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Halk ve muharrirleri 
Ahmet Kutsi Tecer'in çok 

güzel bir yaz1s1 
1 9 4 1 Yaz1 Ï§ler! MUdUrU 1061 

MUessese MUdUrU llU 

5 KURU~ Yaz1 hier! 1062 _J 
id are 1064 ---~~--==-=-~__:~~~--~~~~·~~~~~~~~~~~~__:_~~~~~ 

MilU Sel ismet inonü 
Dogu vilâyetlerimizde 

tetJ rikler yapt1ktan son ra 

dün Ankara'ya ondü 
ANKARA, 6 a.a. - Reisicümhur lsmet lnonü ( 29/ 1/ 1941 ) 

tarihinde bailad1klan Dogu seyahatlarmda Sivas, Erzurum, Er
lincan, Diyarbakir, Elâz1g ve Malatya vilâyetlerine ugr1yarak 
letkiklerde bulunduktan sonra, bugün saat ( 16 ) da Ankara'ya 
&.vdet buyurmu§lard1r. 

r Resimlerimiz Millî !}el'i Ankara Garmda kendisini kar§tla -
l>lrya llelen :z;evatla géirü1ürken géiatermektedir. 1 

Nazarî 
Ve fifî 
Qb/uka 

Hüseyin SAMI 
Urfa ~lebusu 

•b tnglllzler!n bu harpte tatblk etUklerl 

1 
luka lle geçen cihan harbinln ilk y1l

.. artnda (19lt, 191:5, 1916) tsmt geçen 
8Q 

.. Zd.e abtuka,, arruunda ne büyUk fark .... 
1t\ .... 1914 aeneslnde atustosu olmal 
b ernleketlerinde geçlrml§ olanlar inti· 

atar1 at t 01 bütUn tazelifiyle elA.n muh a-
a. ederler: 

Ok U'zun blr mUddet lçin aç1k dentzlere, 

1 YanU!lara kavuean1amak, dUoya pazar
b.lt'rnin hasrettol çekmek endioestyle o 
be tell§h ve euursuz mUbay&alar!.. BU
Jlllaaa gida maddelertyle gaz, beozlo, kô
dUUr Pe1tode ko1anlarJ Slmalltler arttk 

t 
nya. tlcaretlol k.Arh a111vert1lerl unu • u • 

t P bu bàdlrede keodl hayatlann1n kay-

t:~~· dU~tUler. Büyük Brltanya'nm Bel
'ç Y1 çlg"niyen Almanya'ya kar11 harp 

11 
tit1 haberl vapur kumpanyalar1oda, 

ltCorta 1lrketlerlnde, bankalarda, ltha
tr t.t~acat flrmalarinda, borsalarda, an
d 'Po Ve doklarda,. r1httm boytar1nda yil-

1r1l\'\ U ~ a rattyle yay1hyor! NeaUdeo nesile 
l:>.l 1k <lentze kavu1an u!uklardan gôzlerl • 
ti btr an ay1rma.rn11 iO adamlar1n10 mu
a 'Yl'eleslnde, blrdenblre, k.ara fie denlz 
l:ll'a.tinda &11lmaz blr duvar ôrülUyor! 
oi'klernedtti blr anda beynine korkunç 
1~"tu kadar esrarh blr darbe yem!§ o -
bi la.tin aersemlltl her taratta gijze çar-

Yor! 

bit l\Jrnan ordular1 1lmal! Fransa'nm mün
lt 0 va1ar1nda Uerlerken eimal memle
•tte 1 C1 r nln havas1 da dekoru da birdenbtre 

t:tl1tverdt. Nlzam! haclmden ve slklet· 
"1~! fazia hamulelerlyle AdetA auya g6-
,., llltlt, !r! g6vdell 1!1epler iskand!nav
\>u liollanda pty&salar1n1n durgun ve 
lltttlcun muhittne beearet haberl veren 
.. 1:1t dUdUk 1eslerlyle 1!mal Umanlar101 
Ilot llllamajla bB§!adtlar. Amsterdam, 
10 terdam, Copenhague, G6teburg, Os
'•tt7hhrntar1nda yenl gelen tthalàt e§yas1 
bite ler1 tnesut aulh 11enelerinde gôrUlme· 
tl" 1•11talar1 buluyor. i§güzar tuccar1n 

"'lll .. , .. 
lr.e., N' .u:1.ercura" , Hollanda.. D&n!mar -
dot 0rveç, !sveç'in puslu semalannda 
1t-,"'""a1t: "Evlàllar, firsat bu f1rsatt.ir. 
lot> an.in., durmadao kazan1n! Ak1ls1zlar 
let~~ fethtne ç1karken alzler servet 

"One Ç1k1n,. dlye Ofilt veriyor!. 

l 

Dahiliye naztr1 olarak tekrar 
Vichy kabinesine girecegi 

Séiylenen B. Laval 

Mare§al Petain 'in 
tekliflerini hamilen 

AMiRAL DARLAN 

TEKRAR PARÏS'E 

HAREKET ETTÎ 
B. Laval'in dahiliye 

naz1r1 olmas1 muhtemel 

Afrika'da 

Îngilizler 

heryerde 

ilerliyorlar 

Agordat ve Barentu'da 

birçok siyah gëmlekli 

gruplan teslim oldu 
Kahire, 6 a.a. - Resmî teblige na

zaran, Trablusgarp ve Eritre'de in -
giliz k1talanmn askerî harekâl! mem
nuniyct verici bir tarzda inki§af et -
mektedir. Eritre'de ekserisi italyan 
olmak üzere 1500 esir almmt§!tr. Ha -
be§istan'da Gondar'da mühim ilerle
meler kaydedilmi§tir. !ngi!iz k1talan 
italyan Somalisine de her gün biraz 

( Sonu 3 Uncil saylada ) 

Arnavutluk'ta 

Uzun menzilli Elen toplan 

italyanlar1n bir 
l'ile.a• entzao1n plyase.lara, bllhasa& Ame • 

'•te~' •!par!t telgratlar101 telgrat lda-
1.,. '!' rllnUnde çekemez blr hale geliyor
"nt~lt lca.rt muhaberat usullerl aras1nda 
)'t. ~up,. un lsmi bile unutuluyor. Fi· 
Ce el &lite gibl esaslar, 11k dokunup, in· 
lt, •. 

0 
enen ikt1sadt mevzular olma.ktao Çl• 

., r ·•E 1- llt · D luaa blr mUhlet lç!nde en faz-
"41t1 &! ltha1 etmek,, zlhlnlere, gônU!lere 
'''•Ill! birtctk emel oluyor. i1te tam bu 
~.~~da, 1tmal plyasalarlnl yenlden 
~biu~ • dtltUren blr fevkalàdellk oluyor. 
lbra., ay, Uàn etm!1 olan inglltere'nln 
to( a.t tUccar1, Amerlka'ya rekabet eden 
tllti ~Uaatt eartlarla otmal memleketleri· 
ti1:11 b bit aeneterdekl tstthlA.k lhtlyaçla -
lnat, lrkaç mtsU qan tekllflerde bulun -
la"eç b&§hyorlar .. Hollanda, Danlmarka, 
Ytot ~ N'orveç vaa1tastyle dll§manlanna 
Il bak lrna.nya'ya, bile bile harp ekonoml· 
"1&.t 1rn1ndan 100 derecede ehemlyetli 

Vichy, 6 a.a. - D.N.B.t Umumlyeile lyi 
haber alan bir kaynakto.n bildirildiiine gô- , 
re, Amiral Darlan'1n Parls'e yaptlit seyahat 
Uzerine diln toplanan naztrlo.r mecllsi bir 
karar almaktan siyade uoktainaz.ar teatlsl 

cephaneligini 

berhava ettiler 
Kiral Zogo'nun elen ordusuna 
yazdacag1 h a b e r veriliyor. 

