ad1 verilirken balkanlara da "barut 
hç1s1,, denilirdi. 

Eski bir âdete kalem uyduran ve 

yabut hahzalarmm bir këiijesinde 
ka/an bir tâbiri sand1ktan ç1karzl • 
mrlj eski bir pardesü gibi kullanma
y1 bat1rl1yan baz11gazeteciler, son 
hâdiseler dolay1siyle onu tekrarla • 
d1lar. 

Hayzrl balkanlar, barut hç1s1 de
gildi, degildir de. 0, belki, sadece 
bir hç1 idi. Zaman zaman ona ya -
banc1 eller barut doldurdular ve 
kendi elleriyle bunu ate§ledilerdi. 

O zamanlar bir atelj gecesi yap -
mak ihtiyaçlarm1 duyanlar bu yana 
dogru segirtirlerdi. 

0 fzçr kendi oz sahiplerinin elin
de kalmca ona barut degil, zeytin 
doldurulup üzerinin zeytin dalla • 
riyle süslenecegini son bâdiseler 
gostermi11 olsa gerektir, 

T.t 

., ~ 
Konya' da komblnalardaki zir >~~l 

âlelleri bir misli art11ril1Y~l 
' ,, { 

Konya , (HusW!i) - Büyük btr ~iil, 
bOgesli olan vilâyetimizde ziraî .'~ti"'.1 
mr.i:m temini z1mnm.da ziraat vel<• flletll .,i 
ce miihim kararlar a!Jnd1g1ni pel<. e r;1 
niyetlc haber ald1k, Ôgrendigii11'iM 11',i 
vi!âyetimiz dahilindeki kombinala_"r•'I 
11:ut olan bütün ziraat âletlerinirt i• 11;r "'1 
lhas1mn vüsatiyle mütenasip olaral< -~ f )I' 
li tezyidi takarrür ctti .. ilmi~ o!d~: r(>1I 
Amerika'dan yeniden gelmekte 018 ri ~ 
nalardan bir k1smmm da montai ye 
ya olacakt1r. 

Ac1 bir olüm 
• . •0,1cr 

l 
Devlet Dem1ryollari mlirett1~1rr• f!l~J 

çet Oktar ve Zirant Yekâltli ~ub• ~·i< 
rinden Iliknnd Oktar ,.e Dcvlet pe 1Il 

lar1 mnlzen1e daire.'ii n1e111urJar111<i'
11 

;11J 
mirhlln'rn valicleleri Dayan F~t11•~ 10,,~ 
rahatsi.lrktan ~ifayap olan11rnr;il< 111 / 

rahmana kavu~rnu9tur. Cenaie 11•
1
:,r•p 

I 
gün ojl;le namazm1 mütel\kip JJaC'~e~ I 
k1hnacn1ctrr. Kenclisine mnil:firct 81 

dina sab1rlar temennl eùeriz. 



~J 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--

10rn a m1nt akas1nda 
' 
llalyanlar 150 olü 

~ererek ~ekildiler 

Musolini dün 

bir nutuk verdi 
(Ba31 1. inci saylada) 

man kuvetlerinl Attl birakuu~tlr. Fransa1dan 
sonra, blr numarah dü,man kahyor Id bu 
di.i,mana kart1 ion kan d&1nlas1na kadar mü-

•trd· (Ba11 1. inci say/ada) cadele edeceKiz. ltalya, datma çok uza'k ve 
ikten güç harpler albna glro1ck mecburiyetlnde 

'"'• ,.. . . &onra çckilmi1tir. Bu mu • t1hz1 kalm1~tlr. Harbin llk dürt ay1nda, dU~mana 
tti ttl cr ve habe1 vatanperverle • a""'ir darbtlcr \ndlrdlk . 

. llrekke b' . . ~ 'hiicu P 1r devr1yc kolu ile bwt· Fa~lr;n1in ycni<len fethedlldigi Llbya, dai-
~ti lr tn eden adetçe çok üstün dü.Jman ma en mühlrn stralcjik nokta ol&rak lell'k-

} lS1nd 
:1.tt h . a cercyan etmittir. 1na:iliz ki t'dilmhtir. l tc~rinicvel 1937 larihi ile 81 

C41,_ •f1ftir k~nunusani 19~1 t!'lrihi aras1nda, Libya'ya 14 
~b.. . 

:t ltav... rt!.tntakasinda ingiliz kitalari binden f11lia suh11y ve 3!.i6 binde-n far;la cr 
~ 1 ~ ttrl 1 ;.{iJnùe-rilmiij ve buratla biri be!}inci dii;:cri o-
~r a ar1n1 temizlemekle met .. t · nun~u oln1.,k üztrc iki ordu tc'!kll cdihnl1tir. 
r:trt •e M. l.ib~·1t'ra en son modf'lde ve her ('apla 1.900 
t~ hi urrnak cephclerinde kayda top, 16.300 m!lkinrli tüft'k, J 1 n1ilyon top 

r tey 1 0 rnam1thr • rncrn1isI, bit 111ilyardan fai;Ja fi~«"k, 24 bln 
liit S d ton clhi!;f", 7~9 silAhh araba vc aA.irc de gOn· 

liqb .u.. an taburunun dcrildi. Bu rakan1lar isbat cdlyor ki haz1rhk 
~ el••tQn'claki faaliyeti itin11.h olarak yRp11rn1~t1r. frnparatorluk tak-
~ i3 ,·iye a.lmaktan UruitHiz bir halde çarp1,m&k-

r.''tltt h a.a. - Royter ajans1n1n Ha-

11~: UdUdu:ndaki husust muhabiri bil- ta olan askrrlcr, bir.dt'n çok y,t.akta fakat 

Birkaç haftaya kadar 

Malezya'da 

Avusfuralyahlar 
her fehlikeye kar~1 

koyabilecekler 
Sin&apur, 23 a.a. - YukarJ Malezya'daki 

Avusturalya ku.vetlcri umumî karar1âh1 
neuiindc bulunan Royter ajansmm hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Avusturalya k1lalarm1n bajkumandan1 
ceneral Bennett bir müli.kat canaSJnda ba. 
na $Unlar1 &Oylemiotir: 

En geç birkaç haftaya kadar her türlü 
fevkalâde hallcrc karoi koym1ya haz1r bu. 
lunacaà:1z. Avusturalyalrlar aylarca yetccek 
kadar külliyetli malzeme 1elirmi1lerdir. 

ingiliz ve frans1z askerî 

mütahass1slarina gore 

AKDENiZ'DEKi 
ASKERÎ VAZiYET 

(Ba11 1 incl saylada) 
yaln1z harp meydan1n1 tcrkcttifimiz tak -

dirde kaybederiz. Akdeni.z'de vaziyet de
niz tarihinin 1imdiye kadar keydetmcdiii 
bir ~ckildedir. ltalya, denizlcrin kumanda
s1 clin.de olmadan bu denizdc bir muhare
beyi idamcye çah!;maktadtr. Ha~buki de. 
nizler hâ.kimiyetini yalnrz cemiler temin 
edcbilir. $imdi, dü$man1n vapuru yoktur 
ve dü!Jfllan küçü.k Asya'n1n kaptlartna ka
dar da celae, ingiliz topraklarmdan ccne 
on binlerce kilomctrc mesafede ve Türk-
lerin cllretlt ve hayranhf1 mucip derece
de tan1d1klar1 dUnyantn en mUtkül arazi
Blnden birinde olacakt1r. 

General Duval'e gore vaziyet 
Londra, 23 a.a. - l\.IUstakll fransi.z aJans1 

bildirlyor: 

Frans1 zaskert mütehass1s1 aeneral Du -~ k11.lhin1b:ln en y1tk1n1nd1td1r. 
d14 9 kA.nunuevelde, bizlm hareketimlzden 

~ \~~a YlJHlacak harckât için birkac gUn evel vukua gelen ve dU$man1 
Ill.Ur ~ edilmf~ olan bu.dut kitala- Bingai.i'yf' getlren muharebe b~lad1. Blz, 

Haz1rltklarin muvaffakiyctinden bah1e· 
den general Bennett, \vusturaly11.'n1n kuvet
lcrinin süratle icabeden mahallerc ycrle1· 
tirildiklerini ve 1imdiden i5e ba1lad1kla.r1-
n1 sOylomi1 ve $unlar1 ilâve ctmi1tir: 

K1tRAl krndilrri ic:ln yenl s1ty1l11.n bit val, bugün Fransa'da tikan "Journal" ga-
memlckelte süratle yerle!jmektcdir. Bu k1- zetesinde, SelAnlk f!jgallnln Almanya lçin 

Ollr•( ~ ep bir Su.dan taburu ilk de- riyakAr tngllizler &ibl, )-·alan coôylemlyoruz. taatrn Avusturalya'da aii~hklar1 manevra. 
P bir tr~k.~te &cçmi!i ve bu tabura Siddetle ve ba.zan tehevvürle mukavemet lara benzemiycn askeri harekâta idman ct

:~thtî ii.2; ~luk Habc1istan arazisinde ettik. Biz. daima hakikatl s.OyliyeceKiz ve meleri tâz1mdrr. Birkaç haftaya kadar A
t4.ir. B tr1nde kâin Yapopo'ya hücum her türlü tahrlflerde'n istinkAf edecekiz. Bu vusturalya krtaal1n1n, imparatorluk ku. 
~' Uras, bir tabur italyan askeri son aylarin hàdisPleri. anrak kinlmizi bile- vctlcrinin hcr hangi biri ayar1nda mücssir 

lfir, Cllludafaa cdilen mti!ltahkem bir miitir, kl bu da lüzumlu blr aeydlr. olaca&ma itimad1m vard1r. Avusturalyah-
!IO 11 . er~an edcn muharebe netice- lar &arnizon hayahn1n yeknesakhi1ndan 
"· 11a1 Arnavutluk'taki italyan '""'llfit Yan olmak üzcre 80 dü$man ho$lanmazlar. Almanlar1 mailûp etmek 

'1 '1~1 "e bir ço&:u da yaralanm1~hr. askerlerinin muhte§ent için orduya cOnüllü yaz1lan Avusturalya. 
lri hi ... b' · • h k t• l " 1r zay1ata ugramamili· are e r hlar faal bir rot oynamak için •abcl1z a-

\ (
1
tala Balkanlarda :ion tngillz kalP.sl Yunants- n1yorlar. 

l~ fi 1afaktan evcl üç nokta - tan'd1 ve lnaillz garantis\nden va.z Kecmek Kumandam alt1ndaki kuvetler cemiye. 
•rit b·iarnanda hücuma ccçcrek d~· istemf:ren Yunanlstan olmuii;tur. Buna kar- tin her bir s1n1hndan &Onüllû yazdanlar· 

1t trb .1. 
~"1 .. a.INl[\n yapmt$1ardir- ~luhare· $1 koymak Hizumlu !dl ve bu noktada bü- dan mürekkeptir. Birçok aubay ve crier 
1. •t c. 

ll:t l4dui· 11.lldar aürmÜ$ vc gOgüs &0· tün mesul asker1 unsurlar müttehtt bulun- sivil hayattaki iyi mevkilerini terkederck 
~t!'ll' Çarp_t!}rnalar olmu!itur. Daha mu$tur. Arnavutluktakl ttalyen eskerlerl cOnüllü yazrlm1l):lard1r. 

1 Çt«;·iedc duiman karma karI!ilk bir muhle$em blr tarzda harrket etm1$1er Vt" Bu k1talar halen Avusturalya'dan lama-
"-t 1 tne" t "t 1 lirl 'e ba11am11 ve italyan 1u- e !>BnPvl mahlyette 1an ve seret sayfnlan miyle ba,ka bir memlekettc büyük manev-
~t lft r tden birçok zenci neferlcr yazmislard1r. Biltün dünyay1 hayran b1rak- ralar yaparak talim cOrüyorlar. 
b.J~ ederelc: boza:unun Onünü al- m1$lard1r. Yunan zaylau cok at1rd1r. 

lt 1\lardrr Yak1nda llkbahnr &eletektir ve mevslmln U:z.ak • $arktaki vaziyet ve 
Amerika halk1 

8\"antajlar1111 tPtklk etmektedlr. 
General Duval diyor kl: 
"Ron1anya'da 20 alman f1rkas1 vardtr. 

Difer taraftan ·rrakya'da kuvetli türk or
dusu ve blrkac bulgar f1rka~1 bulunmnkta
d1r. Sf"U1ntk'1n mürtafaas1, hl'~ UA. alU yu

nan f1rkas1 taraf1nrtan temin olunmaktad1r. 
Fakat çok büyük alman hava faikiyeU, 

ordu azhà1n1 telàfl edebilecekllr. Slcilya'dan 
kalkac·ak hava fllolar1n1n mildahalf'si lie 
kombine bir halde yainlacak bôyle' blr ha· 
reket, Akdf'nizin eark havzas1n1n emnlyeU
nl vahim surette tehd1t edebilir. 

Simdilik, Selânik ile Girit aras1ndaki E

i"e dcnizi, hiç bir izaca ugramadan ltalya

dan tccrit edilmî1 on iki ada üzcrindc ha · 

rckâtta bulunan in,iliz hava kuvctlerinin 

hâkimiyeti alt1ndad1r. Fakat, Scliniktcn 

hareket edccek kuvetli bir hava filosu, E

&e üzcrinde hava hâkimiyctini alabilir. 

vc Sicilyadan harcket eden hava filolart 
"'.'.' ~~lir1 a!lkcrle dolu ve mitral - istedlSi aibt l'ilzel 1eyler &elecektlr. 
~·, 1.. '"1Jafa 2 - • lngiliz kay1plan da at1rd1r. 1ngllizlerin --ttftr a edilen mùstahkem Sl· 

,..;, ~~ Yak~arak mitralyàzlerden iki bin ki$1 zaylal verdiklerinl !tÔylemek gü. 

ile sibirliii halinde Akdenizin isark havza
Kevyork, !?S a.1t. - G.1llu1> cnstltii!'iil .\ -

s1n1 ciddî surette tchdit edebilir.,. 111erikll efkâr1 u111u111iyc-.i dta~1nda uz;1k 
lY L 1U&turm, t lünçtür. 
.1 b· ••t.., "1 ur. 1· 1r -.. rn b" Tarnnto'danberf, harp hà<li~leri bizlm a· 

, 1.. te,,, Il tncn5up bu askerler u-4' "1"41 Cl} leyhimize \-'U.kua 1t<"lndittir. Bu dalma bôyle 

I~ c.,llt l'ci L .. • .. d6gu~mü,lerdir. Hattâ 
··li t'

1
1il,. '%i.•L "'~Çuk: aubayin bir mitralyo. olmU$, rakat nlh&)·etH1de Roma, Kartaca· 

tP' f1 ,. 1ç· kla y1 tahrlp ed+?rek dilnya hartas1ndan silml$-•if ,, IQi.;1• .. tn kav1a.ya tutu1tu r1 
ri tff,~:"'liir, Ur. Yenlden h1z almak kuvetlmiz, muaz· 
1, ao 11et1 , zamd1r. Aslolan nlhat muharebe<ilr ve zafer 
fJ ~·· ttr, d" e net1celenen bu muhare-

1 ~:; :, lilijl!!. b· u,tnan mtntakairndald ahati. mutlak surette müemmendir. ngiltere iB· 
11 t 1r kt 1 . Up 1relemez. 

, Lf 11 '<lor,c . snu bulunduklar1 yer en 
P t 11; Her ne olure. olaun, 1talya, 1onuna ka-f ~ .. l:i th.ciliz kuvetlerinin hima- dar Almanya Ue beraber yürilyecektlr. Bu, 

r,,. lied tltti•lerdir. a.snnuzda kendl damplann1 vurm&SJ mu-

~q~~ $irnal; Afrika' daki kadder ikl millet ve ikl lnk1IAp arasmda blr 
1l'et' d iltifakbr. lkl ordu aras1ndakl lsbirlitt, ar-

'" en memnun L~ t 3 kadaiJ1k ve samtmi}·et üzerlne mUesslrdir. 

~arkhdd \-llJ.Î)'f"tin u1nhten1t'I jnki'}af1 hakk1n
d;1 hir ankt"t yapn11~t1r, En:i1lihlniin i;orduj:u 
hirint·i sual -;;udur: 

"fiirl<'"ik .\1nt"rika cle\'lt:tl('rinin .J1t.pnn -
ya'y1, llollanda. llindistan1 ile Sinl{apur'u 
.aptet111t'klen n1enet1nesi icabettlgine kanl 
1nic;,inir;? 

Bu sua-le yüt.de 56 cvet, yüzde 24. hayir 
cevabt verllml$tir. Rrye 1.,tlrlk cdenlerin 
yü7.dC 20 sl lat' sarlh blr cevap ver1niyere'k 
bu hususta mütercddlt bulunduklar1n1 bil • 
diNni,1erdir. 

tkinoi suai fuduri 
11Amerlka'n1n, 1aruret has1l oldufu ta.k • 

dirde Hollanda.. Hindl1t&nt ile Slngapur'un 

Siyam - FranslZ Hindiçi1tisi 
mütarekesi yarm bitiyor 

Frans1z heyeti 
tehdit alt1nda müzakere 

yapam1yacag1n1 bildirdi 
Tokyo, •3 a.a. - (D.N.B,) : Tokyo A-

~ ~'- - Stcfani ajan11 bildiri- Almanlar biliyorlar kt ltalya., lkl mUyon 
._:;-ait ~1'~1 &a.zetelerl, B. Muaollni'· eskerin ve eok büyük ta.yyare ve topcu ku
~i.q,i._ t ralca'daki italyan ordusunun vetlerinin yükilnü ceklyor. Alman askerle
)'l.'tt ~ll\yo\ Fatma ceçebileceii- rinin, Sicilya'da ve Llbya'da hatt1 hareket· 

Japonya'n1n ellnc ge('memeal lçln bu ruem· 1ahi $imbun cazctesi, Fran11z Hindiçinia.i 
lekctle harp etmeal 1&11rugeldltlne inan1yor ile Siyam ara.sindaki mütarekc ~s 1ubatta 

~"ta ere Marepl Petain'c. ccne· leri, tamamen mükemmeldir ve kuvelli blr 
1 ..... ,.

1 
•ta1iyte bir mektu.p cOndcr- orduya ve kuvetll blr mlllete IAy1kt1r. 

musunuzP sona ereceii için, ihtilifm iki memleketin 
Bu suale vtrilen cevaplar1n yilide 89 u 

menfaatleri dahilinde aüratle halledilme -

· .,. lrd 
~lttli Ir. 

tfif ,1 ~'>. "1~0"'• rnahfillerindc ka~! ol~
' ~ t tcÏ ~U.01~0: kt, bu nev1den h1ç btr 
e"' 

1 
~a "dtrj~ U'!.t tarafmdan Mare1al Pfl!

~,r r ~i li tltnittir. Su cihet de ta1rih 
·t19/ ~ 4~,~•ll Afrika'daki italyan k1-
J(df ··~i)'J, <>l Fa11na 1eçme1i farazi-
~11'·~ 1 l lttl •11!11u:11r. Çünkü timall 

d'' t41it~.)'a'ntn aakert vaziyeti hcr 
·l i.o.;;.11 "'U.tebu k1lmakta vc hattl \1 ~ tr• 

et 
/ 

A ~ucip olmaktad1r. 

A . <'\ 
·1'~~ \tttsturalya 
-'~ i11 ·1 ~~ 'l g1 tere 
'l l 
h~ e heraber 
;~, ~ 0 ~'! ' ...__ ___ _ 
e " e~ . ~.;t ~ ~ 1es'in bir nutku 
' f • ~a 
'11\1 "' (""tti~"· - Hlleo !oslltere'de 
. of ~"'1 ' 1Y• Bllfvoklll B. Men· r:i1 • O,)llltt~dYoda lnl(iliz mllletlne 

f ~ bulunmu1 ve demlt. 

1) ~'1 ltr1n • 
~. Ill, b• n mUkadd .. 1 olao bu 
~ "'<11~ 1 ''b•rlz. Can, mal, azlm, 

, ~ \.~1. lçt~k, zafcrin kar;nn1h111\St
tlr ~c~ d•n Çocuk1ar1m1z1n lçtnde 

"llJ.'lt..ti1l).l a. lyt ve daha ê.dil btr 
1~t.da kf.dar, 1lztn tçtn ve st-

'\ ÇaJlfmata ha.oredllmt1-

'~llt. butu., 
~ - hitu denh:q1r1 Brltan-
:-'ll\ ·~ llun tnU1terek dU1Unce -
~ ~dett tiYareUmtn aebeplertn

• 
1
_ tt'dcii trnParatorluk gayretle -

· 1i "tllrak be çikarmak olan g6-
~ ..... , •tmokttr.,, 

mUsbct, yüzde -i6 11 menti, yUide 13 l kar&r-
s1zd1r. 

Almanlarin harp kudreti "Amerika'nm Singapur Ile Avuatural· 
Almanya'n1n harp kudreti azalmam1s, fa- ya ve Yenl Zelanda'dakl denlz Üllileriat 

kat fazlalasm1etir. Almanya'ntn tnsanca za- kullanmak lçln ingtltere'den mUsaade ls-
yiatI ve maddt zaylatI BSKarldir. temeslne taraftar m11nn1z?,, 

1 _ Kumanda, bastt blr neferHkten bat· Bu suale cevap verenlerln yllzde 55 i 
evet, yllzde 29 u hayzr demi1 ve 16 a1 da 
mUtereddlt kald1f1n1 blldlrmtottr. 

byarak milletlne lnk1IApc1 blr h12 verml1 
olan Führer'ln kuvetll ellerlndedir. 

2 - Alman allAhlan, ln&:llizlerin sillhla
nndan tevkalàde yük1ektir. 

8 - Sar kt A vrupa, hemcn tamamiylc ln· 

DôrdUncü ve son 1ual de 1udur: 
"Japonya Stngapur ile Hollanda Hln· 

distamn1 ele geçlrdlfl takdlrde Amerlka 
men!aaUerinln tehdlt &lt1na glrmt1 ola -giltere aleyhlndcdir. 

' - 1911 - 1918 de-kinln aksine olarak capn1 zanncdiyor musunuz?,, 
inJrlliz abluka11 hlcblr k1ymeti hal1 deglldlr. Bu suale yüzde 60 mUsbet, yüzde 20 

5 _ )1ihver millctlcrlntn mancvlyab, in- menti ve yUzde 20 de mUtereddit cevap 

gili.zlcrin manevlratind1tn yuk.scktir, àfihver, 
zafer için mucadtle cdiyor. lngilterc ise Ol
n1emek için 01ücadelc etllyor. )lünferit sulh
tan bab~elmek aptnlhkt1r. Schlrlere yap1lan 
bûtün bombard1111anlara raSmen italya.n n1il
letinin mane\·lyat1n1 zay1flatu1ak:- UnkAnst:t

d1r. 
6 - 1np;iltere yaln1zthr ve Amerika1dan 

rnüstace'I yard1n1lar lstiyor. Fakat bu yar -
d1ml1tr1n, ahnan kudrt>tlnl tecavüz edecek dc
recede Vt-lnltDi IA11md1r. 

1 - lngiltere mailt1p edilince, harp bite-

ccktir. 
8 - 1tah·a'n1n birlnci plAnd& bir i~i var· 

dir. italya'n:n silAhlar1, i'çllcrinin fedRkArh
.i1 saresli1dt gllndf'n gilne fadala5m11.lrtad1r. 

9 - tt11.lya, fngilt«>re ile boy Ol<;ü~mlye 

ccsaret etti~lnden dolay1 p;urur duymakta
dtr. ~lilletlcr cesnret edebihnekle büyürlcr. 

10 - ~fihvtrl ma~lûp etinek için, lngllh: 
ordular1n1n k1tay1 lstllA. rtmelerl IAz11nd1r. 
llalbuki bunu hl<;blr ingiliz hlcbir zaman dü-
<;üninemi~tlr. 

Amrrika Blrle,ik devletlerinin mlldahal~ 
si, blr dernokra!l olmak hulya.s1na ve bundan 
ba~ka, mlhverin Amerlka'ya kar'1 blr hücu
muna dayanmaktRc11r. ~\1nerika'n1n istillJn, 
p:ülünç bir fantaddir. 

Si:tlerln vas1tan1d11 biltUn itA.lyan mille -
tlne bitn.p etmek lstedlm. Fa.,lst ttaly11.n mil
lrtl 1afere 1A.~·1khr ve zaftrl etde edccektlr. 
Çün'kü italyan mtllttl, kendislnden talep cdl
ltn fcd11.kârhkla.ra misai te~kil edecek blr va-

verllmi1tir. 

Ônümüzdekl alti ay i~inde 

Almanya'da 

k1tl1k olacak 
Amerika ikllsat~1larm1n fikri 

Nevyork, 23 a.a. - Amerik&l1 lktlsat· 
ç1lar ôoümüzdeki &lt1 ay tçinde Alman -
yamo bqhca gtda maddelerl ftkdanlyle 
k&r§1l8.§acati kanaaUndedlrler. Zlraat 
Nezarett ikttsat mUtehass1slar1ndan B. 
Frederlck Strauaa•un AlmanyadakJ dahi
lt va.zlyet hakkznda haz1rlad1#1 raporla 
Amerika hUkUmettoe selen mahrem ma -
tfimat arasznda mutabakat gôrülmekte -
dlr. 

'~t:ti?.. Cle;
1
ndtniz1 kaÜyen yaln1z 

~ ~ '1ln ' Ve Avusturalya se- k"rl11.. h1h1tmmül etmekttdir. 
'è. hir ltn~lrndtden dHrt f1rkadan 

Bu rapor bilhassa beyaz sarayla mtllt 
mUdataa erkln1n1 tenvir etmek ic;ln. ya -

zt1m11 olup Almanya'da yaktnda yoklutu 
htssedllecek maddelerln bir listesini th -
ttva etmektf'dlr. Bunlar meyanznda et. 
yaf, vtt&mtnlt gtdalar da bulunmakt&d1r 
kt bunlar Alman ukerler1ntn dôfllfme 
kablltyetint ve Alman harp sanayUnde 
çahoan amelenin verlmlnt muhafa.za ede
btlmcsl tçln çok lüzumlu 1ayllmaktad1r. 
MezkO.r rapor bu f1kdan1, !ngtll.z abluka-
1lyle Alman taUhlaUntn azalm11 olmu1-
oa ve harp tçtn haz1rlanm11 olan ihtlyat
lar1n tükendl#lne aU'etmektedir. 

" j 'il Crduu ''1i. >1111 .,a blUtt olduf\lnu 
, 11~ liita1y:: IÜyle bitlrmt1Ur: 
~1,~I Etc llarin blnlerce1l, hak
'tt tr-d.Jr rna. llzertnde 1lmdlden 

, &trU \'e Yegàne arzular1, ay-
ll Utt:rinde de histtettir-

~lliyef ~ 

1talyRn'1n zafcrl, Adll blr 1ulh olacakhr." 

Îngiltere iki 
milyon kisiyi silâh 

alt1na al1yor ~· i, mumî medisleri 
'a~ t 1·'· ._ Londra, 23 a.a. - tglI 11nrfina menl'UP 

•'l':h n, 1111d\ïJ&~·et umuml ~. &ençlerin dün aù:erlik kay1tlarr yapdm11-
~ ltra 

11 
•n • 01t .. A. l!':lll ,,J. 1ut trr. Bunlarm mühim bir kism1 bahriye ha-

'>·tt zerinden kabul ederek va (ilolarind<'\ pilot ve ru1t olmak iste -
"trrniftlr. 

ia • "' * * 
t ···-\· lliha)et llàytt lmumt mecli 

'erm1~ur. 

diklerini bildinni,Ierdir. 
Diicr bct smrf daha Onümlizdeki be1 ay 

zarfmda kaydedilecektir. Bu kayitlar iki 
milyonluk bir ye~n& taallllk otmelrtedir. 

Fon Ribbentrop Japon 

büyük elçisiyle gorü~tü 
Salzburg, 23 a.a. - D.N.B.: Harlclye Na

ztn B. von Ribbentrop, bu sabah Fuschl'da
ki mallkAneslnde Japonya'n1n yent Berlin 
bUyük elçl&i cenen.l Otlma'yi kabul etml$
tlr. Alman harlciye nBZlnn& Uk zlyareUnl 
yapan •enen.l Otlma lie B. von Ribbentrop 
uzun ve aamlml blr a6rU.me yapm11larchr. 

si llz1m &eldiiini yazmaktadir. Filhakika, 

iki millet henüz 1ilâh clde kart1 kar1cya 

beklemektedir. Siyarn'in kaybetti&i arazi

yi istemesi esasen makul tel§kki edilmek· 

te, fakat daha fazla taleplcrde bulunarak 

uzla~az bir yol tutulma11 doiru gërül 
memektedir. 

Fran11:z. heyetinin protestow 
Londra, 23 a.a. - Milstakil Fransu a

jana1nt.n $anchay'daki muhabiri bildiriyor: 
Tokyo konferans1ndaki fraMJZ heyeti, ja
pon filosunun frans1z Hindiçinisi sahilleri 
aç1klarmda bulunmas1ru, japon hariciye 

naz1r1 B. Matsuoka nezdinde protesto et. 
miotir. 

Frans1z heyeti bu telv\it altJnda miUa
kerelere devam edemi.yeceiini bildinni1-
tir. 

Tass ajansmm bir tavzihi 
Moskova, 23 a.a. - Tass ajans1 bil.diri

yor: 1sviçre'de ç1kan Basler Nachric.hten 
g:azetesi, Türkiye ile Bul1aristan aras1n· 
daki son anla~an1n Sovyetlcr Birlii:inin 
faal müzaheretiyle aktedildiii ha.kkm.da 
bir ha.ber ne$retmi$tir. 

Tass ajans1 bu haberin hakikate uygun 
ohnad1i:tn1 beyana mezundur. 

Komünist partisi merkez 
komife5inin yeni âzalan 

Moskova, ~3 a.a. - Roy ter: Koinüoist 
partisi merkez komitesinin yeni âzâlar1 a
ras1nda Sovyetlerin Berlin büyük elçl•i 
B. Dekanorof ile Finlindiya Kareli eya. 
leti Sovyet cümhuriyeti reisi B. Kusinen 
bulunmaklad1r, B Litvinof'dan ba!ika üç 
faal b:â ile dëri ihliyat â.zâ komiteden 
-ç1kar1lm~lardr.r. 

Parti koncresi, kimya, askerî levazrm, 
denit tîcareti, nchir münakalitr, bab.k:ç1hk 
ve elektrik 1anayi komiserlerine ihtarda 
bulunarak vazifelcrini iyi yapmad1klar1 
takdirde Partinin merkez komitesind.en 
ihraç edileceklerini bildirmi$tir. 

1
-·--··· .. ···.;.-................... , 

KÜÇÜK Dl~ HABERLER _ ................................. -.......... .. 
Londra, 2;' a.a. - 1a3e naz1r1, vesika ile 

vcrilrnekte olan tereyai1 miktannm 15 
marttan itibaren haftada iki onstan dërt 

on'fïa yani 112 crama çlkarrla.caiuu sOyle. 

tni1tir. 

Budape1tc, 23 a.a. - (D.N.B.): Yua-oo
lavya maarif n.az1r1 B. Kre\-, halen Bel • 

gratta ikamet etmekte olan macar maarif 

naZJrI B. Homan oerefine dün bir ak1am 

ziyafeti vermi1tir. fki naz1r 

tuklar teati etmi1lerdir. 
samimî nu • 

HA RB E 
DAÏR 

Musolini 
sükûtu 
bozdu 
Dünkü nutuk 

A frika'da bütün cephelerdeki 
ltalyan bozgunundan sonra 

Musolini dün ilk defa sükûtu 
bozdu. Ve bir tiyatroda fatist hü
cûm k1talar1n1n tertip ettiii 
toplanhda bir nutuk s(;yliyerek 
kendi zaviyesine gOre vaziyeti 
izah etti. Bu nutuk mukadderat 
saatinin çaldrgm1 bildiren ilk nut
kundan sonra üçüncü nutuktur. 
Nutuk hakkmda tafsilât verme
den evel 1uraa1n1 bilhasaa kayde .. 
delim ki, timdiye kadar gerek 
Libya, gerek Arnavutluk, gerek 
Habetistan cepheainde güze gO .. 
zükmiyen hücum krtalar1nm nere· 
de oldugu bu nutuk dolayrsiyle 
anla1tlm11t1r ! 

Musolini sOzlerine fatistlerin 
hararet derecesini yoklamak üze .. 
re buraya geldigini bildirerek ba§
lamr§hr. Bu fatistlerde bir nevi 
"lièvre,, bulunduiuna dair znnni 
bir itiraf olsa gerektir. Fièvre bir 
nevi hastahk alâmeti olduguna 
gêire, Musolini fatistlere bir dere .. 
ce koymak lüzumunu duyan bir 
tabip gibi hareket ebnittir. 

ltaly~ ve harp 
j talyan batvekili geçen sene .. 

beri degil 1935 y1lmdanbe
ri, hayrr, o da degil, 1922 denberi 
harp halinde bulundugunu soyle
mi~tir. Bu tarih fatistlerin Ronin,· 
ya hücum tarihidir. Ve ltalyanla
rm kendi kendilerine binefsihi 
kazand1klar1 bir zaferdir. Mwso
lini bundan sonra 1939 eylûlüne 
kelâmr naklederek, tarihin ken
dilerini boiazmdan tutarak har· 
be zorlad1iin1 beyan etmittir· 
~imdi na sri T un us hududun
daki Fransu: kuvetleri Trablus'· 
taki ltalyan kuvetlerini âttl birak-
IDI§sa, ltalya da o zaman dü§Jnan 
kuvetlerini ât1J b1rakm11hr· Bu 
ha.rbin ba1lang1cmdanberi ltal
ya'n1n &§air yukan ilk ve aon yap .. 
bg1 bir it oha gerektir. Y aln12 ta· 
rihin "ltalya'yt bogaz1ndan tut• 
mau" hakikmdaki ifade dikkate 
fayandir. Tarih mâzidir. Mâzi 0-
lü olduguna gore, ltalya'yi boia· 
zrndan tutan kuvetin tarih degil 
daha canh bir 1ey ve belki AJ. 
manya olmasi muhtemeldir. 