• lll&dd 1
914 

e, rnalzeme sat1yorlar .. 
dotru •ene1t a.tu~tosunun on be1lne 
a,la lt hububat yUklU bUyUk gemller à -
tl,.ty aflte hallnde Rotterdam llman1na 
cl.e\la or! 'rahltye tolerl gecell gUndUzlU 
t1 u: edtyor. Blr yandan da. Rhin neh
ltiyat;r~nden cenuba dog-ru bug"day sev • 
tt \Par ll§hyor. EndhJelt harp havadlsle· 
<lf>t-k ken: 1tyast taallyetler devam e
.,,,.rrien, lkt1sadt, tlcart haberlere k1ymet 
~•l hett henUz o tarlhte meslekt blr ltl-
,,. &Hne 
"'~ta.r getlrm.:mtf olan "harlciye 
~11 •li•r< . bujtday yUklU geml kaflle•I 

E.1n18 k •1&rekete geçmête mecbur ka-

(Soau 4. Qacü saylada) 

lçln lçllma etmljtlr. 
Amiral Darlan Mare'al Petatn'in 

(Sonu 3 üacü saylada) 

t klif- Manast1rj 6. a.a. - AmavuUuk hududun 
c \ daki (Royter) muhabiri bildiriyor : 

11 Pogradct civarma yerle3tirilmi1 olan 

-------~----------' (Sonu 1.üncü saylada) ------- ---- ·-
• 

Bir ~zun menzilli yunan toP.u mevzie J1_erle1tirilirke11 

Egede bir çok yerleri 
gene seller istilâ etti 

Trenler ve otobüsler yolda kald1 

Eski§ehir'de de Porsuk ta§b ve §ehrin 

mühim bir k1srn1 seller albnda kald1 

Ege'deki son seylâpta sular alttnda kalan pamuk tarlalari 

fzmir, 6 a.a. - Birkaç gündenberl Ege J 
m1ntakas1n1n muhtelif ycrlerlne vc bllhassa 1 
dün de !\tanisa m1ntakas1na yagao ~iddeUi 

yagmur ve sellerden baz.1 tahribat olmu§ ve 
tren seyrilsefcri durmu,tur. 

En1irA.lem - l\luradiye aras1nda bat boyun-
daki sular1n yUksekligi blr tarafta 65 ve di-
8"er tarafta 85 &antimdir. Bu yUzden dün 1z-
mir'e p;elmesi beklenen Ankara ve Afyon pos-

Amerika 
Büyük Britanya'ya 

yard1m1 tast l'rlanisa'da ve fz.mir'den harcket eden 
Band1rma postast d& EmirAlem - ?tluradiye 
istasyon1an aras1nda sular içlnde beklemek
tedlr. l\tanlsa daklar1ndaki karlartn havan1n 
teslriylc erimege ba$lamas1 yilzUndeo scy
l&p tchlikesinden endi~e edilmektedir. 

h1zland1racak 
Gedlz nehrl yUkqelml$ ve bUtün çaylar 

ta!}m1~br. Kula'n1n Scyitali mahallesi 24. sa
attenberi sutar içindedir. Bir CV cl:ikmü~, bir 
çocuk ankaz alt1nda. kalarak ôlmü~tür. Ala-

Vapurlar boyuna tayyare, 
top ve tank naklediyor 

A Iman f azyiki 

ve Bulgaristan 

Times'e gore 
Bulgaristan bu yüzden 

çok güçlük çekiyor 
Londra. 6 a.a. - Times gazetealnfD 

Sof'ya muhablrlne gôre, Almanya'nto yap

t1t1 dlplomatfk tazylk karo1s1nda Bulga .. 
rlstan son derece gUçlUk çekmektedi r . 
Bu tazyik Romanya hududundakl askert 
haz1rhklarla alAkadard1r. 

lngiliz aalA.hlyettar mahfillerlnde dt 
Balkanlardakl vazlyet hakk1nda ayni 
mütalea yürUtUlmekte, yalnt:z. Bulgarls -
tan tarat1ndan memlcketln tamamlyetlni 
ve tstlklàlinl muhata.za ctmek hususun· 
da yaptlan beyanat1n samlmiyetinden 
§Üphe etmek fçio htç bir aebep olmad1g"l 
hatirlat1lmaktad1r. 

Bulgarlstan'1n blr harp sahnesl olmak
ta hiç bir mentaatl bulunmad1f1 ve al· 
manlar tarat1ndan esaret alt1na ahnan 
Romanya'o10 ug-rad1~1 Ak1betln terazlde 
kendini hlssettirdlgi bedlhldir. l3ulgaris -
tan vaktiyle Romanya.'n1n maruz kaldt -
Il tehllke Ue tehdlt edllmektedlr. BUI 
tehdldln Ise rumen mllleUol u#ratt1,t1 fe!Q
keUi netlce meydandadll'. 

Habe~isfan' daki 

100.000 italyan 

tahliye olunacak 

Kont Volpi 
buna dair müzakereler 

yapmaga memur edildi 
Londra, 6 a.a. - 'IUstakil FranSJz ajan• 

s1 hildiriyor: Daily Tclegraph gaz.etesl fW, 

habC!'ri vermektedir: 
.. Kont ,~olpi B. ?tlusolini'nin murahha11 

s1fattyle Londra'ya gelerck l-tabc~istan'1n 

l~galinl müteakip bu mem1C!'ketc ycrle~tiril· 
n1I~ olan 100.000 ltalyan1n tahliyesi mese
lesini mOz.nkcre edeccktlr." 

Kont Volpi Vichy'de 
Londra, 6 a.a.. - Vichy'de bulunan bit.,. 

raf btr gazetccinln yazd1g1na gore, eski ital· 
ra.n maliye naz1n olup B. l\tu&olinl turaftn• 
dan muhteHf vazifelerdc kullan1hn1§ olan B. 
Volpl Nevyork yoliyle \.~ichy'e gelmi§tir. 

Kont Volpt, Vlchy'de yüksek bir franst• 
fahsiyetly1e yemek yeml~tlr. Ôyle z.annedl
llyor kl, ttalyan mUltecllerlnln fransn. sa. 
maltslnden 1cvki lçin Clbuti ~ Addisababa 
fran11s hatt:Jndan lstifade edilmesi gôru~ül· 
mU§tilr. 

Gene sannedlldlginc gôre, fspanya ..-eya 
Portekls'de ini;tilis §ah1tiyetleriylc de mûzak .. 
reler yap1lmaktad1r. 

B. Eden'in beyanah ve italyan 
aiyasî mohlilleri 

l}ehlr - Kula aras1nda muvasala. kesilml,tir. 
Ala§ehir'den tahrlk edilen bir imdat ekibi 
ovayi kaphyan &ular1n lkl metreye yilksel
mll} olmas1ndan ilerlcmejic muvaffak olam1-
yarak gerl dônmU~tür. Seylàp tehdidinc ma
ruz bulunan Ala,ehir'in Balc1kOy halk1 jan· 
darmalar vas1taslyle tahltye cdilmi~tir. 

Bir otobüs $Ular içinde kaldi 

Vai;inzton; 6. a.a. - Reisicümhur Ruz
velt, harp malzemesinin kiralanmas1 hak
k1ndaki kanun liyihas1nda gOsterilen yar
d1mi:n lngiltere'Yct süratle yapilmas1 için 
dün tedbirlcr alm11tlr. Yardim1n yeni saf
has1, hariciye naz1r1 B. Cordell Hull, har
blye naz1r1 B. Stimson, bahriye naz1r1 al
bay Knox, genelkurmay reisi K"eneral Ge • 

Roma, 6 a.a. - D.N.B. ajans1 bildiriyor' 
ltalyftn 1iyast mahflllerl, IJalle Sela.sie'nin. 
Habefistan tahhna olan hakkt ve ingiliz hü· 
kilmetinln harpten sonra kendisinc gerck 
ta..-&lyelerde bulunmak suretiyle ve gcrckse 
fllen yard1mda bulunmak olyctlnde olduKu 
hakk1nda. lnp;ilterc hericiye na.z1r1 B. Eden 
taraf1ndan yap1lan beyanab ciddiye alma
maktad1r. inp;iltere'nln Habe~lstan'a yenl blr 
ipotck knymak istiycn bu beyanala 1talya
n1n verecefl blr ttk cevap vard1r ki o da 
müttcflkl 0111.n Almanya ile birHktc ingilla 
imaparatorluJuna kare-1 harbe kendi haklan 
ve tstikbali ic;in devam cdeceiidir. 