Stratejik Libya 

M usolini'nin nutkunda çok dik-
kate §ayan olan cümle fU· 

dur: "Fatizmin yeniden fethetti
ii Llbya daima en mühim strate· 
jik nokta olarak telâ.kki edilmit· 
tir!" Halbuki bu bahsedilen stra
tejik nokta yani adiyle saniyle 
Libya, timdi ba1tanba1a, tâ Trah· 
lus hudutlarrnin içine kadar ingi
lizlerin elindedir. Acaba Musoli
ni, ita)yanlar1n bu en mühim a.tra· 
tejik noktay1 artrk kaybettikleri
ne dair bir itirafta l1l1 bulunmak 
is.temi§tir? Bu cümle, ayru za· 
man ingiliz zaferlerini küçümse
mek istiyen mihver gazetelerinin 
birkaç kilometre çolden ne ç1kar? 
yolundaki yazrlarma en selâhi
yettar ai1zdan katiyetle verilmit 
bir cevaptU'. Musolini, 1937 den 
kânunusani 1941 sonuna kadar 
Libya'ya 14 binden fazla subay' 
ve 356 binden fazla asker (er) 

gonderilmit ?ldugunu soylemittir. 
Fakat bu m1ktardan, ingilizlerin 
eline geçen 150 binden fazla as
kerin ta~h~ilip edilmiyecegi hak
kinda b1r •taret yoktur. Libya'ya 
gonderilen en son modelde ve 
her çapta 1.900 top, 15.300 maki
nah tüfek, 11 milyon top mermisi
ne ve saireye ve saireye gelince, 
b_unla~tn tam miktarmt ingilizle
r~n el1ndeki ganaimin 1ay111 bit· 
bkten sonra ogrenecegiz. Musoli
ni nihayet "imparatorlukta tak
viye almaktan ümitsiz l>ir hal
de Çarpr§Jnakta olan askerler, biz
den çok uzakta fakat kalbimizin 
en ya_k1n1ndadrr." demi§tir. Bu 
cümleai ile biraz a1ag1daki 4 nu
marah frkrasinr kartrlathrmak 
lâznrul>r: bu fikra der ki: " .... ln
giliz ablukasi hiç bir krymeti ha
iz degildir I" 

General ilkbahar 

1 t~l~an Bat;e~ili, h~~ikatleri rtiraf etmlftll'. lng1lrzler gi
bi yalan soylememektedir. lngi
lizlerin Binzazi'ye girdiklerini o 
bildinnitlir. Son aylann hâdisele
ri italyanlarm kinlerini bilemit
tir. Y ani ingiliz tanklan bu kin 
için bir nevj maaat vazifeaini a-Or· 

-.>-

Berne' den bildirildigine gore 

Sofya'daki ingiliz 
tabaas1 kad1nlar 
bugün 1ehri terkedecekler 

Berne, ~3 a.a. - Sofya'dan gclcn blr 
tclcrafa gëre bu 1chirde bulunan ing:iliz 
tebas1 kad1nlar yar1n Bulg:ar paytahtmr 
1:erkedeceklerdir. 

Telg-rafta, Sofya'da büyiik bir cerginlik 
hüküm sürdü&ü vc civarLa müna\œlâtm 
kesilmil,i olduiu ilâve edilmektedir. 

Amerika Reisicümhur muavinl 
B. Wallace diyor ki : 

Tek bar1~ ümidi 
ingillere' nin naziler tarai mdan 

tahribine manî olmaktir 
Desmoine.s, 23 a.a. - Millî çiftçiler 

cnstitüsünde Amcrika Reisicümllllr muavi .. 
ni s1fatiylc bir nutuk sôyhyen B. Wallace, 
$0yle demi!jtir: 

Yc&ine bar1~ ümidimiz ln&iltere'nin na
z.iler tarafindan tahrlbinc mâni olmakta. 
d1r. Hari>in neticelcrinden korkanlar ba 
noktay1 halrrdan çtkarma~mlar. 

ALmanya'ntn tam bir zaferinin .ilk netl ... 
cesi ccnup Afrikasrna hü.kmetmek olacak 
ve bunu Birleiik Amerika'ya hükmctmek 
için gayretlcr takip edeccktir. 

Bütün Avrupa ve Amerika koordone e
dilccck ve na·7.ilerin cenup Amcrikasinda
ki hayalleri kendilerini orada da derhal 
iktidar1 ele almak için gayret sarf1na sev
kedcccktir. Nazilcr ticaretlerini mahirane 
sevk ve idarc surctiiyle dünyanm bütü.n 
mcml~etlerinin ilrt1sadî bünyelerini tayi .. 
ne çah'$acaklanhr. 

Harpten evelki piya9alar.mnz1n bir loa
m1ru olsun muhafaza i(in yeeina ümi'l 
iHitler'in mai::lûbiyetidir. 

1 

~illc~'in hezimet tarihini isc, Amerika.a 
(stihsalâtindaki &itrat tayin cdecektir. 

mÜ§tÜr. Arnavutluga gelince, Mu
solini buradaki zaferlerini ti>yle 
anlatmr§hr: "Arnavutluk'taki 1-
talyan askerlen muhte§~ bd> 
tarzda hareket elmi§ler ve eha
nevî mahiyette §an ve feref aay
falar1 yazm1§lard1r." Musolini'nia 
bu zaferlere efsane mahiyeti v.,... 
mesi dikkate fayand1r. Musoli
ni bundan sonra §UDlar1 .Oylemit
tir: "Y akmda ilkbahar gelecek· 
tir. Ve mev&imin istediii gibi aü
zel §eyler &Oreceiiz!" GOrülüyor 
ki vaktiyle Hitler'in general k-

1 
- ..,,, 

genera yagmur, general firtmal 
diye ingilizlere müttefik gO..tu
digi mevsim ahvalini timdi Mu
lini "general ilkbahar" teklindti 
benimsemektedir. 

Aleyhe donen harp 

M usolinl oôzlerlnde, Taran. 
to'danberi harp hâdiseleri

nin kendi aleyhlerine cereyan et
tigini bildinni§tir. Fakat Roma 
Kartaca'yr tahrip ederek onu dün. 
ya hartas1ndan silmittir. Kartaca. 
harbi malûm oldugu üzere kuru
nu ulâya âittir. "ltalya'nm yeni• 
den h1z alma, kuveti mua.zzam
drr." Fakat gene de malûmdur ki, 
hu: geri geri gidilerek ahrur, fakat 
artrk geri gidecek yer de kalma· 
d1i1na gOre bu muazzam h1z ku
vetinin nereden alinacai1 auale 
deier san1r1z· 

Musolini bundan sonra Alman
ya'dan gordükleri yardanlardan 
bah3elmÎ§tir. "Alman as.kerlerinin 
Sicilya'da ve Libya'da hath hare
ketleri tamamen mükemmeldir. 
Ve kuvetli bir orduya, kuvetli bir 
millete lây1ktrr.,, ltalya iç1n va
ziyet tainamiyle beraku oldu • 
iuna gOre, acaba bu sOzlerjn ak
si de ltalya için sahih mîdir? 

Ne lice 

M usolini'nin bundan sonrald 
sozleri Almanya'y1 medih 

ve sena etmektedir. ltalyan B~
vekili yalnrz mihver devletlerinin 
magneviyat:.ndaki kuveti anlat• 
m1§tll'. Muoolini "lngiltere mag0 

lûp edilince harp bitecektir." gibi 
yepyeni ve âdeta vecize mahiye
tinde bir de .Oz sarfetm.ittir. 
lngiltere'nin kuvetlerini küçüm
semek için .Oyledigi cümleler• 
den sonra da demi~tir ki• 
"ltalya lngiltere ile boy olçü1me
ie cesaret ettiiinden dolay1 gu
rur duymaktadir." Fakat bu ku
vetsiz, zayrf, ve maineviyat1 bo
zuk lngiltere ile boy olçü1mek na• 
sri gurur tevlit edebilir? Bu nokta 
dil<kate fayand1r. 

~imdi .Ozlerimizi hulâsa ede
biliriz. Musolini bu nab1z yokla
ma nutkunu, münferit sulh f&yY• 
alanru yalanlainak, ve belki de 
bugünlerde bathyacak olan bir 
alman hareketinden cesaret ala
rak fa§ist efkâr1umumiyesinin ha.. 
raretine kart• bir kinin vermek 
için .Oylemit olsa gerektir. Kinin 
de çok ac• bir teYdir. 

Mümtaz Faik FENIK 
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Dünkü tërende 
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B. Nafi Atuf Kansu 
Halkevleri faaliyetinin 
bir bilânçosunu yapt1 

(Ba~1 1. 1nc1 sayfada) dan tan111111iyle uznk, krndi hnline btraktlnn~ 

oldu _ tir. Bu nnn kaynnk ynlniz verp:i veren ve 
hn~taki 11clarnlnr1n isteklrrini yt•rine g-f"tîrmi· 

ye 111e~hur hir kiitle trltikki rdilmi~tir 

veslleler!yle dolup ta~t1tma §llhi t 
fumuz bu salonlarda dUn b!l'lkll bir can -
hhk goze çarp1yordu. Halkevi, kendi bay
ramma haz1r!anm1§t1 ve halk bugUnkü 
t-0plantmrn bUyUk manas1m duyarak ve 
b!lerek soylenen sozlerl ve sahneyi bü -
yük blr heyecanla tâklp edlyordu. 

Sürekll alkt§larla blten Bll§vekllimlzin 
nutkunu, C. H. P. ldare heyetl àzasmdan 
Glresun Mebusu B. Na!! Atuf Kansu'nun 
yaptig-t a§at1dakl gilzel konu§ma tAklp 
etmi§tlr: 

B. Nali Atul Kansu'nun nutku 
"- Saym dlnleyicllerlm, 

Türklye'de genl§ olçüde halk terbiyes1 
tolyle utra§mak Uzere Partimlz tarafm 
dan kurulan Halkevlerinin ve Odalar1mn 
y1ldonUmlerlnl kutlad1t1m1z ougUnde; 
halk terblyesl mevzuuna ve bu yo!da 
Halkevlerinin ve odalarirun çah§malar1 · 
na topluca temas etmek !aydal1 olur. 

Tarlhln her çatmda halka baz1 inan 
lar a§1lanmas1, maharetler lltretilmes1, 
bllgiler verllmesl velhas1! onun cemlyet 
içlnde ve cemiyet lçln yetl§tlriimesl dü · 
1ünüldü. Fakat halk mefhumu, her çat
da ve hattA ber çatm tUr!U cemtyetleri 
ne gore ayr1 olmU§tur. Eskl Hlnt'te Par
ya halkt1; 18 !ne! asir ba§lang1çlarmda 
Fransa'da zadegAn ve papaslardan gayrl 
tabaka halkti. Osmanh lmparatorlutun 
da halk, k!ly!U, esna! ve umuml tAblrle 
reaya !dl. Herhangl bUyük bir !Ogatl aç1p, 
orada halk kellmeslnln kar§1ht101 arar -
aak 18 !ne! as1rdanberi aldlt1 millet 
me!humundan beJ}kaca §U kar§1lljtl da 
buluruz: 

"Bir §ehrln veya blr memleket &hall -
alnln en kalabal1k, en az zengin ve en az 
yetl~kln k1sm1.,, 

llnlk terhiye" \'llrahilmrk 

i~·in ft>rcli \';1tnncl;t~ ... ayrnnk, \'nh1ndn1;iL1r ar;1 
s1nda 111iii.,11ynt1 k11h11l t>l111t~k. onlaru ~· aln11 

<;nil<;-11111 la riylt>. hi l1tilt·rirlr vr k:1 r•ddt•rlt•ri.\ 

Ir k1ymet vrri":> itlrf'1)..int' ~r111ek l:iz1111d1r Bu 
i!-.f' Or<:-eri~<·f tarihind1· kol11\· ol111111111~t1r. ~\ 

sil hnlk trrhi\'es.1 lllt"\'7.1111, vatnnd:t';llartn Dl'\ 

lrt i~lrri~·lt· yak1n ilµisini istilz;u11 t~de11 yr111 

drYlt>t telôkkisin<lrn d0Kn111':-t11r J\nnun t. 
nHndt' hüh1n vulnndn~lnr1n 1111is11vut1 pren 

~ipi t>lbrtte tnli111 vr lt>rhi~·r bak111111ulan da 

bütün \'11li11ul11~lnr u.·in \·etÎ':'lllf" i111k:'111Ltr111111 

h :t :n ri :111111 :t "ltfll 1n1 ht•I t i ri ~·o rd 11 

Ot•\'lt't 1sl1•r11ult- h;\kk1 uln11 valarul : t~; s1 

hatli, o;nicla111 ol111alulir; uyan1k .,Itualulir; i 
~iJulf" i.curürult· hilJrili ol111aluhr: v('lha-.il hh· 

'1illet ve Dr\'let olarak yeti~kin ul111al11lir 
Tnnzi111at111 lt"rhiye idrilk1 t'llu·tlt· hu k11 

dar fi(rni~ ol:i111a1.d1 Tarud111nt <lahn zi~ •Ille 

Dl0 \'lt"t k:1clrolar1n111 1n11htaç old11,1'11 l"lrinan 

Inn yrti~tirt·<·rk hir manrif 111.\11 ~11111 '"iylt 

iktifay1 lt•r<·ih Pt111htir. hun1111l:i hrrahf•J {C1· 

rniyPli t1•1lri-~iyeyi isLi111i~ 1') cli~T htr t1·~t·l.. 

ktilun k11r11lup l-.tanh111; 11a hir ~·1r 1 1k 111t·ktt·h 

nin f\Çtlcl1jlln1 hiliyor11r. 

Tanzi111nttnn tA lkinci Mr~r11tiyrtt' kada 1 

hnlk terbi~"i hnk1111mcl11n Dnlrlin <'ichli hir 
i~ine ~nhit olm1~·or111 191:! B·dknn harhini 

tnkip eclrn n1illi 11~ï1n1~ dt·\·rindt•. h:dkln 11H'~ 

~111 ohnnk hir k1s1111 111il11c•\"\'t•r:c·rtlc· uu•s<·lt 
hnlinr gc•lcli: ilk 11ncl' ltotlk1n koru1-;-111;1 1 li .\ 

le 111tine\"vtrlt•rin yn1.1 <lili ;tras1ndaki dt•rin 

u<:ur11n1un korkunç trhlikt·~ini ~itr<'nl('r, dil 

sahas1ndn hnlka clojér11 ,..rit111rni11 lü1:1111111n11 

yaymaya, konu~1naya bn~lnchlnr 

Türk ocaklarrndan halkevlerine .. 
Aym ytllar 1çmde kurulan tlll'tt ocaklan 

halk terb1yesi mevzuunda tes1rh b1r var-

1. ' 1 '-• s 

Koro ve orkestra halk türküleri teganni ederken 

Sivas oyunu 

Erzurum oyunu 

Çorum ayunu 

Ankara oyunu 

Bolu oyunu 

TÜRKfYE 

(Radyo Difuzyon 
TÜRKIYE 

lladyosu 

- Dnlgn uzunlugu -

lti~8 m. 182 Kcs./120 ·w 
31.7 m . 9i65 Kcs./20 Kw T. A p l1 
16.74 m. 1519~ Kcs./~n J<w T /\ 
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1 ~ ,,. 
8.oo Program, ve Memleket 
8.o3 Ajans haberleri. (l'i.! 
8.18 Mûzik : Hafif parçaJar (f~ 
8.45/9.00 Ev kadm1 . konu$1111\~ . , bt e· 

bilgiler) dinlenmesin1 • i 
t sa•· 

12.30 Program, ve memleke 
10.33 M üzik : saz semai!eri. 
12.50 Ajans haberleri. 
13.05 Müzik : kan&1k türkiile~,1 
13.20/14.00 Müzik : kanstk pro 11 ~ 
18.oo Program, ve memleket 51

,11 
18.03 Müzik : Radyo caz orl<e

5
• 

rahim Ôzgür 1daresinde). f' 
18.40 Müzik : Radyo incesai ~;~ 
19.15 Müzik : Lys Gauty plâ.lt

1
' 1jl 

19.30 Memleket saat ayan, ve 
berleri. tJ• 

19.45 Müzik Solo ve berabet 
20. 15 Radyo gazetesi.' 
20.45 Müzik : Paganini (Pl.) 

1 
tl· 

21.00 Müzik : Dinleyici istel< e 
21.30 Konusma. ,;. • 
2i.45 Müzik : Radyo orke!tt 

Dr. E. Praetorius) S r)I 
l - W. A. Mozart : e 
major, No. 29 (1 
2 - Fr. Liszt : TassO 
parça) . nl 
Memlcket saat ayari, al'.1i1 
leri; ziraat, esham - ta~;tl. 
biyo - nukut bol'Sast (ft 
Müzik : Callband (Pl.) • 

Yannki progra!l'l. ve 

Îzmir'de imar 

devam ediliy0' 
it-Ôe 

1zmir, (Hususî) - $ehrill'l 1 

Halk1n bllyle anl&!l1h~1 ve bllyle gorU
lil§U ona, zamarun zlhnlyetlne gore ve -
rllecek terblyenln ne olabllecetlni anlat
mata kAfldlr. 1nsanlarm zengln fakir, 
kfüe • e!endl, zadegAn • reaya d!ye ayr1l
diklar1 devlrlerde halk terblyesl denllen 
1ey, ll§atl telAkkl edllen tabakay1 yUk
eek telAkkl edllen tabakaya daha !aydah 
k1lacak yetl§tlrme tarzlarmdan b&§ka 
blr §ey detlldl. 1lk bUyUk !llozoflar ola
rak lltUlen E!IAtun ve Arlsto bile yeJ}a -
d1klar1 devrln teslrl altmda kalarak kil· 
lelere ne hür!yet hakk1n1 tarum1§lard1r; 
ne de mUlk!yet hakkm1. Osmanll lmpa
ratorlutunun llk devlrler!nde ve kanun
lannda, ldare ve tegkllAtlar1nda eskl Türk 

türelerinln teslrler! vard1r. Ancak budut
Jar geni§led!kçe ve kUltürel mUbadeleler 
bllhassa teslrln! g!lsterdlkçe eskl Türk 

ltk oldu. F1lhak1ka llk kurulu>u z.amanld · l ,etirmek Partinin idealidir. Bununla be- ve fotoi': af sergisi güzel sanatlar sahasm- , mm en çok bctenllen ve allllm uyand1ran 
raber halkevlerimizin vasitalardan azamî d.a. ge 1ç is.t11iatla'.:'" dikkate dcger bir e5e- k1sm1m, gcrek yUksek muulllm mektebi 
.stifade ederek yapuklan islcr de çoktur rahr. Bu •unku Loren program1mm zeng111- talcbcleri ve gcrek yurdun muhtelif 
ve onemlidir. lc~liren halk türkülcri, halk rakslari b1r- , Halkevlerlnden gelen vatanda~lru tara

rmda osmanli saray ve hükumeunm ç1 · 

kard1&1 engellere maruz kalan bu kurum 
millî kültür ve hareket dâvasmda i>üyük 

faaliyet ve gayret gosterdi. 1912 de 1stan-
çok Ualkevlerimizin üzerinde sevkle çalrs- fmdan oynunan halk oyunlar1 te§kil et -

Bunu tebaruz ettirebilmek için baz1 ça- t1klan bir mevzu olmu$tur. Umariz ki mil-" mekte idi. 
bulda kurulan tek türk ocagma kar11hk lu;ma mevzularma ve verimlerine temas Il 

in&aat faaliyeti durmam1stir· 13e ~I 
rin muhtelif semtlerinde me~'i~ · 
zasyon ve yol islerini iJ<mal ,çel' 
gelen ber türlü gayreti sarfetlll I 

Yap1c1oglu mahallesin.cle 8°6 ~ 
sokagm 500 metrelik kanalii_•~e 
mal edilmi§tir. Hatay caddesi!I ; 
rnetrelik kanalizasyondan ba~~~ 
~izasyona baglanan 346, 347, ~ 
368 inci sokaklarm kanahz• ruhtan dogan bu güzel eserler, dar çat1· Cldden sanatkârane tertlp olunmu§ blr 

osmanlt imparatorluiunun umumi barbe edecegim: $imd1ye kadar halkevlerinde tari Jt d k k 1 d nl d n a m an çi ara gen $ mey a ar a dekor onUnde once yüksJ:.k muallim mek- mamlanm1:;t1r. 11 giri!Jinde, yani 1914 te memleket 
28 türl' ocai1 açilm~ bulunuyordu. 

içinde, 19.146 konferans verilmi•tir. Kezalik •im- binlerce halkln ne•e hareket kayna"1 ol • • • ' " - teblnin genç talebelerl gorUldUler. Ana - Erkek lisesi onündoki 1378 f 
eu sokaklar1n kanalizasyonJ•f'I 
lunmustur. . 11 

Çocuk hastanesi etrahndak1 

diye kadar verilen temsillerin sayis1 da sun. dolu koy!UsU k1yafetlnde glylnmi§ seklz 
Saym dinleyicilerim; 

Geni& ôlçüde bir halk terbiyesi i§i cüm
huriyet devrindc C. H. Partisii)'le onun 
hlilllii.mctinin iti oldu. 15128 de millet mek

tepleri hareketiyle bir sahada halk tet1bi-

lo.640 l bulmustur Kütüpanelerdeki ki - Baztlarm1 rakamlarla !fade ettlgim bazi- on genç elele tutu§mU§ k1y1, dotu ve or
taplar 400.000 i geçiyor ve yedi buçuk smm da mevzuuna temas ettlglm çah~ma- ta Anadolu oyunlar1 oynuyorlard1. MU -
senelik bir istatistigimize gore Oikuyueu • lar, bu kürsüden s1k s1k 1eflerimiz tarafm- nevver gençlifln duyarak, severek gllster
lann say1s1 seki.z milyonu buluyor. 54 hal- dan tebnrUz ettlrildljil glbl, asla doyurucu dlltl bu sanatkArane oyun, bUtUn salonu 
kevinde muayenehane vardir. Buralarda degillerdir. Su kadar var Id, halk çocukla- heyecan lçlnde b1rakt1. Gençler, s1k s1k 

rmm, halka taydall olmak lcin halk lçinde alk1§lad1lar. Talebeler, Horonlar1, barla
çah~malarmm blr hasilasi olan bu faallye- ri kusursuz blr §ekllde canlandlrmata 
tin. Um!t veren cephesl, bu feragatll çah5- muvaffak oldular. 

kanaJizagyonu yapilmaktad1r. 6,' 
Garapsantralm arkasmda J

3J 
'.kag1n kesme ta~larla do§enl[le91 

ml§ttr. ~ yesine el koYan cumhu.riyet devri.nin Maa- son bir y1lda muayene edilen hasta 44.000, 

rif Vekiletidir. V c gene 1931 senesi üçün- ilâcr temin edilen vatand~ da n.600 dür. 
Halkevlerinde çahsan kurslarm al"Zede-anane ve akideleri yaveJ} yavll!l saray

lardan ve bUyUk merkezlerden çeklldl; cü bilyii.k kongresiyle halk Ytimlanrun kay 
na~masi, ieli'u-nes1· 1·rm' halkevleri· te~ki • cegim &u tenevvüü halkevlerimizin mahal-

halk aras1na lltlca ettl. Halk, Otuzname, • .-- ~ • 
Hamzaname, Battalgazl, Kllrotlu desta- lâtmm yapilmasma karar veren C. H. Par- lî ihtiyaçlara gore bi• yeti&tirme çaresi 
n1 glbl hlkâyelerle ve Karacaotlan, Â§lk tisidir. Münferit te~ekküller halinde mah- bulma gayretlerinin bir ifadesi olsa gerek
ômer, Emrah glbl §alrlerlnln eserlerl Ile dut çahsan spor hareketlerini hallun bir tir: Türkçe, yabanc1 diller, resim, foto -
:ruhunu tatmlne utr&§1yordu veya blr pt- beden ve ahlâk dâvasi olarak ele ahp bir grafc1hk, müzik, biçki, çiçokçilik, &apka -
re intlsap ederek ruht g1das1ru temlne 1 k d k 1 k h b dakt'lo mo te:tkilâta baghyan da bu Parti ve bu HU- c1 ' ' o umac1 i . mu ase e, ' ' -
çah§1yordu. kümettir. ~orcülük, !;<)fiirlük, fizik . kimya tatbi~tI, 

Saraydan ayrilan halk "Y eni zamamn anlayisma gore milleti 'Zehirli gazlardan korqnma., ikmallere ye-
ii&tirme. koy muhtarlan, elektrik, maran-

Saray etra!mda blr mUz!k, blr ede - tek tek fertler halinden ç1kararak onlari 
blyat, blr hayat ldrAkl ve medrese lie go~, anlayi~ ve yapi~ta bir birlik haline gozluk, zeytincilik, agaç yeti~tirme, mate-

temsll edllen blr lllm teessUs ederken, sokmak, onun için varhg1m inkisaf ettir • matik kurslan. 

halk kendl tlirkilslyle, kendl sazlyle, ken- mek, benliginin derinliklerinde kaymyan Halkla kayna§an münevver 
dl 11ilr!yle, Nasrettln Hoca glbl haklmle-
rlyle ondan ayr1hyordu; slyast, !dari, lk· 
bsadl blrçok Amlllerle blrllkte dünyay1 

emsalsiz krymetleri meydana koymak gi- Bu ku.rslardan meselâ tllrkçe okUIYUP 

bi büyük bir vazifeyi denlhte eden halkev- yazma bilmiyenlere 1939 y1hnda 243 kurs 

ve hayab hasts blr nesne telklnlnde bu- leri, halkodalariyLe birlikte bu odevi ba · aç1lmt'S ve bu kurslara 14.000 vatanda§ de
lunanlar1n ellnde hakikaten rehberslz &armak yolundad1rlar. 

Millî ~elimizin degerli sozleri 
kalan halk, gittlkçe fakir, bezgln blr 
baie gelml§tl. 

vam etmi1ti. 1940 da 19.845 talebe var. 
Bütün diger kurslarla birlikte bu talebe sa-

YISl 38.670 dir. 
Halkm millet mûnnsm1 nlm1yn b,1~ln<hg1 

XVIII inci ns1r sonlAriyle XIX uncn as1r, 
Osmanh fmparntorluibinn hnlk bnk11111ndan 
l~te bu halde buldu. Bu clcvlrlercle mernle
kelte duyulan bü)·ük çükUntü)·ü onlemek i
çln bazi gayretler gorülii)'Ol' ki bunhrm en 
fümullUsüne Tnmimat ad1111 veriyoruz. 

Millî $efimiz, buradan verilmi1 bir nu- Esasen halkevleri sta tü.sünün güzel bir 
tuklarmda, milli ve içtimai hayatm tel"bi- cephesi de muhitteki münevverleri kendi 
ye ile, tedris ile, konü!ima ile mütemadi - lbilgilerinden halk1 faydalandirmak yolun-
yen balkevlerinde i~lenerek kurulacagma da te~vik etmesi ve bu yolda kendilerine 
i&aret buyurmu~lard1. Halk yigmlarmm genis düsünme, arast1rma ve tatbik etme 
terbiyesinde milessir hemen hemen bütün hüriyet ve imkânlanm vermesi olmu$tur. 

Diinyad" birçok asrrlnr halkm sosynl ve 
kUltilrrl varhgr Devletin himnye ve ir~ndm -

vas1talar halkevlerinin çah&ma çerçevesi 
içindedir. Bunlarrn hepsini i~ler bir hale 

Bu yil lklnclsl saym Bru;vekillmizin nu
tuklar!yle açrlnn Halkevlerl amatür reslm 

Tefrika No: 29 

Yazar.: Maurice DEKOBRA 
-------------·~~~~~~~ 

Çeviren: Samih TIRY AKIOGLU 

- Evet. Bana ne teklif etti biliyor musunuz ? •. 
Pennwitz'in agzmdan laf almak için ayda tam 5.000 
kuron ! Hiddetle reddettim ..• Hattâ onu polise ih

bar etmekle de tehdit ettim 1 

- Bu ihban onu hiç bir tehlikeye sokmadan da ya

pabihrdiniz . . . Çünkü o da polistir 1 
- Emin misiniz ? 

- Tabiî. Derhal tamd1m. Gec;oen te§rinievelde onu 

Lozan'da gormü§tüm . . Avusturya gizli servisinde 

memurdur. 

- Ôyle ise herhalde ~eflerini benim tasavvurlanm

dan yana temin eder. 

_ Mülâz1m fon Holtzdorf'un telefon numaras1m 

buldum : 2-7236 ... Plâmmz1 tatbike devam ederse 

niz iyi olur. Onunla bir kerc olsun ba§ba~a kalmamz 

lâzun. Yann Sacher'de onunla ôglc yemegini yerseniz 

i§Lerimfz epeyi h1zlanacak ... Oraya giderseniz, Pen -

nwitz bundan haberdar edileoek. Matmazel Belkis 

Mahmud'un Pennwitz'in madûnlanmn takiplerine kar 

~1 pek hissiz davranmad1g1 ona alayb bir tarzda anla

t1!acak. 

- 0 halde ... Holtzdorf'u arayay1m m1 ? 

- Evet . • • araym. 

Sybil, telefonu açh ve istedigi numaramn verilrne-

sini bekledi. Birdenbirle tamd1g1 bir ses i§itti. Genç 

tayyareci : 

- Bonjur, matmazel Belkis, diyordu. Çok ho§ sür

priz dogrusu ! ... 
- Baron. sizi rahats1z ettig;m için ôzür dil~r!m 

Yalmz bugün bir§eyin farkma vard1m. Bil .. z:klerim

den birisine as1h küçük bir mücevheri kaybetni~~im. 

Sizin eve gieldigim zaman yar,1mda idi. Acaba bunu 

siz buldunuz mu ? 

- Nas1l bir §eydi bu, matmazel? 

- Telkârî altmdan yap1lm1§ bir eldi, ortasmda da 

küçük bir yakut vard1. 

- Vallah~ emirberim bana bir §ey soylemedi. Ma

mafih kendisin.e soyliyeyim de apartmam bir ara§hr

sm. 
- Çokte§ekkür ederim, baron. 

- Bir §ey degil matmazel... Bu vesi11: ile, sizi tek-

rar gi:irürsem çok memnun kalacag1m1 da soyliyeyim .. 

- ~Y··· Memnuniyet bana da -ait olacak 1 

- 0 halde âlâ. Yann ak§am yemegini beraber yesek 

olur mu? 

- Maalesef olmaz 1 Yann ve obürgün için davetli-

ma temposunun 1evkle devam ve lnkl~af K1sa blr fas1ladan sonra perde tekrar ~--BUGON ~ 

ULUS Sinemas1 ~ etmekte olmas1d1r. 

Halk çocu~u ve halk mU~ldl olmakta 
hepimlze rehber olan M!lll Sef'Jn eslrgeme
dlkleri bilyUk alt\kasiy!e ve bu aUlkamn de
rin mAnasma gayretler!yle cevap vermegl 
blr , vazlfe bllen 1uurlu halk1m1zm lsrarh ça
h$malarlyle bu kurumlar halk Ylltmlarinm 
dalma iman, yilksel!~, tesanüt knynnklan 
olmakta devam edeceklerlnde asla silphe 
edllemez. 

Kantat ve halk türküleri 
Bundan sonra $air Behçet Kemal'ln 

Yazd1g1 ve Ahmet Adnan'm besteled!gl 
Karan11ktan 1§1ta adh kantat blr koro 
heyetlnden dlnlenmi§ ve bunu, Harman -
dah, Ç1kabllsem, Alt koyun, Ay dotar 
Glresun'dan, Ay§em nerden gellyon? adh 
memleket türkUleriyle izm!r zeybetl tA -
klp etml§tlr. SUrekl! alk1glarla tAkip o -
lunan bu halk türkUlerlnden sonra sahne
ye Â§tk Veysel gelrni§ ve kendl yazd1t1 
ve besteledlgl baz1 §ilrlerlnl okumu§tur. 
Â§1k Veysel de uzun uzun alk1§lanm1§ltr. 

aç1ld1t1 zaman, Sivas Halkevlnden gel -
ml§ yedl babayltlt S1vash alk1~landi. 

Bunlar, uzun boylar1, gent, omuzlar1 ve 
milll k1ya!etlerlyle Anadolu'nun o kendl
ne has renginl ve havas1m da b!rllkte ge
tlrml§lerdl. Daha oyunlarma ba§lamadan 
bir alkl§ tuf am koptu ve bu alk1§, sonu -
na kadar s1k s1k devam ettl. 

S1vashlarm muhteli! yerll oyunlarm
dan sonra gene yUksek mualllm mektebl 
talebelerinln oynad1jtl Mudumu me~eli 

oyunu ve bundan sonra Ankara efelerl 
tarafmdan oynanan Ankara oyunlar1 sey
redlldi. BUtUn bu oyunlar büyUk blr he -
yeca.nla alk1§laruyordu. 

Bilttin yurtta yap1lan kutlama toren -
lerlne blr !irnek olan dUnkU Halkevl kut
lama tllreni, samlmt blr surette s!ly!iye -
b!Urlz kl, Ankarahlara çok gUzel birkaç 
saat ya§amak f1rsatiru verm1$tlr. Halk -
evln!n deterli reisinl, çah~kan Azalarm1, 
mlllt oyunlarim1z1, millt k1ya!etlerle 
canland1rmak muvaffakiyetlnl gosteren 
genç talebelerlmizi ve efelerlmizl tebrik 
etmegl blr borç te!Akkl edcriz. 

,,fl' 
Haftanm en güzel eglefl ""' 
Hollywood'un en güze1•

11
,f 

En sürükleyici caz ve fll f 

JAMES CAG~. .,, 
E . 1· ~1 ndir• n sev1m 1, en eg e . 

HoLLYW'Oo 
HOLLYWO~ 

(F .. 1··) fjltll' rans1zca soz u 

Billûr sesli ~ 

EVLYM DÂ 
llâve olarak : ~fi 

T ayyare ile geleJJ 
jumali 

M emleket oyunlari Halk, Halkevlnde yap1lan ve Ankara 
Halkevlerlnln kurulu§unun dokuzun - radyosiyle ne§redllen dUnkU torenl mey -

S eanslar: jl 

14.30 - 16.30 • 18.30 Y'e
11

: eu y1ldonUmU münasebetiyle Ankara danlarda, kahvelerde, gazlnolarda topla-
Telefo Halkevlnde tertlp edllml§ olan progra - narak radyolardan taklp etml§tir. 

yim. Bu s1ralarda ak§amlan nadiren serbest kahyorum. 

- 0 halde ogle yemegini beraber yiyelim. 

- Hah, o olur. Yann saat birde serbestim. 

- Alâââ ! Sizi nereye gotüreyim. 

- Sacher'e ... 
- Peki. Saat birde Palâs'a gelip sizi alacag1m ... Ar-

z1hürrnet ed.erim, matmazel. 