Bombay'a getirilen ital)an 
esirleri 

Bomba.y, 6 a.a. - 900 askerle 101. subay
dan ibarcl yen! bir ltalyan esi?i grupu Bom
bay'a muvasa.lat etml~tlr. 

Sular !oianlsa .. Ala~ehlr ~osesini mUtead4 

dit noktalar1ndan tahrlp etmi~tir. Turgut
lunun Akçap1nar ç11ym1n sulan scdlerl yika
rak ve yeni mecra bularnk Urga.nb ktiyünU 
tehdide bn~lam1$t:Jr. Sular ~imcli ~lanisa. ova
sina gelmektedir. Kumç&Yl Akhisar'tn Bey-

(Sona S. incl saylada) 

Amerika filosu 
denize aç1ld1 

Honolulu; 6. a.a. - Amerika'nin Pasi
fik filosu manevra yapmak üzere bugüo 
dcnize açilm1!jillr. Fila tam kadro ile ma .. 
nevraya ç1kmakta olup en az IO z1rhhy1 
ihtiva ctmcùc:tedir. 

B. Donovan Kudüs'te 
Kudüs, 6 a.a. - Amerika Cümhur -

reisi B. Ruzvelt'in hususî murahhas1 
B. Donavan bugün Kudüs'e gelmi§tir. 

(Sonu S üncU sayfada) 

B. Donavan, ingiliz fevkalâde ko -
miscri Mac Michael ile gërü§mÜ§tür. Ameriha'dan lngiltere'le teberru edilen 11hiye otomobilleri 

, 
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Birinci umumî harp günlerinden: 

1914 de Berlin 
I 

Sadreddin ENVER 
1911 eylülünde B<>rlin, ba•lam1$ olan, ni bir dünyaya kavu$mUS sanilik. 

dünya felàketini hiç hi. · tmeml ·ti. i,ehir Toz ·uz, toprakslZ, harbin hlç blr lzini ta
ba§tanba..,a ktrmw, beyaz, s.iyah renlder ile 11m1yan aslalt, tahta parke caddelerl geç
bewnm1$, bir bayram dekoruna bürünmÜ$- tik, Rauchstra.ue yirrnl numaray1 ar1yor
tü. duk. N okta bekllyen pollsten polise Jl'iderek, 

Evet, Berlin bu . onbahann parlai<, ak bu lp irlbl uzanan ev nezafetl, bahçe zara
&ünlerinde uzaklarda akan lozd kanm kara. eftl Ue süslü sokaklar bltmlyordu. Nihayet 
haberlerini duyi#iarru gibi idi. Sanki bu te- Tiergarten denen bol ataçh bir parkln ko
miz sehre vakur bir manzara veren, muaz- e ine düsen, aakin ve vl!Ullar muhitlndekl 
um binalar ônünde yerlere kadar sarkan Rauch tra.sse ylrrni numaran, "sefaretl ae
hayraklar harhin bütün elemlerini, !l>brap. ruyeyi" bulduk. bd adam boyuna yaklSllan 
lar1m ortm~tü. Caddelerde kayna§an, sa- yüksek kap1 ka11ah idi. OaldJk, biraz sonra 
ta, sola ko Uljan halkm yilzlerlnde 11&dece bir ato kiiprüsü çekingenlltl lie kap1 ara -
mahur bir ne e eziliyordu; zafer ne$esi !.. la.ndx. Kelli, felll h1!18inl 'veren iri bir vücut 
Hak u; da del;ildiler, Liyej, Namur, Brilksel üzerlne oturmus, mavi gozlU, 11&r1 pos b1-
biribiri ardJ ira dil$mÜ$, alman ordusu bir ytk!J blr m., uzand1. Eter arka.smda irôz 
sel lo.vrakhitJ ile f!an 1z topraklarma ya- 1 ahc1 renkU, 111.rma kordonlu, parlak dülme
yilin1$h. li esvap yerine bu adama Irak Jl'iyrriliJ, l'il· 

Bundan b~ka her eey tabli ldl. Tramvay- ziine de monokl takm1s olarak bir irece lo
lar, otobü Ier, omnlbüsler 1$liyor, herke kalinde ra tlansa teemmülsfu:: 
1 1 ,.e aiicü ile me &'lll! .. Ne athyan bir ana _ Mosyii lii baron 
côzil, ne hlcranh bir baba yüzü aeçiliyordu. 
Bilmem, na.il bir "hay, hny!" bu iki has-
sas mevcmliyeti aralarmdan sllmlstl T Yok
sa, onlar ll>braplariyle bqbw a bir kô <'YO 

mi inml tl'f 
Caddelerde lki s1rah dizilen tUtüncü dük

kAnmdan, en büyük maitaza vltrlnine ka

dar, ber tarafta KaYZer lklnci Vilhelm'in 
col ü ni anlarla dolu, hcybetli, rôtu lu re•
mJ as1h ... Her eermen bu cllmit levhanm ij. 

nünden geçerken &deta müeddep bir edl 
taloruyor; tavurlan lie, balo. larmda lâhuti 
blr kudret lma eden, tachlarlarma baghhk
larim, hürmctlt'rinl If)& edlyordu. 

Kulalt1ma lostk bir f1 llt1 ile 1Uzülen, dl
mai!1mda yer eden tarihln rarip masahru, 
galiba burada., klmse bllmiyor. Yahut ha
brlam1yordu. Prens Vilhelm hayata ka.vue
tujt"u, i!k giiziinü açb~1 irün son tabiî nafa
ka olaralc ana,mdan kopardJt1 plhtila$m11 
bir kan lokmlUUU IOI avcunun lçinde sa1<
lad1jt"m1 1 iten bir falc1 kehanet 11&vurmu.,: 

"- Be,er taribinin en kanh harbinl ya
pacak, Almanya'nm baema felâketler ceti
recek" demi,. Bu lna.rulrnaz, belkJ de esati
rin hurafelerine kar1 acak bu tefeül, Al
rnanya'da madcli ka.ynaklarm bollugu ara
•mda kayholmu1tu. !Simdi, yalmz co1kun 
blr ses yiik ellyordu: 

- Na<'h Pari!.!" 
Evet, P•rb'e !.. Gazet('! sayfalar1ndan, o

peret sahnelerine kadar yay1lan ahenkli he
def bu! .. Ordo, 1870 ten eksik ka.lan blr 
gazanferlik menlobe•inl tama.mllyaeaktt. 
Hiç kiltllie de bu zafer gilnünü yakh&.5bran 
aa.atlerden 1ü11he etmiyordu. 

Mlzah lliitunlaruu ta.,1ran, tâ kartpostalm 
dükkânlarma kadar &riren karikatürler bile 
hep bu hl 1 takvlye, bu emnlyetl telkln edl
yordu. CamekAnlarda ma.hlr ka.lemlerin çlz. 
di~i resimler te hir cdlliyordu. Büyük ola
rak teNlm edllmi~ alman neferi bir tekme
de küçücük frans12, ingiliz, Belçika a ker
Ierine taklak atbr1yor, mnhte1em blr 
&Iman zirhhs1 sene küçUcük, fakat karmca 
kadar bol lnirillz donanmasuu darma, dajpn 
~myor. 1 te boylece Berlin halk1 harbin 
ka.svetine detll, iralebenin tahli ne1ve ine 
irômülmü , ya.kla; an tarihi mukadderati 
bekliyordu. Ne vakit ! Bilinmiyordu. Fa.kat 
u.fer muka.dderdl, muhakkakti.. 

Ates, kan, 1"hraba ta.bit olan blzl, UyeJ 
rnahsurlan on blr türk'ü, Berlin bôyle bir 
rnhi halet lie ka111llad1. Frederichstrasae 
lstasyonuna indillmiz zaman, kendimizl. ye-

Jürk Ticaret Bankos1 

memurlann1n asker 

meslekta~lar1na 

hediyeleri 
Türk Ticaret Bankas1 memurlan 

ailâh altmda bulunan meslek arka -
da~larma münasip hediyeler gonder -
mek suretiyle yürek baghhklanm iz
har etmi§lerdir. (a.a.) 

Tekirdag koycülük 

kongresi dün topland1 

yahut: 

- l\tiisyo 10 markl 
Diye hitap edllebilir; zatfm, bu on bir 

türk cenclne talnmhjp bal ve tavur da an-
ca.k - o da aristokrui muhlt!nde hazmedi-
lebillr - blr mevkiin 11&hlbl olma,o,m1 lstil-
zarn ettirir mahlyette ldl. 

Ne istlyor11unuz'f Ne yapacaksm1z? trlhi 
tereddütlü suallerl çabuk izale ettll<. Kendl 
to1>raklarmuz ohlu1tunu bildi;\imiz serar!'ta
nemize dâvet beklemeden rirdik. Bu dâHt-
siz misafirletimizden mugber olan Bay Ba
ron kap1c1: 

- Daha çok erken, biraz bekleyin ! 
dedi ve blzl IO!J bir avluda b1rakarak kay

boldu. Saatlerimize halcbk; dokuz buçuk 
ile ona çeyrek kala ara!u.. llk ünee muta
vaatla karsllad1t11111z bu teklif dal<lkalar 
ilerledikçe lsyan hislerlmizi g1ctkbyordu. 
Bekiiyorduk, klrni ? •• Sefir pa ay1 rm? Ua

y1r ! .. Büyük bir ~ah•iyctin mühlm politlka 
oyunlan a.rasmda blr avuç rrurbetzede turk 
genci ile aIAka.dar olma>1m talep etmiyecek 
ka.dar mütevaz1 blr ll'Ôrgümüz var<h. O ha.I
de kiml ve daha ne ka.dar bekliyecl'ktik? 
Asab11mz1 geçen zaman ta.hrlk ctt!kçe 
- o devirde de nadiren tesa<liif e<lill'n -
&Ozlerin1izi11 Onünde· bir osmanh tipi te<"rs
üm ediyor, ca.nlan1yordu. Pa~a hahas1111n 

tavsiyeal ile kazaen hariciye mesleiine kay
nlan "ciel bey" nümnne 1 hir cenç... Bir 
mon er! .. Ana kucafmdan levantin cnsütrls 
kollarma atdarak bü:rUtülen blr hllkat ucu
be !!" Yarm1 olan yabanc1 dll bllg!çlitlnl 
anlata.bllmek Içln türlcçe kellmelerl atzm
da garlp blr ahenkle ireveliyen, "R" barflnl 
dlUyle telàffuz detll, l'U"tlajp lie terennUm 
eden, romatlzma metlne müptel& irlbi elinln 
bet parma.tmda tuhaf Utlvalar peyda eden, 
blr cece evelkl r.lyafetten me t ve mahmnr 
cozlü, caketinln lo.vrunlan, pantalonunun 
ütllslyle bir moda mecmuumdan f1rlama 
ç1tlnrlldun blr manken kartumza dikllecek 
san<hk. 

Barp, yol yorirunlufu, vatan hasretl in
aan1 ne carlp hlslere, hayallere daldu1yor. 
Halbukl hiç de biiyle olma.dJ. 

Bllmem daha ne kadar bekledlkf .. Fakat 
blraz 1onra cUmhurlyetin bile lftlhar ede
bllecetl blr memur tipi kareumza çtkmca 
sevlndlk. Gallba o zamankl mü1tesar ldi, 
efendl hall, tatb silz.leriyle bizlerle alâkadar 
oldu. KüskU.n ruhlarlJlllZl okladl. 

.., •....................................• ._ 

Halkevi femsil subesinin 
y1lhk toplanfls1 

Ankara Halkevi Relsllfinden: 

Yeni çal•11ma yi.hn1n ba§lamas1 
münasebetiyle Halkevlerl ldare ve 
te§kllàtl tallmatnames!nln 13. ün
cU maddeslne tevflkan bugün saat 
18 de temsll §ubes!nln blr y1lhk ça
h§malar1 üyelere anlat1lacak ve ye
n! y1l çal!gmalarmm programlar1 
haz1rlanacaktir. Temsll oubeslne 
kayith bulunan üyelerin yukar1kl sa
atte haz1r bulunmalar1 rlca olunur. 

~ •....................................• ,.. 

Üsküdar tramvay 

~irketinin borçlar1 
1stanbul, 6 (Telefonla) - Üsküdar 

tramvay §irketi hesaplanm tetkik e -
den komisyon i§ini bitirdi ve tasfiye 
projesini gehir meclisine verdi. Bu 
projeye gôre• §irketin evkafa olan 
468.000, 111 Bankasma olan 330.000 li · 
rahk borçlan, on be§er senede oden
mek §artiyle iki§er yüz bin liraya 
indirilmi§tir. Eski elektrik idaresine 
verilecek olan 267.000 lira da üç sene
de odenmek üzere yüz bin liraya in -

dirilmi§tir. 

1 Kaybolanlar 

Lord Lloyd 
Dün gazeternizde vefatm1 haber 

verdigimiz ingiliz Koloniler Naz1r1 
Lord Lloyd'un §ahsmda, yalnrz müt
tefik devletin büyük bir adam1nr 
degil, aym zamanda, uzun aeneler 
iki memleket ve milleti biribirine 
yaklathrmak için çah§an aamimî bir 
türk dostunu kaybetmitizdir. 

Bir imparatorluk adam1 olarak 
Lord Lloyd parlak bir mealek mâzi
sine malikti: may1s aymdanberi Ko
loniler Naz1r1 olan Lord Lloyd, ha· 
yatmm büyük bir k1am1ru impara· 
torlugun kuruculugu ile geçirmittir. 
Gençliginde tarkta birçok aeyahat· 
lerde bulunmu§· ve otuz ya§ma gel
meden lngiltere ile Y akm-~ark ara
arndaki ticaret durumunu kavram•§· 
h. Harpte gene Yakm-tark'ta çah§· 
m1§ ve harpten sonra tayin edildigi 
Bombay valiliginde be§ sene kal· 
IDl§tJ. 

1924-25 te Eastboume'dan mebus 
seçilmi§, fakat ondan sonra M1sir 
ve Sudan yüksek komiserligine ta
yin edilmi§ti. 

Kendisi kuvetli bir propagandac1 
idi. Son senelerde lspanya'ya ve 
Yugoslavya'ya bizzat gitmi§ ve do
nü,ünde "lngiliz Dâvas1" adh bir 
eser netrederek bunda "nazi"lere 
kar11 ingiliz gotÜ§ÜnÜ canland1rm11, 
müdafaa etmi§ti. 

Siyasette dairna yüksek bir Tori 
kalm1§, yah§htma siyasetlerine ya
natmam1§, her vakit Churchill'e 
muzahir bulunmu~tur. 