X 
Ertesi gün saat üçte miralay fon Pennwitz, k1rag1-

nm beyaz ve ince bir tozla orttügü Prater'de k1sa bir 

at gezintisi yapttktan sonra, nezarete dondü. Masamn 

üzerindeki kâg1tlar arasmda ber halde resmî bir kâg1-

d1 ihtiva etmedigi muhakkak olan alelâde bir zarf dik

katini çekti. Ko§esinde "zata mahsustur,, kayd1 vardi. . . 
Onun için kâtibesi zarf1 açmamt§tl. KonterspiyonaJ 

servisine s1k s1k boyle mektuplar gelirdi. Bunlar ek -

seriya imzas1z ihbarlar, hizrnet teklifleri veya iyi ni

yetli siviller tarafmdan menfaat mukabili olm1yarak 

bildirilen haberlerdi. 

Fon Pennwitz zarf1 açh ve mektubu gonderenin ya

z1s101 daha 1yi degi§tÎrmek için majüskül harflerle 

yazd1g1 §U sattrlan okudu: 

"Muhterem miralay1m, 
Geçenlerde Beyaz Papagan'da dans etmekte olan 

matmazel Belkis Mahmud'un bugün Sacher'de agie 
yemegi yerken gorüldügünü ogrenmekle belki hay
rete dü§eceksiniz. Yamnda mülâzim fon Holtzdorf 
vard1. lkisi de çok mesut gorünüyorlard1. Konu§ma
Jan gayet bararetli idi. Bu da bir defa daha isbat 

tff 
eder ki gençler, kadmlar nezdinde daba 111.~~:l 
olur ve kadmlar genç bir mülâz1mm zaril sot-pli 
saçlanna kir dü§mÜ§ bir miralaym israrll t111t

1 

ne tercih ederler. rl1'$' 
SlYAH BUKLELt SFF: ,t 

Pennwitz mektubu iki defa okudu. Hayreti er.'f 
zizetinefsi de biraz k1nlm1§tl. Aç1k pembe r .ii' I 
kâg1dm kokulu oldugunu farketti. Bu i.JJlZll51 ~,llr. 
bun nereden ge!digi a§ikârd1: Belkis MahJ:Jl11 i pl~ 
kanç arkada§lanndan biri ona ac1yarak rn~ele~,iil'1 
veriyordu. Bu arkada§1 her halde Beyaz PaP8g .,e r 
hâdiseyi, B.elkisïn onun locasmda oturdug~fl 11013c~ 
disiyle uzun uzad1ya konu§tugunu gorrnu.~ 1'15~ 
Belkis'in o ak§am elde ettigi muvaffakiyetl 'Î ;61 

bir kadmdan yana bu haince hareket gayet tab'.iil 

Fakat, bütün hareketlerine rehberlik .edefl i~~ 
zihniyetle, Pennwitz kendisine yap1lan ~11?Jal1 
dogru olup olmad1g1m tetkik etmek isted1· .,01~ . ,., 
fon Holtzdorf'u telefona çagird1. MeseleY1 . 

mak için de bir i§i bahane etti: 1,ce~ 
- Allo .. Senmisin Holtzdorf? ltalyan t~~rcli~ /. 

te§kilâh hakkmda haz1rhyacagm raporu bl~9 , ~ f 
Ne zaman? Yann m1 getireceksin? ... Alâ... t ~ J 

.. 5aa # 
dorf, hahn.na gelmi§ken soray1m: bugun .. ·Je) 1 
Sacber'de mi idin? Bir arkada§ bana orada oli -;1~ 
gi yedigini soyledi ... Galiba yamnda birisi d~""·" .1 

',t;ll" r' 
Ne? .. Bir kadmla m1 !. .. Hahhay ! Aferin a~1 cJe e1 

km var! Hayat uzun sürmez. Ondan istifll ,rJ 
(Sonll '/ 
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"·-- rahndan ne1redilen rcmiî teblii:: olup prtn.amesi ber liin komisyondan i38:1 

I{ \J dm:nan etmi1lcrdir. Sivil halk arasmda 3 3- 1steklilcrin ~490 1ay1h kanunun is-!:__.
I\ Es ~Al TE B LI•'" l ER Dü1man tayyarelori Preveze'yi bombar- kuru~ bedel mukabilinde almabilir. 

'Yarah vard1r. Nikopolis arJceoloji müzesi tcdii:i tarzda tan;dm edecekleri kapaJ1 tek
yrk1lmr3tir. li{ mcktuplan.ru havi kapah zarflartru en in · 1 · Keza Mora'run prp sahilinc de bomba- geç belli gün ve saatten bir r.aat evcline 

QI IZ toyyorelerinin Bar dii"'1U..e de ne hasar ne de insanca kadar Kas1mpa~a'da bulunan komiayon ba1-A a:ayiat vard.i.r. kanh#lna makbuz mukablllnde vermelerl. 

b 

l..o:~e~j z' de ki foo liyeti Alina, •3 a.a. - ~::iyet nezaieti tara- (817,'708) 10768 

'<!in ' •.•. - Amlralhk dalresinin fmdan dün alqam ne~redilen resmî teblig: Et al1nacak 
A.'- O&leden IOnra ne~retUll! teblig: D~man tayyarelcri Ege dcnizindeki ada-

11.deniz'd Ili t•• e dentzalt1lar1mu., 1talya'run de- lardan birinc neticesiz bir.kaç bomba at-
,._ "'ilta ordul •-:kàtina an ile mUnakallbna ka.ni ha- mI;tlard1r. 
bli.t, ton d~vam etmektedlr. Denlzaltdan
~ari. R'Ünlerde bircok muvaffak.1yetler 

rn11t1r Almon resmî tebl igleri 
Uohold · 

tnlatro ba er dentzalhSt, lkl dU1Jman 18$e ge- Berlin, 23 a.a. - Alman ordul&r1 b&§-
8 btn lo tirm.i,tir. Bunlardan birl takrlben kuma.ndanhfln1n tebllfi: 
lit0 h RilAto, dlAerl takrlben bes bin tonl-

.,. acrninde idl. 
( 0 ver d 

lltç 
1 

~ntzaltist, btr ltalyan petrol sar
t-rn.tsi 1 llea n bat1rm11t1r. 

dl lf.~nt denizaltis1, 2472 tonilatoluk Cilla 
ltti~an lna olduA:u muhakkak addedilen bir 

l:tm !&Je &emlsinl battrml!i:llr. 
den. bt ost denlza.Jtts1, hlmaye albnda seyre
toti.il r kaflleye hUcum elmli ve seklz bln 
l!.na.~toluk blr lase eemlslni ton>tlleml.$tlr. 
be.trn.~e bu vapurun k1ç1ndan su alarak 
fne.}'e ta olduiu a-Orülmüstür. Gemi, hi-

'ttu!'rnllert taraf1ndan terkedllmlstir. 
locitan nt denizalt1si. blr dU1man kalileslne 
•"rn.u Ile hücum etml1 ve düsman1n iase 

•l'Inde b "'1tt1r, '11-u n lrlne blr obUs Isabel ettlr-
bir to'l>U ant, di~er btr hücum esnasmda 
li'1 le kafllenln en bilyük gemlslni ba
' idi, ir. Bu ceml, 3.500 tonilA.to hacmln-

Sill\d1 
l!.ll&e.ri.id teabit olundu~una gôre, 28 kAnu-
bitt lie~ batt1ti bildirilen Triton denizaltJs1, 
tt.J~ ri. btn tonllA.toluk olmak üzere tkl 

1llifi &emlslnl tnhrtp etmlstir. 

Hebrldes adalar1n1n 1tmali garblslnde 
20 §Ubat tebllfinde blldirllen vapurlar -
dan bqka, dll';er lkl bilyük tlcaret geml-
si daha bombalarla o derece clddt hase.ra 
u#ratm11hr kl bu gemller, kaybedilmif 
telàkkl olunabilir. 22 oubatta, yani min -
t&kada 7 bln tonllA.toluk blr vapur bom -
balanm11 ve baltr1lm11, jkl bUyUk ttca
ret gemlsl de clddl haaara utrat1lm1§t1r 

Ha!lf muharabe tayyareleri cia.rkt tn -
glltere'de blr tayyare meydantna hUcum 
etmloterdir. Bir hangarla yerde butunan 
tayyareler tahrip edilmlttlr. 

Alman tayyarelerl tlmalt iskoçya'da 
blr fabrikay1 bombard1man etmi~ler ve 
mitra.lyôzlerle btr askerl kampa hücum 
etmii,lerdlr. Kez&llk birçok mar§andiz 
trenlerlyle moU:SrlU nakliye kollar1na da 
cenubt tnglltere'de hUcum edilmi§tir. 

Havan10 fenahl;1na ratmen muharebe 
tayyareleri bu &'ece Hu11'da liman tesisa
tlyle dtter aakert hedeflerl bombalam1§
lard1r. Buraya bUyUk çapta bombalar a. 
lllm1§ttr. 

Akdenlzde muharebe tayyareterl orta 
çapta bombalarla küçilk btr harp geml -, l11giltere üzerinde 

o.ondra. 
23 

elne ve bUyUk blr ttcaret vapuruna isa -
' ttl.ni:;oet a.a. - lnglllz hava ve dahllt betler kaydetml§lerdir. Ayn1 tayyareler 

bu11 nezaretierlnln paznr sabah1 teblllll: Blngazl'dekt liman testsat1n1 da bomba -
tl, lalt' tece basarken blr dUsman tayyare- lamti,lardtr. 
kh ..... 

0
Clra'nln flmallp.rklslnde blr sahll it •1•1e bo Agedarla'n1n cenubunda lkl bava mey-

fat l' 1_ rnbalar atm1sttr. HaMr azdtr, te- dani ne ABkerl tah1idata bombalar ve 
r-~ 0•tur. C"-~ diter ategll allA.hlarla muvaftakiyetH hU-

Deniz Levaz1m Satm Alma Ko -
misyonunda·n : 

Tahmin bedcli 
Kr. Sa. 

48.000 kilo koYun cti 71 38 
23.500 kilo kuzu eti 68 70 

850 kiJo s1i1r eti 48 77 
I - Yukar1da miktar, cins vc behor 

kilolar1nt.n tahmin edilcn bedelleri yaz1h 
U.ç kalem ctin 12 mart 941 çar§amba günü 
saat I4 de kapah zarfla cks:Jtmcsi yap1-

iacakt1r. 
2. - l!}bu üç kalem etin ilk tcminat1 

(379I) lira (7) kuru1 olup §artnamesi hcr 
!:'tin ~ saatlcri dahilinde komisyondan 
(255) kuru, bcdel mukabilinde ahnabilir. 

3 - istcklilcrin 2490 sayrh kanunun ta. 
rifat1 dahilinde tanzim cdeccklcri kapah 
teklif mektuplar1n1 havi kapah zarflar1n1 
en gcç belli gün vc saatten bir saat cvc
linc kadar Kasrmpata'da bulunan komis
yon ba§kanhi,1na makbuz mukabilinde ver. 
melcri. (1344/Io58) II081 

MlLLl MÜDAF AA VEKALETl 

Kartu§ almacak 
.M. M. V . Salto Alma Ko. dan: 

Beher tanesine tahmin edilen fiyah 650 
kuru§ olan Iooo tanc karfu$ 26 Subat 941 
çar!jamba günii saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. Sat1nalma Ko. da kapah zarf usu
liyle ihale edilecct!indt'n istcklilerin 487 
lira 50 kuru!j)uk ilk teminatlan ile bir 
likle tcklif mektuplann1 ihalc saatrndan 
behemehal bir saat evelinc kaJat mezk(lr 
Ko. na vermelcri. (742) 10769 

) 

Nallrk dem:r a~r.tac~ 
M. M. Vekilcti Satin Alma Ko.t 
Bchcr kilosuna tabmin edilen fiyatt (25) 

Jrirmi bel/ ~ o!.an (31815) kilo nallrk 
demir pazarl1kla münakasaya konm~tur. 

lhalesi 2'7· 2. 941 per1embe JÜnÜ saat 11 
dediT, Kati tcminati (1,193,07) lirad1r. 
.$.artnamesi M. M. V, aat1n alma komisyo
nun.da ir.Orülür. lsteklilcrin kanun emretti
i:i belgelcrle ihale &aatmda komisyona tel-
meleri. (1046) 11085 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Duba yaphr1lacak 
D. D. Yollart Satan Alma Ko.r 
23 metrc ur.unlugunda ve 9 mctre geni~li

gindc ve 2,70 metre yükseklijinrie ah~ap bir 
çift yenl duban10 in~ns1 ve bu dubaln.rin bir
birinc beJ(lan1nas1 vc 180 p:ündc Dc,-let Df'. 
miryollar1 Hftydarpa'I\ Jim11n1nda telilimi b.a
pah :r:arf usuliyle eksilltneye konmi.;~tu,. ~tu

hatumen bedell (3~852) lirnchr. Eksiltine 
Ylaydarpa~a'da gar btnas1 dahlllndl" 1Jidncî 
i~let;ne kon1isyonu taraf1ndan 3. a. 941 tari
hine mtlsRdif pazarlesi p:Unü saat (11) on 
blrde lcra edllecektlr. Bu gihi denlz vesaiti
ni evclce hilsnO surt"tle y1t1)tiklar11Ht. dair hlr 
ehliyet ve:slkttslyle blrlikte teklif niektupla· 
r1n1 mnzrufen ayn1 p;ün s11at onn kRclnr ko
misyon rcisllitlne verrnelt.'ri IR:r:unchr. Posta 
ile ~ünderilf"Cf'k tC'klifler için postada '·akl 
olnhilecek tethhürler kRhul t'dilrnez. 

l\1u,·akkat tc1ninat (268R) lira •(90) kuru~· 
tur. Ft"nnt ve eksiltme 'artnnnieleriy}e n1u
kRvelename tsaslan ve plAnlart idRr('mizin 
Haydarpa,a, Anknra ve Izmir veznelr-rinden 
180 kuru~ 1111-1k11hlllnde ahn1r. 

(7.,. ··~•) JOïR7 

Pamuk yag1 almacak 
O. D. Yoll11r1 .Satin Alma h.o.: 
l\TuhRmn1tn hedeli 8700 (st"klz bin ycdi 

yüz) lira olnn Jfi ton p111nukya~1 6. 3 94-1 
çnr,n111bn gt1nü BARl 15 te kapalt zRrf usu
li)·le Ank11.ra'da idRre hin:o;ind11 salin ailna· 
eakt1r 

Bu l~c ,a:lr111f"k \stiyenlt'ri11 ff.'}2,~0 {Alti yiiz 
f'lli iki lirfl tlli kuru') lirAlik 111u\-·Rkknt te· 
mln11t lit k11nunun lflyln ttlilii vr~1kRlttr1 ve 
tekllflerini nyn1 p;iin snat l l dt kadnr konllS· 

M. M. V. Hava Müatetarhg1 

Akümülâtor almacak 
l\1. ?of. VckAletl Hava Satin Alm• Ko.1 

l - 70 adet t volt ve 110 ampcr 1aatlik 
kur$unlu akkOmUIAtOr pazarhkla satin ah
nacaktir. ?'tfuhammcn bedcli 8500 lira olup 1 
katt temlnat mtktar1 525 liradir. PazarhA:i 
26. 2. 9'i-l çar,amba 1ilnU 1aat IO da Hava 
satin alma. komisyonundfl. yap1lacakllr. Sart
nan1esi her giln koml!1yondo. gtirülebillr. is
teklilerin muayyen gün ve saa.ttc komisyon-
da bulunmalart. (996) 11020 

A. LEV AZIM ÂMlRLlCl 

Semer iskeleti ahnacak 

- 5-

lart.n1 &aat 15 de açacaktir. Muvakkat t ... 
minat mikdarJ 762 lirâ 32 kuru~tan iba 
rettir. 

6-- $artname ve mukavele proJelerin 
irOrmek isteycnlcr Denizli, AnkJ.ra. lz:mir 
lstanbul, 11hat direkti:irlükler1ndc okuya 
bilecekleri i11n olunur. (1036 861) iog:i2 

Kapah zarf ilâni 

Kocaell Naf1a MüdUrtütUnden: 

lzmlt - Istanbul hudut yolunun 14 880-
23+681 kllometreler1 aras1ndakt 5.?"99 lira 
36 kurus keelt bedelll so~e. lnsaat1 ~O g-ün 
mUddetle kapalt ekslltmeye konulmu~tur. 

Bu Ise ait mukavele proje!I ve sair fennl 
evrak Naf1a ~iüdürliliUnde &5rülebi lir. 

Muvakk&t temtnat 3~0 llradU". 
!steklllerin !hale tarlhinden 3 eün eve 

müracaatla Natta müdütlütUnden alacak 
lan vesikaya tstlnaden bir ten memuru 
kullanacaklanna d11:ir tstlda ile yent 1 ne 

Ankara Levazim Amirlili Sa. Al. Ko. daoi Ucaret odast kAt1d1 ve 2190 sayll1 kanunun 
tarifab dalresinde yazacaklan tekllf mck 

1 - Beher adedlne tahmlo edileo fi.yati tubunu thale &ûnü ohm 7-3-1941 cuma ~ 
6 lira olan 1000 adet tc,·hlt 1emerl lskelett nU saat 16 ya kadar Izmit Katia ?i1QdUrlü 
pazarhkla satin ahnacaktir. tünde mUte,ekkll lhale komi.Syonuna veril 

2 - ~fuh11.n1men bedcll 6000 lira olup llk m1s olmalart JAzimdU!'. 10066 
tenlinalt 900 llradtr. 