Hususî olarak resim yapmaktan ve 
tayyare kullanmaktan ho~lamyor· 
du. Tiyatrodan ve ingiliz balesinden 
ziyadesiyle zevk ald1g1 için son za
manlarda bunlarla alâkalanm1~h. 

Tayyarecilik vesikasm1 elli. sekiz 
ya§mda, yani Olümünden üç sene 
once alm1§hr. 

Lord Lloyd, 1937 denberi rem 
bulundugu British Council faaliyet
lerine bütün enerjisini baglam1§ bu· 
lunuyordu. Bu münasebetle biri 
harpten evel, digeri harpten sonra, 
iki defa Türkiye matbuat mümessil
lerini lngiltere'ye dâvet etmi§, ken· 
dilerine pek samimî bir kabul gos
termi§ti. Türk gazetecileri Lord'un 
hatJras1m daima hürmetle anacak· 
lard1r. 

Bundan batka Lord Lloyd, Erzin
can felâketinden sonra, Türkiye'ye 
yard1m komitesinin reisligini almI§ 
ve türk felâketzedelerine pek mü
him efya ve para yard1m1 temin et
mi1tir. Harp esnasmda bir iki defa 
türkçe liaan1 ile, Londra'dan bizim 
halk1m1za hitap etmitti. Lord Lloyd 
genç olmÜ§tÜr: hem vatanmm, hem 
Türkiye ile lngiltere araamda aar· 
a1lmaz olan dostlugun aaadet gün
lerini gormege lâyrkh. 

(ocuk Esirgeme 

Kurumu 1940 
yard1mlar1 

Çoçuk Esirgeme Kurumu Gene! 
Merkezlnden gazetemlze verllen malü
mata. nazaran Aydm Çocuk Eslrgeme 
merkezl 942, kollarmdan Karacasu 11, 
Koçarl! 148, Naz!lll 766, Sêike 258 ve dl
ter kollarm1n yardimlarlyle Aydm vllA.
yet! dahlllnde 2,587 çocuk. 

Bolu merkezl 1.133, Düzce 162, dlj!'er 
kollarmm yard1mlariyle Bolu vllâyeti 
dah!linde 1.325 çocuk. 

Burdur merkezl 9.369, dlfer kollar1. 
nm yard1mlariyle Burdur v!lâyetl dahllln
de 9.638 çocuk. 

Bursa merkezl 81.147, kollarmdan 
Gemllk 101, tznlk 608, Karacabey 11.292, 
Orhangazl 338, Yenlgehlr 1.149, Umur
bey 125, Gürsu 416, difer kollarm da yar-
d1mlarlyle Bursa vllâyeti dahlllnde 45 
bln 447 çocuk. 

Edirne merkezi 199, kollarmdan Ke
§an 190, UzunkèiprU 646, dlter kollarmm 
yard1mlarlyle Edirne vllA.yetl dahll!nde 
1.114 çocuk. 

Kastamonu merkezt 129, kollar1ndan 
Küre 1.390, Tosya 405, d!fer kollarmm 
yard1mlarlyle Kastamonu vllA.yett dah! • 
llnde 1.937 çocuk. 

Mutla merkezl 1834, kollarmdan Ah!
kiiy 108 ve difer kollarmin yard1miyle 
Mufla vilâyetlnde 2035 ve Mu§ merke • 
z!nde 1956 çocuk. 

Tekirdajt merkezl 6359, kollarmdan 
Malkara 168, §arkiiy 1853, bu surette Te
klrdaf1 vna.yetl dahiilnde 8.380 çocuk. 

Çocuk Es!rgeme Kurumu merkez ve 
kollarmdan sütü ohmyan annelerln ço
cuklar1na çocuk sUtu, kundak tak1m1, 
zaylf çocuklara s1<:ak yemek, hasta ço-

Tekirdag, 6 a.a. - Tekirdag vilâ -
yeti birinci koycülük kongresi bugün 
vâli Salim Gündogan'm bir nutku ile 
aç1lm1§hr. Müzakerelere ba§lamadan 
once delegeler Ebedî §ef Atatürk'ün 
aziz hahras1m tebcil için üç dakika 
sükût etmi§ler ve Millî §ef 1smet 
1nonü'ye, Ba§vekil Dr. Refik Saydama 
ve diger büyüklerimize tazim ve bag
hhklanm izhar ve ifade etmi!jlerdir. 
Umumî meclis âzalan idare §Ube re • 
isleri ve nahiye müdürlerinden mü • 

rekkep olan bu kongre, geçmi§ y1llar
da yap1lan koy Î§lerinden alman neti

celere gore, gelecek y11lard11 yap1la -

cak Ï§ler için be§ y1lhk bir koy çalui

ma program1 haz1rhyacakhr. 

cuklarm muayene ve tedavlsl, para yar
d1m1, kltap alarmyan çocuklara kltap ve 

Istanbul bahkçdar1 tuz ve ag mektep 1evaz1m1, •el bise, ayakkab1, ça -

Artvin Holkevinde bir 
dokuma kursu aç1ld1 
Arhin, li a.a. - ikti at vek~letl tarafm

dan Artvin ha!kevine gonderilm!~ olan do
kuma tczgàh1 fa11!1yete geçirilmi§ ve Halk
evinde dokuma mcrakhlar1 için bir kurs a· 
ç1!m1~tir. 

ipligi bulanuyorlar m&Jjir vermek suretiyle yard1m gllrm~ler-

1 
dlr. 

stanbul, 6 (Telefonla) - Bugün Halkimizin Kuruma. kar§l vakl llgi ve 
y1lhk toplant11m1 yapan bahkç1lar ce- yard1mlar1ndan kuvet alan Ço<:uk Esir • 
miyeti, ihracat mevsimine ragmen kâfi geme Kurumu merkez ve kol1ar1 941 YJ.· 

hnda yard1m §llklllerinl blr programla 
derecede tuz bulunamad1gm1 ve ag ip- tesblt ederek yard1ma mubta.ç dofan ço-
liklerinin perde imâlinde kullamlma- cuklar1 yruiatma ve sürek!! yard1mlarla 
si dolayisiyle bu iplikleri bulmakta yurtta saj!'lam blr nesll meydana getlr-.. ·· ~ . . . . . l mefebu surette nüfusumuzun artmu ga· 
m.u§kulat çektiklenm tesb1t etml§ler- yelerlne gllre çall§malarma devam ede-
d1r, eekleri memnuniyetle lltrenllm! tir. 

SPOR 

Haftan1n lik ma~lar1 
1kinc! devre lik maçlarma yarm vc obür

~iln devam edilecektir. Bu haftak! maçlardan 
ilkl yarm Gençlerbirligi ile l\laskespor, dl
gerlerl pazar gilnü Demlrsporla Galatasaray 
ve H. O. 1. Yurdu lie Birl!kspor arasmda-
dir. 

Gençlerb!rl!gl yarmk! maça Beden Terbi
yesl genel direktorlilgilnce ahnan son karar 
mucibince eskl ka!ecis! Rahmi'den ve cezal1 
olmas1 dolay1s!yle Kilküç All'den mahrum 
olarak ç1kacaktir. 

Bundan ba§ka geçen Mdiseden dolay1 Ke§
fi lie Halit'in de oynahhp, oynahln11yacag1 
meçhuldilr. Bu sebeple yarm Gençlerin, e
nerjlk ve atilgnn hasmÎlar1 kur§1smda hayh 
s1k1§acaklarma §ilphe yoktur. Bununla bera
ber "topun yuvarlak,, olmas1 mUsabnkanm 
neticesi hakkmda her tilrlil tnhmln!eri bo~a 
ç1karabilir. 