3 - Pa:r:arh,A'1 23 - •ubat-941 salt günU 
saat 1 S. de .-\nknra Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
pll:iC'nkllr. 

4 - Buna ait nilmune ve ~artname Sa. 
AL Ko rlA he-r Jriln ,Q:'Ortiltblllr. 

6 - isttkllltrin belli giln \"e saatte teml
natlAr1 ile hirliktc h'.o. na müraca1tlar1. 
(9R2) 10989 

Lahna almacak 

AnkR-:-n J.e,·az1m Amlrli~I S11.bn AL Ko.: 

1 - T\ir ay r.!lrf1nd11. pa:r:arhkla ahnacak 
3p ton l 1henantn hirinci p&zarJi~I O)Rn 19. 2 . 
9-t.I ta~lhinde taJip ç1krnAm1~t1r. 

2 - Hu mlktar lah11.n•tn1n lkincl pazarhA:1 
26. 2. !l '1 ('ar a111b11. günü fiflat 1 i de Ank;i.
ra. t.v. ·\ ~:t, \1. h:o. dn yap1lncakhr. 

8 - i lk ttrnln:tti 1 fl9 l!rnchr. 
4 - j,.tt'klllerin flyn1 gün vt 1aattc komls-

ronR 11nir;lC!lllflar1. ( IOJti) 11084. 

Kereste almacak 
Ankara Levaz1m Amlrlt~I Satin Alma 

. 
lnsaat münakasasr 
Afyon Vilâyetinden : 

Afyon lis.esinin 19gg6 lira a3 kuru$ k• 
ljÎf bedelli iikmali in1aatI kapah zarf usu
liyle ck1iltmeye konutm1.11tur. 

J - !hale 14 mart 941 tarihine müsadif 
cuma rünü saat 15 te vi.liyet nafta bina
&t.nda toplanacak naha ltomisyonunda ya

ptlacakt1r. 
2 - Muvakkat tcminat 1499 lira 72 ku· 

~tur, 
3 - Plin, hulâ.aai ke1if, vahidi fiyat 

bordrosu, \JITTlumi, busuaî. fenni §&rtname, 
bay1nd1rhk i$leri 1encl §artnamesi, cksilt.. 
me ~artnamc1i, mukavele Orne!ii naf1a mil,.. 
dürilüiündc gOriilü.r. Veya ahnabilir. 

4 - 1stckli olanlar bu i1e 1irmek üzere 
alacaklar1 ehliyet v1siJcalar1 için ihale gü. 
nü.n.dcn en az üç gün eveline kadar vill
yete müracaatla vesika alacaklardir 

~~ ~ Dekaz di.liman taallyetl olmustur. cumlar yapilmiitir. 
~ bittokllklan biraz sonra p.rkt lngtltere- DU~man ne 22 ne de 23 ~uhat gece.1;i al -
:~ haaa hoktalara bombalar atJ.lm1$llr. man topraklar1 u:r:crlnc hava ak1n1 yapma-

Kundura almacak 
M. M. Vekâletl Satina/ma Ko. dan 
Bcher çiftine tahmin edilen fiyah (6) 

alti lira olan (40.000) k1rk bin çift kun • 
dura kapah zarfla münakasaya konmustur. 
lbalesi 3/3/941 pazartcsi günü saat 11 de
dir. lik teminatr (13.250) lirad1r_ $artna
mesi I2 lira mukabilindc M. M. V. Satin
alma komisyonundan ahnabilîr. Taliplerin 
ihalc giin ve saat1ndan en az bir saat cvc. 
line kadar tcklîf mcktuplar1n1 komisyona 

yun relsllJiine \-·ernielt-ri IO.z1md1r KomlS)'Onundan: 

5 - Münakasaya i4tirâk için yazJlan eh
liyet vcsikas.1 ve muvakkat teminatr havi 
tcklif zarflar1n1 )"Ulkartda yaz1lan cün s.a
atinden bir aaat cvcline kadar makbu.a 
mukabilinde komisyon rcisliiine vermele-
1li vcya pogta ile 1ëndermcleri ilân olunur. 

~tabt r Vard1r. Blrkac klsl Olmüs olmak- mi~tir. 
Sartnamtlf"r parus1z olar11k Ankarn'da 1 - AiJattda cins ve mlktar1 yaz1h ke-

11 
!Sontadt lnsan zaylat1 azdtr. 16 ~ubaltan 22 ~Ubflta kadar tayyarc dafi 

;i itlert an ahnan raporlar, cumartesl KO.- toplar1 ile bahrlyc toplar1 32 dti~man tnyya
tal'blaJnd:n sonra, lngiltere'nln cenubu rc~ dü~Urmü~lerdir. 1-lava muharebclcri es!t1 lt,.._· bir 5ehlr Uzertne bombaJar atll- nasindl\ da blr~ok dü~man ta):ynresi l<lhrip 

111alztn1e dRlreslnden, Hn.ydflrpR~tt'ria tesel- reste malzemesl pazarhkla 1at1n ahaa-
liim ve Sf'\·k 'efli!llnden da}?1tilacRkhr 

(fi.'iR) · L09.l.0 

Makas tak1m1 almacak 
"""' '"1'" n Pek az klmsenin Oldütunü . bit-~ PdJr. ediln1i$tir. 

Bu dcvredf' ahuan ho.va kuvetleri 15 t;iy-
D. D. \'ollart Sntinalma Komisyonundan: 
I\Iuhammcn bedell 679.500 talt1 yüz yet

mts dokuz bin bes yü:z> lira olan 150 adet 
demlryol makas tak1m1 10-4·1941 persembe 
gilnü saat 15,30 da kapah zart usulü Ile 
Ankara'da ldare blnas1nda satin ahnacak
ur. 

to~test üssü üzerinde 
ti.lll O~ta, 23 a.a. - Hava nezaretlnln bu

~~ a:1en aonra ne~rettlAl tebllt: 
':4rtbtl'tl i:e, lncntz hava kuvetler1ne mensup 
~\ b;rnan t&YYarelertnden mürekkep 
~rit h t &rup dU$m&n1n Brest'tekl denlz 
""'iltt dô Ucurn etml5tlr. Tayyarelerimizln 

i. l!oitn IUnU1tur. 
\: ~. 11\Uharaza servWne mensup blr 
~ dUn, iiUndilz yaptiiJ blr kei;lf 

1 
dônmemtstlr. 

~ 119iliz toyyorelerinin 
:tl'ICl'futluk'toki fooliyeti 

"" '"• 'a ku 23 a.a. - Yunanldan'dakl lnglllz 
l.~ . veu 

Ili "'Ill li tt ert umumt karargAhm1n teblltt: 
l ll"ttr,kl llva kuvetlerl tarafindan dün 
~~~~l~ri l'ette yapllan blr akln esnas1nda 

:: ~~:~ ~~1~~1~d:~kll s:;t:i'~:•k;:;~~ 
1.'..~i.. lecemmUierlne, depolara ve lhtl
~r l'rne Ve erzak y1jinlanna mUtrnr 

~'"' Io •Ptlm"t1r. 
''°J Dull\u., ;>y•relertnden mUrekkeP blr ke5lf 
li., diter birt Uç mot~rJU blr denlz tayya
~~ 1kbt de iieno Uç mot6rJU &tir 
>1. ~ ~an tayyarest olmak üzere üç 

t~1'°tirri· Y}tarest dU1ürmü1tUr. BütUn tay~ 
1 ii U5lerine dônmU,lcrdlr. 

llgiliz toyyorelerinin 
A.frika'd k. f 1· · 

I, ~'~Ir 0 1 00 1yetl 
•"~ e, 23 ~ .\ 1tt1 u a.a. - Orta tark tn1ill1 hava 

''"ile, ~u~nt karargAh1n1n tebliijl: Cenu
t..;~•rd11, thtl h"va kuvetlcrinc mensup 

-... i11.n t « •lnd"\· ayyarcleri, Hrava'n1n ccnubu 
t. ~lti ·~~ ttiintakada, altaktan uc;arak, 
l.~ ltlbe.td Cri tahat~iltlerlnl fiddetll suret -
l.,.._ ltllt ~lan etrnti ve mltraly51 ate~ine 

"'<fi • a-1e 
1 Il, li Ka • Moyalc m1nt&kas1nda blr 

~.,.'Uri hU~·lll.balanm1)tir. 
,, ... t•.a 1tlldP-· 
''l "''•ni ,.;I vec;hilc, ~lusavva tayya-

4rat1n~' ~f'nuht Afrika avc1 tn.yyare -
r. •t-:tsi lln Y"p1lan hUcum ncUceslndc, 

~ "•r1 hda . l'da. 
1 

l'&ng1nlar t1karilm1~ltr. 
'" 'td1llia nglllr. hava kuvctlerine rnensup 

~I h l•. ~· "rt hilt >'Yarelerl, ~ehrin ~ark1ndll 
' 

11
1
/:Q'll lig rnl)•(1z nte~lnc tutmu~Jard1r. 

l1rill Pld.\ tir tenilcliglnc gürc, Dlngad'nin cc
\ 'l.>t avt' ""~ clv11.r1nd1t 19 ~ubatta Avus -
L ~.~ t l1iol 
~ t 10 ar1 ile almnn Junkers ~ 87 
~ f~llh l1tyy 1 . 

t •t-the ftrc er1 ar11.s1nd11 vukua ge-
li ''-clitliitt neli<'esind~ blr Junkers ve bir 

~tl11;~llln bu hlahrlp edihnl~tir. 
'-rlt 11 " 

1 
"rek!l.tn i$tlrAk eden tayyare-

t\ .... f'llt 1 i u·· . ) r avc1 tayyaresi kay1phr 

Y lio 1 ngiltere'ye kor~1 
Clp1la h 

L.nd Il ovo ok1nlor1 
>t1 ra, :a3 1 
h ~tia .a. - ln1iliz Hava ve Em-
c;i\1 reu, .. 

•irt i!l11 C'i.i .. flntn bu akfamki tcblii:i : 
1 •i •du• t·1h '•l 'a.bill . 1 a11a 1ark ve c:cnubu 

1~ tr1 a k 'ti· tti ol Çt lar1nda dütman bava 
1 1 •an· rnu1hi p J t)i r. ck a:z dü1man tayya -

a... tcçrn· 
---11u1r 11. fakat hiç bir bomba a-

1,~~!;11 ' resmî tebligleri 
'rt1.1' :al Il.a. _ .. 

d.~•"'~'tati .. Dun ak am neircdi len 
~'l'lQ.l.lt d re1cn1 teblii: 

' fb· '"riy 11tir. Ili e ve topçu faaliycti b.y-
~tl rkaç esir aldil<. "'· ... •3 • 

.a, - Emniyct nezareti ta. 

yare kaybetml,lcrdlr. 

tungking'de hava hücumlarma 
karJ1 ahnan tedbirler 

vcrmeleri. (877) 1ogoa 

Kundura ahnacak 
ti1. '1 \'tk;.lll·li Satin Alrna Ko.: 
Bl'her <;ifliue tahruin tdil<"n fiynti (780) Bu Ise girme klstlyenterln 30930 (otuz 

yedi yiiz &t'kst"n kuru' olnn (ti!:lg) alti )·üz bln dokuz yUz otuz) llrahk muvakkat te-

R b
'ld. 'ld·-· doksnn dokuz •·ift (,\) tipi kundura P•'"· r- minat ile kanunun tayin ettltl vesikalan 

Çunkill&', 23 a.a. - esmen 1 1r1 1g1- ., ,. 
Jikln niiinakn:saya konmn~tur. ihalesi 26.2.9 ~I ve tekliflerinl ayru gün saat 14,30 a kadar 

ne vo·re, Cunki--'de 441 umumî ve 543 hu- kom1'syon relsll'lne ve melerl l'-· d • ug tnr~nmba ~tinü saat 11 drclir. KaU teminah 5 r CUL1ffi 1r. 
s\l6Î 11itnak1n in1as1 bitirilmi1 olarak hava 817,H:J lir:idir. 5urtuainesi ~1. ~I. v. satin Sartnameter 200 kurusa Ankara ve Hay .. 

darpasa veznele-rinde sablmaktadir. (959) 
hUcumlar1na k ar11 mUdataa h&z1rhklan 
mart 1011Unda ikmal edilecektir. Bu s1i1nak 

Jar, 3Io bin ki1iyi alabilccektir. Bclediye 

makamlar1, bombardtman mevsiminin ba~
lanmaa1ndan evel 300 bln klglyl gehlrde!l 
tahllye edebileceklerlnl ilmit etmekted1r. 

Amiral ~arlan gene 

Paris'e hareket ediyor 
Londra, 23 a.a. - tsvlçre radyosu Vl

chy'den ald1t1 blr habere atten amiral 
Darlan'1n bugün tekrar Parla'e gldece~i
ni bildlrmektedlr. Bu 1eyahatten maksat 
Parla'tekt Frarunz mahtlllerl ve l§gal 
makamlar1 ile a1kl ve daimt 
muhafaza etmekten tbarettlr. 

bir temas1 

Mocoriston'do su 

bosk1n1n1n tohribot1 
Budape1te, 23 

ajana1 blldirlyor: 
&.L - :Macar Telgraf 

Sular alt1nda kalan &ra.ztdekl halktn 
tahliyeatoe memur edllen komlsyon ta
ratindan ne§redllen raporlara gôre 322 
ev yikilm11t1r. Fa.kat aulardan en çok 
zarar süren Soll kuabas1ndan henUz ra
por gelmemt1ttr. Haaara ufr1yan evler 

1.400 il bulmaktad<r. 
Çlttltklerde de blrçok binalar y1k1l -

m10 veya haaara utram11br. 

Almonya'do esosh 

tosorruf tedbirleri 
Berlin, 23 a.a. - Bir hususî muhabir 

bildiriyor : 
Millî müdafaa yüksck meclisi tarahndan 

ne1rcdilen bir kararnamede ycni bütçe i · 

çin büyük t asarru flar1n temini emredilme.k 

tedir. M a1raflann art t1nlmu1 katiyen 

memnudur. Yaln1z millî müdafaa masraf -

lan artt1rdabilecekt ir. 

M. M. V. DENlZ LEV AZIM 

Et ahnacak 
Deniz- Lev.1z1m Si t1nalma Komi51onun· 

dan : 
B ehcr ki losunun 

tahmin b edeli 

2.0l.36o kilo 11ltreti 48.77 kuru~ 
lo5.1a3 kilo kuzu eti 68.70 1';uru§ 
148.442 kilo koyun eti 71.38 kur~ 

1- Yukarda cin-s ve mikdu ve beber 
kilolar1nm tahmitt edi len bedeli yazth Uç 
kalem etin a6 $ ub at g41 çarpmba (iinü 
1aat 14 de kapalt zarfla eksiltméai yapda

cakbr. 
,._ 1Ik t eminall ( 14.805) lira (23) kuru§ 

ahna kornls)onunila Jrilrülilr. lsteklilerin ka
nunun en1rtltl,A-i hc·lgclerle ihale suatlnde ko-
misyona gt"hnelrrl. (912) 110115 

Kundura almacak 
?'if. ~1. \'ek!l.l<'ti Satin .\hnn Ko.: 
Bf'ht'r ~·iftint' t:ihrnln edilen flyntt (780) 

yt'cli yU7. .sek.st•n kuru~ olan (1729) bia redi 
yil~ yirn1l llnkur. çift nor1nnl tip kundurtl 
pnznrl1kln n1iinnk1lsnr.'\ kon1nu~tur. lhale~i 
26. 2. 9'1 çnr~arnbn tcünü anat 10,80 dad1r. 
Kntî tcn1inult (2.022,93) llrRd1r. Sartnarnesi 
'L 'L V. satin alma kon1i.c;yonunda gtsrülilr. 
tst<'klilf'rin knnunun enirettij(I belgelerle iha
le saatinde kon1\syona gelnu•lerl. 

(973) 11016 

Sari vaketa almacak 
M. M. Vekâlcti Satm Alma Ko.: 
Behcr kilosuna tahmin edilen fiyatI 

(360) üç yÜ:z a1lm1§ kurll.$ olan 5.000 kilo 
sarr vakcta pazarhkla münakasaya kon· 
mWjtur. lhalesi 2.8. 2. 941 cuma günü saat 
11 dedir. Katî teminat1 (2,700) iki bin yc. 
di yü.z lirad1r. Evsaf ve sartnamesi M. M. 
V. salin alma komiayonunda gOriilür. t&
teklilerin kanunun emrettiâ:i belgelerle 
ihale gün ve 1aahnda komisyona irelme-
leri. (1022) 11082 

Çantahk ara bezi almacak 
M. M. Velcâleti Sattn Alma Ko.: 
Beher mctresine tahrnin edile:n fiyatt 

(70) yetmi1 kur\11$ olan tek en (600000) al
ti yüz bin rnetrc veya beber met.resine tah
min edilen fiyah (140) yüz k1rk kuru-3 
olan çift en (300000) üç: yüz bin metre 
çantahk ara bezi pazarhkla münakasaya 
konmu$lur. Çantahk ara bezlcri için tek 
en 100000 mctre çift en 50000 metreden 
a~i1 olmamak 1artiyle ayrJ ayr1 teklif
ler de kabul edilir. ihalcsi 28. 2. 941 cuma 
&iinü saat II dedir. Evsaf ve &artnamcsi 
!il lira mukabilinde M. M. V. satin alma 
komisyonundan ahnabilir. Taliplcrin tek
lîf edccekleri miktarlar ü:zcri nden kanunî 
katî tcminatl:iriyle birlikte ihale gün ve 
saat1nda komisyona gelmeleri, 

11014 

Kalay alrnacak 
Devlct Demlryollar1 Sa. Al. Ko. dan : 
~tuhammen bedcli tsti500 (clli ~~ bin be~ 

yüz) lira olan 16 ton kalay 8-4-194.l sah gü
nU saat J~ 130 da kapBh znrf usulii ile Anka
ra'cla idare bin:uuncla satin e.hnacakt1r. 

Du l~e glrmek lstlycnlerin 4.02.5 (dôrt bin 
yirml be~) lirahk muvt\kkRt tcmlnat ile ka
nunun tnylo cttiii vesikal11.n ve tekliflcrini 
R.yn1 giln &nat 14..30 a kndar komisyoa reis
liKine ver1ncleri l1'z1n1d1r . 

Snrlnamcler (278) kuru.,n Ankara ve 
Haydarpn~a vcznelerinde sat1lmaktad1r. 
(986) 110i2 

Rezidu yag1 almacak 
Dcvlet Den1iryollnn Sa. Al. Ko. dan : 
~fuhammen bedelt 400.000 lira olan 2000 

ton rc:r:idU yai1 8-4-194.1 1ah gilnü 1aat 115 de 
kapah r.o.rf usulü ile Ankara'da \dare bina -
s1nda satin ahnaeakllr. 

Bu l~c girmek lstiyenlerin 19.7.50 (on do
kuz bin ycdl yilz clll) lirallk muvakkat teml
nat Ile kanunun tayln ettiA'I vcslkalart ve 
tekllflcrlnl ,yn1 KÜD 1aat 14 e kadnr komis
yon relslliine vcrmelcrl lAumdir. 

Sartnameler 200 cr kurui,a Ankara ve 
Haydarpa§a veznelerinde 1ahlmaktad1r. (98) 

11043 

Travers almacak 
Devlct Demlryollar1 Sa. Al. Ko. dan: 
l\:luhammen bedcll 185,798,95 (yüz otur. 

be' bln yedl yilr. dokaan teklz lira doksan be§ 
kuru§) lira olan 40381 adet cari bat ka)·tn 
travers! 10-8-19-1.1 pazartt'!I günü &!lat 1.5,80 
da kapah r.arf usulü lie Ankara'da. ldare bi
nas1nda satin ahnaekt1r. 

Du Ise girmck lstiyenJerln 8039,9:S (sekîz 
bin otuz dokuz lira doksan be$ kuru~) lira
hk muvakkat ten1lnat ile kanunun tayln ettl
gi veslko.lart ve tekllflerlnl ayn1 gün saat 
14,30 a. ka.dar komlsyon rclsli~inc vermclc -
ri lAz1mdir. 

Sartnamcler para111 olarak Aokara'da 

(1045) 
1 

mal:r:eme datrealnden, Haydarpa$a'da tcsel-
11084 li.lm vc aevk oeflijindcn dai1~lacakhr. (999) 

------------------ llO·ii 

Travers ahnacak 
D. D. Yollar1 Satin Alma Ko. dan: 
Muhammeo bedel, muvakkat temlnat ve mlktarlartyle ctnslerl ve ekslltme gUo 

ve saatlert qag--1da ait oldutu llstesl hlzasmda yaz1h ahlap traveraler b.er liste 
muhtevlyab ayr1 ayn thale ed.Umek Uzere ve ka.pait zart usullyle A.nkara'da ldare 
bina.s1nda satin ahnacakt1r, 

Bu tee glrmek lstlyeolerln llstesl hlzas1nda yaz11I muvakkat temioat ile kanu
nun tayin ettig--t veslka ve tekliflerinl aym gUn eksUtme 1aatlnden blr Ba&t evellne 
kadar komtsyon retallttne vermelerl 1a.z1mdlr. 

§artnameler paras1z olarak Haydarpqa'da teaeUUm ve 11evk 1efllttnde, A nkara'
da malzeme daireslnde, Eskioehir ve tzmlr'de ldare mafazalar1nda dat1t1lmaktad1r. 

Liste 
No. 
1 

Mlktar1 Clnsl 
adet 

4.6000 cA.rl hat kayin travers 
2 60400 càri bat kaym traver.s 
S (15000 kay1n kôprU travers! 
( x) (traversier meoe tekl!l edlldljfi 

(takdlrde: 
~ ca.r hat kayin traver s! 

Beher adedl Muv&kkat Ekslltme 
Muh. bedell temlnat gtin ve 

Lr. Kr. Lr. Kr. aaatl 
S, 15 8495, -) çar1amba 
S 40 11518, -) 6. S. 19il sa-

bu 6 00) 5750, - ) at 15,30 da 
7, 00) 6500, - ) 

8 15 10070 10961 

cakttr. 
2 - Pazarl!ft 25 oubat 94.1 .. ah gUnU 

saat 14 te Ankara Lv. A. SL Al. Ko. da 
yap1tacakt1r. 

3 - tsteklilt'rln katt teminatlariyle 
birlikte 1tyn1 gtin ve saatte komisyooa 
milracaatlar1. (1017) 
Metre mlkàp Adet Ebadt 

6 144 240 (0,08XO, 08X4 
14 720 460 (0,lOXO, 08x4 
19 200 640 (0,03XO, 20X4 

l\.fuhlellf ebatta çlvl 3~ kilo 
Yerll grl renkte yath boya 160 kilo 

11036 

Bulgur almacak 
Ankara L•. A. Sa. Al. Ko. dan i 

1 - Deht'r kilosuna ta.hmln edileo flyati 
çuvalh olar11k 19 kurn' olan 80 ton bulgur 
pa7.nrlikla sntin ahn11eaktar. 

2 - Bu rnikdnra mahsuben 15 tondao a
~a.~1 olmA.mak ilzcrc sahn ahn1r. 

8 - 30 tonun kali teminah 80iti lira 10 
tonun dl\ ·1.'18 lirndtr. 

(I287/1048) i:1080 

ANKARA LV. AMlRLlGlNE 
GELEN lLANLAR : 

Sadeyag1 ahnacak 

lr.mlt S11. Al. Ko. RI. den 1 

l - 38000 kllo &11.de ynA-1 kapala zarfla 
sabn ahnt1c11.khr. 

2 - 1halesi 26-2-9'1 gUoU 1:r:mlt Sa. Al 
Ko. da yap1Ja.cakt1r. 

8 - Sade val1n1n bcher kiloau tçln tah • 
mlo edilen flyatr 160 kuru~tur. Tutar1 52800 
lira, muv11kkat temloati f.000 llrad1r. 

4 - iateklllerin belli gUo ve saatlnde i• 
mit SL Al. Ko. na gelmclerl. (795) 10&2B 

ln§aat ve tamirat 
Bursa A1. D. Sa. Al. Ko. Ra. den • 

4. - Paznrhj}t 27-.,ubat-9-il per~embe gü- l - 1680.5 lira 7-1. kuru,luk btdeli kefifll 
nU sao.t 11 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da Bursa a~kerl lt!<esinln ln~aat vc tamlrah ka-
yap1lacakt1r. pah za.rfl& ekalltmeye konmu,tur. 

3 - lateklllerln ayn1 gUn ve saatte katl 2 - ÏhRle&I 27-.,ub11.l-9.t.I günü 1aRt 15 de 
teminatlar1 lie birliktc komlsyona mUracaat~ Bursa As. O. Sa. AL Ko. da y11pllacakttr 
Jan. (1037) 11057 Talipltrin 12ti0 Jira 43 kuru~ muvakkat 

VlLÂYETLER 

Kereate yaphnlacak 
Denizli S1bat VI! lçtimai Muavenet Mü

dürliltündea : 

1- Denizli vilâyetinin $amh kOyündc 
iskin edilmi1 olan 77 hancye verilme1i ka
rar altrna ahnan 759 metre miklb1 gayri 
mamûl çam all:ac1n1n Ac1payam kaza11 
Hayriye ormanrndan vcrilccektir. 

2- 759 metre mikâb1. gayri mamGl çam 
aiac1ndan 493 mc tre mikâb1 kcrcste sart
namcde yaz1lz cb'ada 10re imâl edilec:ektir. 

3- Kerestenin katiye, imaliye, nakliye 
ev sair ücreti olmak ilz-cre mamO.l kercs
tcnin behcr metre mikâb1na 20 lira 62. ku-

etn1 inAt~ ,.e kRnunl vesikalar1 ile hirlilrte ih~ 
le sal'ltinden bir aaat ev-tl Ko. na mürac.1.a.t-

lar1. 
Ke~if ve §artnamet1t her gün Ko. da. gü-

rûlebillr (823) 108-t.7 

S1g1reti almacak 
LUleburgaz Sa. Al. Ko. Rs. den: 

15 1ubat 9U gUnU oaat 11 de kapalt 
zarfla lhale edileceirt evelce Uln olunao 
SOO ton a1j1r etlne muayyen gUn ve aaat
tfll lalip ç1kmam10 oldufundan keytiytt 
evelki oeralt dalrealnde ve 26 . .t. 94.1 çar
§amba günU saat 10 da pazarhkl!" yap1-
lacakttr. Temlnat1 evet1ye1l 7375 lirad1r. 
1stekltlerio LUleburgaz Sa. Al. Ko. na 
mUracaatl&rt, (957) 10982 

Kay1f yular b~hg1 alinacak 

ru1 hesabiylc 10I65 lira 66 kuru1 tahmini Konya Sa. AL Ko. Rs.: 

krymet edilmi$tir. l - 4000 adct kay11 yular bathiI pa-
4- Kcrcsteler Samh çiftliiinde komis- z:arhk surctiyle satin ahnac1kttir. 

yonu mahsus tarahndan tcslim ahnacakt1 r. 2. - $craiti Ankara, Istanbul, Konya Sa. 
5- Kapah zarf usulile cksiltmeyc 10/2/ AI. Jcomisyonlar1ndad1r. 

941 tarihinden itibaren 21 .,..;;" müddctle uh · ........ 3 - Bedcli m amment 700 kurn~cur. 
konm~~t~~· .. Teklif mektuplar1 3/3/941 pa- 4 - Pazarl:A;1 27. 1ubat. 941 rûnü eaat 
zartesi. &'~nu saat 14 de kadar Denizli SI- 15 te Konya Sa. Al. Komis}'Oi1Unda yaptla
hat ve 1çt1mat muavenet müdürlüiünde top caktir. 
lanack. olan komi1yona verilecektir. Tet· 5 - Pazarhi1ndan sonra lakarrür edilc
kil edilen komisyon i1bu t eklif mclctup -1 eek fiyat üzcriT":.Jen yüzde 15 katî tcminat 

ahnacakhr. (Io31) 11083 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Samaun Sa Al. Ko. RI. den: 

1 - Aoaflda cln.a ve miktarlar1 Y&zlh, mUhammen bedel ve muvakkat teminat· 
tan btldlrllen beo kl\lem yem ve yiyecek maddelerl kapah z.artla ekstlt:neye ko
nutmuotur. 

2 - Nilmnneal ve 1artnamesl her sUn Samsun Sa. Al. Ko. da •OriHebillr. Birtr 
aartname de Ankara ve tstanbul Lv. àmlrllklerloe gônderllml1Lr. Samsun'da ta
llpler Sa. Al. Ko. da ve Ankara, tstanbul'da bulunanlar o mahallin Lv. A.mtrlilclerin
den usulen alabllirler. 

3 - !hale gtinU 14 mart 9U gtinü saat 11 dedlr. 1haleol Samaun Sa. Al. Ko. da 
yap1lacakt1r. 

' - Talip olanlar mezkQ.r gUn ve saatten bir saat evel tekllf mektuptar1n1 ve 
teminat makbuzlar1n1 ve ttcaret odalar1nda kay1th olduklar1na dafr 941 y1hna ait 
veaikalanmn mevzu bulundutu mllracaat zarflar1n1 Ko. na vermio olmalar1 llz1m~ 
dir. (8221 10846 

Clnai 

Sadey&#J 
K. fasulyo 
Nohut 
Pirioç 
ArP• (ekatra) 

Miktar1 
kilo 
4000 

30000 
15000 
15000 

127000 

Muham.men 
Lira 
6400 
5700 
1850 
'800 
8890 

fiyat1 Muvakkat teminat-1 
Lira Kr .. 

580 OO 
427 50 
12~ 75 
360 OO 
666 71i 



-
Yavrunuz Saadetinizdir ..• 

Onun gürbüz ve sihatll yeti§imi; tabiahn hpk1 bir yavru gibi 

sinesinde yeti§tirdigi saf ve normal g1da ile mümkündür. Her 

anne tabiatin insanlara bah§ettigi bu kudrct güzellig"nden 

istifadeyi geri b1rakmamahd1r .• 

ÇAPA MARKA 
Müstahzaratmda bu hassa tamamen mevcuttur. 

Be§ikta§ : ÇAPAMARKA Tarihi Tesisi : 19!5 

Sat1f1k koknar kerestesi ve kestone kasalalarr 
Devlet Orman bletmesl DUzçe Revlr Amlrlll!inden: 

Ci.nsi bulundugu yer Mlktar1 :bener M;J. 

Adet MelrekUp M. klymetl tstlt 

Kôknar kasalas1 ve kalas1 Tatava deposu 
Koknar kMalas1 ve kalas• Tatava deposu 
Këknar kasalas1 ve kflla.&1 Çakalhk 
Kliknar kW1alas1 ve kalW11 Çnkalhk ., 
Koknar kasalas1 ve kalas1 Çakalhk 

1118 68,M9 
Lira Kr. 

21 OO 
21 OO 
27 34 
27 34 

27 34 

No. s1 
1 

K ~stane kasalas1 Çakalltk 
Ihlnmur kasalas1 Çakalhk 
h.araajtag kasalas1 Çakalhk ,, 

476 63.670 
1290 179,648 

821; 124,395 
81 11,179 

531 56,735) 
29 2,980) 
55 6,396) 

2 
1 
2 

3 

25 OO 1 

Cinsl mlklnn vc muharnmen k1ymetlcri hlznlnrmda yaz1h muhtellf ebatta kiiknar, kes
tane, kara agaç kalas1 ve kasalnlar1 6. 3 9 n çar§amba giln!l saat 14 de Düzce'dc Devlet 
Ormno l~lctmesi revlr àrnlrligi binus1nda mUte~ckkil komisyonda ayri ayr1 aç1k artbrma 
lie 8&hlacaktir. Sartnameler Îstanbul, Uolu orman müdürl!lklcri ve Anknra'da orman u
mum mildürlükundc Adapazar1, Hendek orman bülgc §ef!lkleriode vc DUzcede revir àmir
ligi ve mallnr mah~llinde gorülcbillr. 

Talip olanlarin l~tirûk edecekleri pnrtinin muhammen bedel tutarmm % 7,5 mlkta • 
rmcla temloatlnr1 ve vesaikl lllzunalari lie birlikte ihalc saatlndeo cvel DUzce'dc rcvlr à • 
mlrligimlze m!lrncaatlari. (1315 • 10 L9) 11066 

ODEON 
Yeni ç1kan plôklar 

MÜZEYYEN SENAR 
KEMAN,KANUN,UT 

270411 No. 
Girdim yarin bahçeaine - Bursa. TUrkUsü 

Ab Fe.dimem - Bursa. T!lrk!lsil 

MUSTAFA ÇAGLAR 
KEMAN, KANUN, KLARNET, UT 

270412 No. Kalbimin aram1 yoktur - Mnhur Gnzel 
Çaldmp çalg1y1 - Suzinak §nrkt 

REFlK BA$ARAN 
11 Y ALNIZ CURA 

270415 No. 
Güzelin yanait - Bozlnk 
Marat Marat - Halk ~ark1s1 

HALIL SOYLER 
KEMAN,KANUN,KLARNET 

270416 No 
Duman olur dailar ba11 - Halk ~ark191 
Goç goç oldu - Halk ~ark1s1 

..tflllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllfllltlllCllllllllllllllllllllllllllll!::, 

-- Ti M. 0 FU J ------ (Abdest Bozanl dedlb'lmtz baraak kurtlar1mn <Jcvas1d1r. Bunlar s1flr et! 
: Ile ynp1lm1§ pastirma ve snc11khr1 ylyenle~·de h.a!1l olur. Uzunluklar1 dllrt 
_ metredeD on metreye kndP.r olur Y..I o;r çol: lch!l:tcll bastahkl!Lra yol a1:t1r. 
: Tt MO FU J bu 1rnrtlarin en b!rincl deva~nd11. S1hat Vekàletlnln mUcaa· - deslnJ baizdlr. Her cczaaede bulunur. Reçete lie satI!ir. 6042 --

---
----
----':i1111111111111111111111:111111111111c11111111111111111111a11111~11c~111111111111fr" 

TÜRK HAVA KURUMU 

Sade yogi ahnacok 
TÜRK HAVA KURUMU 
Havac1hk Dairesi Genel 

Direktorlügünden 
1 - Havac1hk okulu ihtiyac1 için 

satm almacak 3000 kilo sade yag aç1k 
eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Muhamrnen bedeli 4950 mu • 
vakkat tcminatl 371 lira 25 kuru§tur. 

3 - Eksiltmesi, 5 mart 1941 çar • 
§amba günü saat 15 te Türk Hava Ku· 
rumu Havac1hk Dairesi Levaz1m §u • 
besinde yap1lacakt1r. 

4 - §artnamesi paras1z olarak veri

lir. 
5 - !steklilerin belli gün ve saatte 

komisvonda bulunmalan. 657 

ASKERIFABRlKALAR 

Linters pamugu almacak 
As. Fab. U. Md. Merkez Sn. Al Ko. dnn: 
Balya hnlindc verilmek ve içeri<inde 1s -

karta ve de~e pamuiéu bulunmnmak ve '7o 7 
den fnzla zuhur edecek rutubet vezinclen 
tenzil edilmek ~artiyle 200 - 300 ton yerli 
Linters pan1ugu ahnncak. 

Tahmin edilcn brdeli (82.600) lira olan 
200 - 300 ton yerli Linters pamuii;u Askerl 
Fabrikalar Umum Müclürlüiéü Merkez sntm 
alma komisyonunca 28-2-9U euma gUnü sa
at 15 te pazarllkla ihnle cdilrrektir Snrtna
me (4) lira (l3) kuru~tur. Muvakknt terni · 
nat (5375) lirnchr. (1005) • 110 IH 

ASKERLlK l~LERl 

~ubeye davet 
Vabnnc1 Askerlik Su besinden • 
836 dogumlu ve bunlarln rnuameleyc rnbi 

olup 336 doii;umlular nskerlik meclisince k1· 
sa hlzmetll askcrliiéine karar verilmi~ olan 
lise mezunu ve tam ehliyetnameyl haiz bulu
nnnlar. 1 • M nrt . 9.u tnrihinde hazirhk k1-
tnsina sevkedileceklerrlir. 

Yuknrdll yaz1h ~artlari hnlz vc Ankara · 
dn bulunan yahnnc1 k1sa hizmetlilerin 26 · 
Subnt - 911 tnrihine kacL1r sevkedilmek !l•e· 
re hernen ~uheye mUracaatlari, gelmlyenler 
hakkmcln knnun! takibat yap1lncng1 ililo olu-
our (961) 10985 

UmumÎ Heyet 

to~~llnt1s1na dâvet 
Q;;nek Evler Yap1 Koope

ratlt'i idare 1Vlechsmden : 
Kooperatihm1zin lb/2/ 1!141 ta

rihinde tlalkevinde yapilacag1 
ilàn edilen senelik alelade umu 

mî heyet toplanusmda msab1 

ekseriyet elde edilememi§ olma
smdan bu toplantl 13/3/1941 
per§emhe günü saat 17 .30 da Di· 
vam Muhasebat binas1 konferans 
salonunda yap1!acakhr. 

Ortaklann te§rifleri rica olu • 

nur. 

Ruzname: 
1 - 1dare meclisi ve mürakipler 

raporlanmn okunmas1, 
2 - Bilânçonun tetkik ve tasdi· 

kiyle idare meclisinin ibra

s1, 

3 Müddeti biten ve kura ile 
aynlacak olan ait! idare 
meclisi âzasmm yerine ye· 
nilerinin ve alti yedek â • 
zanm seçilmesi, 

4 - Üç mürakip oeçilmesi, 

S - Nizamnamenin 9 uncu mad
desinin C f1kras1 sonuna 
(Zarurî e:ebepl~r dolay1 • 
siyle §irketle a!âkalanm 
kesmek is~ediklerini 941 ae· 
nesinin i.!k alti ay1 içhde 
idare meclisine yaz1 ile bil
dirilen ort:klar mevduat1 • 
mn iade:.i "bir sene s:mra,, 
kaydma tâbi tutulmaz) su
retinde bir ftkra ilâ-Tesine 
müteallik idare mec1isinin 
teklifi. 

.. 

..1u11111111111 TERZI 1111m1m11a.. -

Sat1l1k arsa ve tarlalar 
EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN: 

Mesahas1 Mukadder Esas 
No: 
699 

Semti 
Çankayada Ayranc1 
mevkiinde 

Cinsi 
Tarla 

M2. Kiymeti 
6799 M2. 13598.-

Depozitosu Izahat 
2720.- Bir k1sm1010 üzerinde Ha~n ~~ 

nmtay ve Settar Ozgan'a ait 

184 No. lu evler vard1r. J{o· 
Maltepede Zeyrek Arsa 8264 M2. 24792.- 4959.- Jandarma mektebi civannda ve 
caddesinde runlar sokag1 kar§1smdadir. 1cei 

1089 

1252 Keçiêiren, Dani§mend Tarla 383883 M2. 38388.- 7678.- Kalaba kêiyü üstünde C. ~e~e • 
mevkiinde Kalaba Bankasma ait arazinin §ii:na11° 

kêiyü üstü dir. 
1 - Yukanda yaz1h gayri menkuller pe§in para ile ve kapalt zarf usuliyle sat1hkhr. 
2 - Müzayede 25/2/1941 sah günü saat 14 de bankam1z sah§ komisyonunda icra edilecektir. ··re 
3 - !stekli olanlann Ankara Merkez Emlâk Servisinden bir lira mukabilinde bir §artname edinerek buna g~dl 

tanzim edecekleri teklif mektuplanm müzayede tarihi olan 25/2/1941 sah günü saat 14 e kadar Ankara 
merkez sah§ komisyonuna tevdi etmeleri lâz1mdir. 

107
54 

4 - Fazl:? izahat almak istiyenler Ankara Merkez Emlâk Servisine müracaat edebilirler. (728) 

--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--__.,..,, 

NAFIA VEKALETI 

Muhtelif tezgâh münakasas1 

N nf1a V ek'11etindcn • 1 
4-4-19U cuma gtinil sant 15 de Anknrn • 

da Naf1n Yrkâlrti hinas1 l<:incle mn1r.rrne m 
dürlüj(ii odnsmdn topl11nnn mal7.e1ne eksilt· 
me komisyon11nrln (/5·\.50) lirn 11111hnnHnen be

clelli bir aclet tornn, hir ndrt kolonlu makknp 
bir adet clnire destere ve iki ndet pliinya lez· 
p;i1hlarmm Çumrn lstasyonundn vn1rnndn tes
llm ~nrtiyle montaj mnsraf1 Vrkâlete ve mon· 
tnj1 rnUtenhhicle nit olrnnk ü7.ere nç1k eksilt· 
me usuJ.ü ile 1111.itenhhit nnm ve hrsnh1na ek

siltmesi yapilnrnkt1r. 
gksiltnu." ~nrtnn1nesi vr trfPrruatt h(•clrl· 

">h~ olarak 111:1lzr111E" mücliir1üii;ünclrn thnahi

li r. 
Muvakkat teminat (108) lira (75) kuru!}-

tur. 
fstcklilnin rnuvnkknt temlnnt ve ~nrtnn· 

meslncle ,·a1.1h vesnik ile hirlikte aym gün 
snnt 1.'5 cÎr rnrr.ktîr koniic;yondn h:t7.tr hulun· 

mnl•ri l:11.111ichr (910) 1nnr.2 

ZlRl'~A T VEKA.LETl 

Da:rtilo ahnacak 
7.irnnt Vekillli(inck:i 1 

l - En nz orta mektep mezunu olmak 
~artiyle 111ü1"tfl.hakn ile ve bare1n knnunu hü -
kümleri dahilinclc kHip daktilo ahnnrakt1r 

2 - Mi\sahn1<a lmtihan1 26. 2 . 941 çar -
~nmba giinü snat on bcite yap1lnrnktir. 

3 - htek'L'crln mektep vesikas1, doi(ru
luk kn~1d1 ve iki adrt fot1graf vc bir dilek· 
çe ile 26. 2. 94.l gUnUnr kndr.r Zirnat \'ek11· 
leti Zat Î~leri Th~U1ürlüiiüne mürncnotl1tr1 là-
wndir. (IO~C) 11052 

ENSTlTOLER 

Kuma§ ahnacak 
Gad Tcrbiye Enistitüsil ~1UdürlUJlüudrn: 

1 - Gazi Terblye Enstitiisü talel.Jesi içln 
526.80 metre kuma§ aç1k eksiltme ile satin 
11hnncnkt1r. 

2 - M uhnrnmen bedeli 3898 lira 32 ku 
ru~, ilk teminat1 292.38 lirndir. 

a - Îhnlesi 25. 2. 9U sab g!lnil snat 15 de 
Ankara mektepler muhasebcciliginde yap1 · 
lacnkbr. 

" - !steklilerln belli gün ve santte ko · 
misyona gelmelerl. (729) 10780 

ANKARA BELEDlYESl 

Y ol yaptirdacak 
Ankara Belediyesinden 1 

1 - Hacettepe, Samanpaznri arasmda 
ynptmlacak yol lo5aat1 1§1 on be§ gUo müd
detlc ve kapah zarf usuliyle eksiltmeyc ko
nulmu§tur. 

2 - Muhnmmen bedeli (138LO) lirad1r. 
8 - Teminab (1038) lirad1r. 
" - Îhalesi 4-3-9.U sah gUnU snat Il de 

yap1lacagmdno §artname ve ke§if cetvelinl 
gormek ve 85 kuru§ mukabilinde almak isti
yenlerin her gün enc!lmen kalemlnc ve ls -
teklilerin de lhale gün!l olan 4. 3. 9U sah 
gUnü saat ona kadar usulU dairesinde knpah 
mrf teklif 111ektuplar1m belcùiye dair~sincl• 

n!lte~ekkii daim! eocUmene m!lracantlnri. 
(884) 10907 

Doktor oranryor 
Gonen Koy Enstitüsü Müdür -

lügünden : 
1sparta Gêinen koy enstitüsü için 

baremde tekabül ettigi doereceye gëire 
aslî maa§tnt alarak b:an§t dahilinde 
ogretmenlik yapmak, aynca 100 lira 

Arpa sati~ ilân1 
Ankara !nhisarlnr Ba~m!ldlirliigünden: b~ 
1 - tnhtsarlar Ankara blra tabr!kastnda mevcut c!ns!, m!ktar1, ve I!lo ~ 

men t!yat1ar1 a§atida yaz1h arpalar hlzalarmda gësterilen U"ullerle ve §attll 

sine glire sat1lacakt1r. ugtl Il' 
2 - Sat1~a li mart 1941 çar~amba gU nU saat 15 te lnhlsarlar b~müdilr1 

!1asmda toplanacak komlsyonda b~lanac akt1r. 
3 - tsteklller arpalari her gUn Ankara b!ra tabr!kasmda gllrebllirler. 11>-ofl 
4 - tsteklllerln ben, gUn ve saatte te mlnat paralar!yle birlikte kOrtl 

gelmelerl. (914) 

C!nsl 

tklncl arpa 
C1hz arpa 
Kavuz arpa 

Sat1§ ~ubes! 
Say1 218 

Tahm!nl 
mlktar1 
kllosu 

26387 
1538 
9717 

BA~VEKALET ____ ___;:... 

Münakasa tehiri 

Muhammen 
kilo 

flyab 
Kr S. 

:, 88 

1 50 
2 

Devlct Meteoroloji 1~1eri Umum Mü
dürlügünden : 

l - Umum müdürlügümüzce açLk ek
siltme suretiyle satm almacak olan (3000) 

adet lâstik hava son.daj balonunun eksilt
mesi 3 mart 941 pazartesi gümi saat on 
be~e lehir edildigi ilân olunur. 

(1051) no86 

Toplonhya dôvet 

Tutar 
flyat1 
Lr. Kr. 
1551 56 

230 70 
194 34 

7,5 temlnatt 

Lr. Kr. 
116 37 aç1k arttit!ll• 

17 30 pazarllk 
14 58 pazarllk 

, ______ _ 
BELSAMiJOl 

01· 
Îdrnr yollnr1 iltihab1, hnd vc ~ flo 

min belsoii;uklugu, idrnr zorJu1' $ 1 
b. ~f( 

mesnne ve prostnt iltihab1 ve '' ~o~ 
hnstnllklarmm teclnvisinde tesiri çn t~· 
ve knticlir. Ec,nnelerden 1srarla. S 
SAMITOL nrny1mz. 

Umurnî sati~ yeri: 01 
Anadolu Ecza Oepo1u, latanbul 6 

~-lmlrol!l'Dm~-::::/. 
1111~ 

..11111111111111111111111111111111111 ~ 
Esnai Cemiyetleri Umumî Kâ

tip!igi:nden : • • 1 = Nezle deyip geçmeyin1Z ' ~. 
25, 2/1941 sali günü saat 15 te ma-

: Verem, brO!l"it, zatürrie, 1
1

1 

nifatura, tuhafiye ve haz1r elbiseci • : ~ 
Ier cemiyetinin 26/2/1941 çar§amba grip, nezleden gelir. ! 
günü saat 15 te otel, han, pansiyon G 0 M r, N T là l l 
ve hamamc1lar cemiyetinin ve 28/2/ : i: A l 
1941 cuma günü saat 15 te Hurdavat· 1 j 
ç1, "ktrtasiyeci, çinici, kuyumcu, cam- : Nezleden korur ve nezleY ' 
c1 sarraf, in~aat ve otomobil malzc · - kokünden l:eser. Eczanelerd'~ i 
mesi satanlar,, cemiyetinin Samanpa· - israrla GO MENTAL aray1t1

1
$ 

1
1 

zanndaki Esnaflar Cemiyeti binasm- : 11111 
da ve 28/2/1941 cuma günü saat 9 da "1lllllllllllllllllllllllllllllll

1 
6 

bahçivanlar cemiyetinin "Eski pesta· lacaktir. E<>naflanrn1zm muayYe~I 
ne" arkasmdaki Ahmet Kemal'in Es· Jan gün ve saatte mensup oJdll !· 
naflar kahvesinde y1lltk genet toplan toplanhlara Î§tirâkleri rica olll

1111 t! 
t1S1 ve ~dare heyetleri intihab1 yap1 - / 