Edebiyat konu1malar1 : 

Halk ve muharrirleri 
Ahmet Kutsi TECER 

1923 ten bu yana, hele 1928 denberi, bilgileri her gün say1s1 artan k1taP 
halk okuyor. Bununla yalmz "okur ve dergilerden ôgremyor. Bununla ar· 
yazar say1s1 arttl,, demek istemiyorum. tik I§lerin tüm gèirüldügünü sèiyle.: 
Okunacak §ey buluyor, diyorum. Bu- mek istemiyorum. Fakat bu i§ler yu· 
luyor demekten maksad1m da sadece rüyor. Çünkü halk için olan bu yaY1~ 
"çok bas1hyor, ucuz satlhyor, iyi ya- gitgide halkm k1vamma ula§iyor. J3u· 
y1hyor., demek degildir. Gerçekten tlm bu çe§it yaymlarda bir tek §eY 
çokca bas1hyor, ucuzca sat1hyor, ge - goze çarp1yor: realiteye bagh kal • 
ni§çe yay1hyor; fakat asil mühim • - mak. 
Jam okuduklanmn onu sarmas1d1r. , Fakat edebiyat ... 
Halk diirt elle sanhyor . Halk, içinde inkilâp §UUru parhyan 

Bunu meydana koymak kolayd1r : bir pil merakiyle yetebildigi kadaf 
~ehrin mahallC'3inden koylere, hattâ gormek, anlamak için uzamyor: aer 
yazm yaylalara, ki§m ag1llara kadar tarafta bir dev kalkmmas1 var, o bU • 
kiminle hm~be§ etseniz onu as1l me - nu biliyor. Demir aglar iirülüyor, bu• 
selelerimize merakla sanlmu~ bulur - nu biliyor. Barajlar, bentler yap1h • 
sunuz. Koyde §ehirde, halk agzmda, yor, bunu biliyor. Makinalar, tobuJll 
kitap ve gazetelerden aktarma eden, istasyonlan, silolar, fabrikalar çah~1• 

0 5 5 ._.,... 005 5 5 0 0 41' °"' seyyah bilgilere rastlars1mz. Bunlar, yor, bunu biliyor. Mektepler, enstl ." 
bir k1sm1 teknik bil,giler, bir k1sm1 tiller, üniversiteler aç1hyor, bunu. ~1• 
da siyaset, hukuk, ticaret ve yurt hak- liyor. Türk tarihi için, türk dili 1ç111 

kmda umumî bilgilerdir. Bu ag1z an- büyük emekler verildigini biliyor· 

KULOPLERlN PUVAN 
c E T V E L 1 

Maç G. B. M. At. Ye. Pu. 
G. Birli&i 7 6 0 l 17 9 19 
Harbiye 7 4 " I 15 II 17 
A. Gücü 7 4 0 3 17 7 15 
M. Spor 7 3 I 3 II 10 14 
B. spor 6 3 2 9 3 IO 

Ka siklopedisinin içinde yalmz bir §ey Avrupa, Afrika, Asya topraklannda 
2 eksiktir : Edebiyat. kan gittigini biliyor. Her §eyi bili • 
4 Bir koyden geçerken otomobilini • yor, yalmz edebiyat diye bir §eY ol • 
6 zin etrafm1 ahr, günlük gazete ister- dugunu, kendisinin de bir edebiy~=1 

7 Ier. Koylülerle konu§ursamz sizden oldugunu, edebiyatm da kendi yuz~· 
7 bagc1hga, koyunculuga, meyvacihga, ne bir ayna tutmak gibi oldugunu, 1>1r 

9 
ne bileyim, koyün hayati ile alâkasi çok kalem sa.hiplerinin bulundugun~· 

13 olan her §eye dair, fakat hakikate do- derin bir istekle onlann sayfalar, k~· 
kunan kitap, yazi isterler. Millet mek- taplar, kâg1tlar doldurdugunu bil!11

1
" 

Ill? 7 P 7 P P P P P '-'1iO 7 P SJJICI tepleri açars1mz, gelirler. 1lk mektep yor. 

D. Spor 7 " l 4 13 16 12 
G. Saray 7 0 l 6 9 33 8 

Futbol ajanhg1mn tebligi 
Bolge Futbol Ajanl1t1ndan: 

1 - iklnc! devre llk maçlar1na bu 
hafta S§aj!'1dakl programa gore devam 
olunacakt1r. 

açars1mz, çocuklanm gonderir!er. 1- Niçin ? 
yi müstahsildirler. Kiitlada iyi asker, Acaba bu yaymlar ona kadar ulali.: 

m1yor mu ? Mürekkep ve rotatif c<; 
cephede iyi vatanda§ olurlar. Dün ne 

;.., mert, muharrir comert, fikirler ve 111• 
idi, bugün nas1ld1r? vlçer, bilirler. yetler comert... Ôyleyse... Deine1' 
Vatan rüzgân gibi radyoyu dinlerler. ba§ka bir sebep var .. Halk muharrir • 
Koylülerimiz uyamk ve çah§kand1r. 

Herhangi bir kasabay1 dola§1mz : ~~~i ;:r~r;;; .. ~ak~~~e~~l~~~ §e:ic:;~;, 
Kahvelerdeki masalann üzerinde k. 

Gençler B!rlltl • Maskespor saat: 15,30 1· · · 11 d - itap ve dergileri okuyor, çünkü h3 
. ." 

v1 ayetm veya merkezlerm yo a 1g1 yatla ilgili, dileklerine uygun, a-iicu.· 

8 §ubat 941 cumartesl 

Hakem: Muzaffer Ertut. Yan hakem- g·· d 1·k1 h ft ] kl kt Ok 0 -un e 1 er, a a 1 ar açi ir. u- nü arthran Qeyleri og"reniyor. 0 bir 
Ier!: Necdet ôzgüç, Reflk Güven. d 1 d J'k ] ] k " ma o a an varsa e 1 an 1 ar, çocu - yig"m hikâye, roman, §iir ... onlara ge· 

9 §ubat 941 pazar ] d ] t H lk ] · • ar o mu§ ur. a ey en çag1nyorsa lince, okumuyor mu onlari?. Eve.t, 
Demlrayor - Galatasaray. Saat: 13,30 ·d 1 H · b. k · 

g1 er er. eps1 1rer orta me tep 1s- okuyor ·, fakat damag" inda buruk b.1r 
Hakem: Yusuf Aysal. Yan hakemleri: t 1 Ço ukl h. 1 d k. 1· 

ce1a.1 Oskay, Nadir Çlleslz. er er. c anm §e ir er e 1 ise - tat, hayalinde dermans1z bir cehit bile 
H. o. idman Yurdu - Blrllk Spor. Sa - lekre, muallim mekteplerine gonderir, uyand1rmazsa ne yapsm bunlan ? , 

o uturlar. Esnaf sanatlara, tüccar k1- Kizilay bir gün bir apartmamn :1• 
rediye, bankaya dair kitap sorar. lini çalar. Heyecanh Ankara, sanki b~ 
Ajans1 radyolardan dinlerler. Kasa - zilin arkasmda ÎlnÏ§ gibi miniinil11 
balar uyamk ve gayretlidir. bir yuvamn içinden neler, neler ç1k • 

at: 15,30. 
Hakem: Necdet Ôzgtiç. Yan hakem -

leri: Ml\2'affer Ertut. Refik GUven. 
Bu ha.fla yap1lacak lik maçlarmdan 

Dem!rspor - Ga!atasaray maç1 19 may1s 
stadyomunun dl§, diterlerl lç sahasmda 
yap1lacakttr. 

Ceza heyeti karorlar• 

iki oyuncu, bir hakem 

cezaland1r1ld1 

K1saca koylerimiz, kasabalanm1z maz. Erzincan için, Tokat isin, P. • 
ve §ehir!erimiz, on sekiz y!ldanberi, masya için paltolar, kazaklar, kund~· 
artan bir merakla okuyor, okutturu • ralar, gomlekler... Derken küçük b1r 
yor; anhyor, anlattlnyor; soruyor, kiz da, heyecanmi güç zaptederek• 
soru§turuyor. Bu oyle bir merak ki... annesinin ve babas1mn §a§kmhg1 o.· 
dagda da ona degmeden geçemezsiniz. nünde, günlerce üzüle büzüle istey1p 

Bu ogrenme s1cag1 varken - yorul - de henüz giyinmedigi pml pinl, tir1l 
maym, ben soyliyeyim • ona bir kaç tiril ipek entarisini dolaptan kapar • 
kâg1t fabrikas1 dayanmaz. Bugün, az kaprnaz haydi y1gmm üstüne •• , 
çok, mümkün olan yap1hyor. Devlet Var ol güzel çocuk l 
müesseselerinin halka, kèiylüye mah· Bu hâdise insam dii§iindürüyor 
sus yaymlan ba§ta gelmek üzere Ôtede soguk ve ç1plak bir enkaZ··· 
ellerine degen kitap, mecmua, daha Onlan ôrtmek için ketenler, painu1'• 
ne varsa ogütülüyor. Daha anyor, da- lular, yünlüler lâz1m. Fakat yigin o~ 

4 ve 3. 2. 9U tarihlerinde toplanan bül~c ha istiyor. Demin soyledigim ag1z an- tada. Î§te bu y1gmm üstündeki p1r11 

ceza hcyelinin ittlhaz ctmi§ oldugu mukar· siklopedisi Î§te bu suretle dev§irme- p1ml, tiril tiril ipek entari güzeldir. 
rernln tevfikaa a~ag1da yaz1h hususat tchlig dir. Orada has isimler de mevcuttur. . ~te~e küme küme, y1gm y1gm ke.11: 
o!unur: Adlan ink1lâp h1zmm sembolü olan- dm1 dmlemek, kendini anlamak jstl 

A) 19. 1. 911 tarihinde yap1l1m Ankaragil- lar bu sayfalardan ta§arak milletin yen bir dünya var... Ona tiril tiril, 
cil - Genç!erbirlig! maçuula bir karar için gonlüne yaz1lm1§tlr. Onlan bir yana p1nl p1nl kendi fantezilerimizi go!l' 

alahm. Acaba memlekette inkilâp i - d~~iyoruz. !~te bu güzel degildit• 
çi~, halkm iyiligi için, bilgi için, ~uzel olmad1g1 için de edebiyat an • 
saghk için, varhk için emegini dag s1klopediye giremiyor. Artik kalefl' 
edenlerden bu ansiklopediye ahnma • heveslileri o k1z çocuguna mi benzer, 
fil§ bir isim var m1 acaba? Zannet • yoksa iymah, mânah fakat muarnmall 
mem ya, varsa bile bu kabahat bizim ~iirleri, nükteli, edah, fakat ciltz hl• 
yani eli kalem tutanlannd1r. Halk kâyeleri, hareketli, bereketli fakat W 
muharrirlerini okuyor. ' kelet romanlan o entariye mi ben:er• 

hakem tarafmdan sahaya çagr1lm1§ olan yan 
hakeml Fevz! Çat'a, izhar etml§ o!dugu ka
naattcn mütehevviren dilril§l harekette bu
lunan Genç!erbir!ig!nden Ali Anul, ceza la· 
limatnamesin!n 18 Uncil maddes!ne tevafuk 
eden bu harekctinden dolay1, mezkQr tall
matnamenin 7 inci mncldeslne tevf!kan 3.2. 
9U tarlhinden it!baren 80 giln müddetle mil· 
snbnkadan mcncdi!erek tecziyesine .. 

B) 2. 2. 941 tarihinde yap1lan Demirspor
Genç!erb!rligi maçmda sert oyunundnn do
lay1 hakem tarafmdnn snhndnn ç1kar1lan 
Gençlerblr!ig! t11k1mrndan Mehmet Erol'a bu 
defuhk ceza ta\imatnamesinin 11 inri mad
des! hükmüne tevfikan blr tcvbih cezas1 ve
rilm!§tir. 

C) 19. 1. 941 tarihinde Ankaragilcü ile 
Gençlerb!rligl arasmda yap1lan §ild maçmda 
kunaatlnl sormak için bizzat sahnya davet 
ettigi yan hakemine lzhar etmi§ oldugu ka
naatten dolay1 bir sporcu tarafmdan vnki 
olan düril§t hareket! mtisamaha ile kar§1h
yarnk hem hakem otoritesin!n !hlll!ine ve 
hem de müsabakanm naho§ bir cereyan al
mas1na ve sertle§mesine sebebiyet veren An
kara bülges! hakemlerinden Ômer Ore!'e, 
ccza talimatnames!n!n 12 inci madde•ine u
yan bu hareketinden dolay1 ve mezk11r ta!i
matnamen!n 6 mc1 maddes! hükum!erine go
re 8. 2. 9U tarihinden ltibaren üç ay mild
detle hak mahrumlyctl lie teczlye edilmi§lir. 

Beden T erbiyesi 

genel direktorlügü 

ati~ müsobakas1 
Haber aldJtim1za gllre, Ankara'daki 

yüksek mektepler, llseler ve orta mektep. 
Ier ara.111nda yap1lmas1 kararla§m10 olan 
atl§ müsabakas1 bu pazar günü saat U 
te Ankara atto pollgonunda ba§hyacak -
tir. Mllsabakalara girl§ 1art1an mektep. 
lere b!ld!r!lml§tlr. Ati~lar blr ay devam 
edecektlr. 

lki sporcu müebbet 

hak mahrumiyeti 

cezas1na çarp1ld1 
Oeden Terblycsi merkez lst!§are hcyeti on 

h~~ gündenber! devam edege!mektc olan top. 
lantilarma dün ak§am nlhayet verml~tlr. 

Son toplanbda Gene! direktorlük bütçesiyle 
lederasronlarm )'en! scne faalirct prosram-

Halk, okunacak §eyleri buluyor : bilmem? Bildigim varsa,. halk wu • 
Düny~ ahvalini gazetelerden, teknik harrirlerini anyor. 

Hukuk if mini Yayma Kurumunun 

Hukuk - iklisat kürsüsünde 
Bugün saat 18,5 de tekrar Profesôr 

B. Vasfi Ra§it Sevig iktisadm idare 
mülkiyeti üzerindeki tesirlerine dair 
olan derslerine ba§hyacakhr. Bu da 
be§ ders sürecektir. 

Dokuzuncu konser 
Dokuzuncu konser. R!yasetlcUmhur 

fllft.rmonlk orkestras1 tarafmdan. Devlet 
konservatuvar1 konser salonunda 8. 11. 

1941 cumartesi gUnU saat 15,30 da ver! -
le<:ektlr. Program §Udur: 

Se!: Hasan Ferit Alnar 

1 - G. Rossini (1792 -1868): Sevllla ber
berl uvertürü 

2 - C. Saint-Saëns (1835-1921): Çello 
konçertosu, op. 83. Sollst: Nusret Kayar. 