~~~~~~~~~~~~--__./ 

(, 

,.._._-.. _-/,1';; ' i\:J .~·~ --"'01 
Normacol ald1g1mdan beri kendimi gayet iyl hissec:li~ 
yorum. - Normacol aslâ zarara olm1yan nebatî mad· 
deden yapilm1~d1r. Bu zerrecikler bag1rsakda gaitl 
maddelerle kari$makda, jelat1ni ~ekilde ~i~mekde ve 
boylece gait1 maddeler yumu~ak ve kolaylikla kayan 
bir hale gelmekdedir. Bu suretle normal $ekilde yani 
saglam ~ah1slardaki tarzda ve diger müshillerde gorül· 
dügü gibi bag1rsak kenarlarinda her hangi bir taharrü~ 
olmaks1zin bag1rsaklarin bo~almas1 vukua gelmekdedir. 
Bu itibarla Normacol sayesinde bag1rsak bo~almas1 

hallerinde diyare manzaras1 aslâ gorülmemekdedir. 

: ücretle okul dok~orbgunu ifa etmek 
_ : üzere bir doktora ihtiyaç vardtr. §era 
-- SITKI DOGRUL 

Sizde kab1za kar~1 Normacol kullanin1z bir tecrübe ile 
tesirinin mükemmelligini anlam1~ olursunuz. 

: Ankara Bankalar caddeslndeki ; iti haiz olanlarm evrak1 müsbite ve 
;: magazastn1 htanbul'da Beyojtlu ts- : tercümeih3.lleriyle, herhangi bir vilâ· 
_ tlk!Al caddenl No. 146 (LUVR) a- yette çah§tyorsa muvafakatnamesini 
- partimanma naklettlA'lnl sa:n.:i roll§· : alarak müdürlügümüze evrak1 mils • 
: terllerlne blld!rlr. 729 : bitesini gêindermek suretiyloe müra • 

"1lm111111111111111111111111m1m111r caat etmesi. 11060 

U LUS - 22. lncl y11. - No. 7023 

1mtiyaz Sahibi 
lskender Artun· 

Umumî Ne§riyat1 ldare eden 
Yaz1 l§leri Müdüril 

Mümtaz Faik FENtK 
Müessese Müdürü Na§Ît UJug 
ULUS Bas1mevi ANKARA 

YENi Sinemada 
BugUn bu gece 

Robert Taylor • ev Ayres 

BENi HATIRLA 
fllmlnln lkl bUyü!c yaratic1s1-

d1rlar. Ayr1ca Miki Maus 

Seanslar: 14,30 • 16,30 • 18,30 

gece 21 de 

HALK Sinemasmda 
BugUn bu gec

Mllyonlar sarf!yle vah~I or
manlarda Uçe sened~ vUcuda 
getlrilen büyük esrar film! 

Ye~il cehennem 
Yaratanlar: Dug!fls Jt'alr

banks. Jr .• Joan Bennett 
Seanslnr: 14,30 • 16,30 • 18,30 

gece 21 de 
Saat 12,111 te ucuz halk 

matine si Mikado 

NORMACOL 
en ideal kab1z ilac1 

SUS Sinemasmda SüMER Sinemasi~d' 
BugUn bu gece fi' Bugiln bu gcce 

GërdUfU rajtbet her fllmln etJ 
941 mevslmiolD 0111 940 • 

fevklnde olan Tlirkç: sëzlü la alàka uyand1ra.D 
p 

ve §Prklh 

Bir Türke Gonül Verdim 
Film! her • sey!rc!yl memnun 

eden gUzel blr eserd!r 
Ayr1ca: DUnya haberlerl 

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

fil ml ~ 

HAFiYE KôP~1 gO 
Ayr1ca: Hava kahre"' 

nas1l yeti§lr j6• 
0 , 

Se..nslar: 12,15 • 14,S e 
18,30 gece 21 d 