3 - N. Rlmsky - Korsakov (1844-1908): 
Sehrâza.t (senfonlk sUvlt) 

Gelecek konser 15. 11. 1941 cumartesl 
gUnü aaat 1~,30 dad1r. 

lar1 müzakere ve kabul edilml§tlr. 
Bu l§lerden ba~ka merkez lstl§are heyet!

ne, ceza tallmatnamesln!n 46 mc1 meddesi 
hükUmlerl dahillnde ikl de ce&a evrak1 tev
dl edllm!§ bulunuyordu. Bunlarden birlsi 1s
tanbul ve dlgerl de 1zmir bolgelerinden gel
ml' olup ber lkl suçlunun da müebbed umu
mt hak mahrumlyetlyle cezalandirllmalar1 
lktlza edlyordu. AlAkablar tarafmdan bu hu
susta lstl,are heyetlne lzahat verllm!§ ve 
netlcecle Ortaktly Gençlijc kulilbilnden Hü
seyin Tasus, sahad; sporculuga yak1~m1yan 
halinden ve 1zmlr Ate§ kulilbilnden Mahmut 
.Mermercloglu da aahada yan bakemlne teca
vüzilnden dolayi. müebbet umuml hak mah
rumiyeti cezasma çarptir~~ 

Aç1k Te~ekkür 
E§imin safra kisesi ve yollarmdal<l 

ta§ hastahg1 ve bunun neticesi pan • 
kireâsa delinmesiyle pank1reâsta yeni 
ba§hyan nesci §ahmi nekrozih bastal•· 

g1 ameliyah için yahrd1g1m Nüinu11' 

hastanesinde gordügüm ihtimam ve ll" 

lâkaya te§ekkür etmem bir borçtur J3ij 
borcu bilhassa Sertabip Rii§tÜ ÇaP • 
cmm e§imin odasma bizzat gelJJleJc 
ve yakmdan alâkadar olmasma ve pe1' 

tehlikeli ameliyatl ugurlu eliyle "~ 
muvaffakiyetle bitiren ve bize yell' 

hayat kazandiran ve gece, gündüt Y~; 
kine11 alâkalanan §ef operator ~e~~!l 
Korkuda ve hastanede kald1g1 44 gu 
içersinde hastanm iyile§mesine ber itJl 
alâka gosteren profesor Melchior, o
peratôr Nimet Ta§k1ran, operator sa· 
lâhattin Akele ve asistan Hasan Sllrl' . e 
ba11 ve asistan Nezihe ile ba§ he!tl -ir 
Ruhsar, Hikmet, ve Sabahata karder 
leri gibi bakmalanndan minnettariitl· 

Bu degerli saghk müessesesinin k~.1: 
metli mütehass1s ve doktor!ariyle 

0
.! 

vünmiye ve hakikaten nümune ~~ 
hastane oldugunu te§ekkürlerimle Jâ: 
raber bildirilmesine gazetenizin de 

letini rica ederim. ""liJ 
Ekmel Kâhyaog 

Te~ekkür 
Gerek hastaneye bizzat ge]welc.~i; 

retiyle ve gerekse mektupla e§I a • 
hastahgiyle yakmda nalâkalanan 51< • 
ym dostlanm1za saygilanmla te§e i • 
kürlerimin bildirilmesine gazeten 
zin delâletini rica ederim. ""1" 

&km~ l{~v,.Olt 
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Habe~istan gene 

sahnede 

B. Willkie Almanya'ya 
hitaben • bir mesaj ne1retti 

u c u ! 

Uzun menzilli Elen toplan 

i talyanlar1n bir 
cephaneligini 

ber ha va ettiler 
(Ba11 1. inci 111/ada) 

uzun menzllli Yunan toplarI Ohri &CHU sa
hilinde kâin Lin këyünün timaligarbiain • 
dq bir 1talya.n mühtmmat depownu dün 
berhava etml1lerdir. tnfilikm tiddetinden 
Yugoslavya'da bulunan Ohri 1ehri 1ar11Il. 
m1~t1r. Y anc1n o kadar sürek:ti olmu3tur 
ki, bu manzarayt aeyredeoler benzin de 
polarrnrn atc~ aldri1n1 zennetmitlerdir. 

Amerika 
Büyük Britanya'ya 

yard1m1 

h1zland1racak 
(Ba~1 1. inc1 saylada) 

Mare§al Petain 'in 

tekliflerini hamilen 

AMiRAL DARLAN 
TEKRAR PARÎS'E 

HAREKET ETTi 
( Ba~1 1 net sayta.da ) 

lerini hanlilen bu !Ut.bah snat l1,30 da lckrar 
Paris'e gihni~lir. \ïch>·'nin i.e1Ahiyelli mah
filleri . .\1uiral Darlan'1n cuma ak.~Rml vcya 
curnarle:-.i sabaln dünrnt>!'inl bekliyurlar. 

-3-

Afrika'da 

Îngilizler 

heryerde 

ilerliyorlar 

Agordat ve Barentu'da 

birçok siyoh gomlekli 

gruplart teslim oldu 
(Ba$1 1. 1nc1 saylada) 

I,,~• Tafari, ha.bet iatiklâli. Kral
!,t~..:1~a~1, Makalle, Adova, Gondar, 
d, b "."! Eden. Gazele aütunla.rm• 
b,f, u 1Snnleri goren okuyucular1n "I• •alarinda bet aene evelki hâdilt,,,' kanlanacakhr. Filhakika yu
hUl'iik a)'.dedilen iaimlerin bazdar1 
làrl;;• .. b1r diplomasi dranunm ak· 
a d:r tunij yapm1f, bazr iaim.ler de 
•llllu°"''n kanh safhalarma sahne 
li,. d lt11r. Kimin aklma gelirdi ki 
"1., ·~. nihayetlendikten sonra. be§ 
~ ,.,t•h1 k11a bir zaman içinde ha· 
l.;;1iik•selesi, gene ve bu defa daha 
•d'<•k ~ir dramm mevzuunu tetkil 

Il· li. 
iii.p:.kaç gün evel ga.zeteler, habet 
h,b, atoru Ras Tafari'nin tekrar 
d11,, 1 ~Pragma ayak bast1gm1 yaz-
11>111i~ akalle taraflarmda kanh 
b-1 k rebeler oluyor. lngiliz ve ha· 
)or-1, Uvetleri Gondar üzerine yürü~ 
~.b;: liariciye nazm Mister Eden, 
~··~'~an'1n istiklâli hakkmda 
lliid~ •marasmda beyanatta bu· 
~•IJ,: Bu defaki oyunœi bet sene 
li, hu' 0 Yu.ndan farkh olam bir tara· 'i Ïtitj'!._efa. Mus~lini'nin aesi da.ha 

Lizbon; e. a.a. - Amerika Birlc1ik Dcv
letlerine dOnrr1ekte olan B. Vandel Vill • 
kic, dün Oi:Ied\en sonra tayyare ile Liz -
bon'a varm1$l1r ~ B. Villkie'nin bindii:i tay
yare, Cintra tay;Yarc meydan1na, bir Jun · 

kers Alman ta!';Yarcsinin yan1na yera in
mi,tir. 

B. Villkie, gute Clipper Transatlantik 
tayyaresi ile Amerika'ya hareket etmi15tir. 

$iddctli bir yatmura ral:men, Ma1ko 
polia'in carbinde ve Ostraviça datlar1nda 
bütün gi.in sort çarp1~malar olmu1tur. 

$kumbi 1rmait1n1n man1ab1nda devriye 
faaliyeti olmu1 ve burada Yunanhlar el 
bombalar1n1 muvaffakiyetle islimal et -
mi1Ierdir. Bir mikdar 1talyan esir ahrunit 
ve otomatik silihlar iitinam edilmi;,.tir. ,, 

orge Marshall ve deniz harekâtt !}Cfi ami
ral Stark'1n Î!Jtirâk ettiti va reisicümhu
run riyaset eyledi&i uzun ve gizli toplan
t1da müzakere edilmi3tir. Beyaz Saray 
mahfillerinde aOylendiliinc gOre, reisicüm
hur Ruzvelt'in askert mÜ'.l•Virlerini bu 
gizli toplanttya dàvet etmesinin scbebi $U· 
dur : Reisicümhur, istilâ tehditleri tahak
kuk ettirilmeden cvel lngiltere'ye harp 
malzemesi gOnderilmesini temin ic;!n ka
nun liyihas1 parlimcnto otarahndan kabul 

cdilir u1ilmez tatbik mevkiine konulma -
s1n1 arzu etmektedir. 

Gene bu znahfillerde, D. La\•al'in verccegi 
cevaba trore n1areiz1tlln hnfla ftlonuna kadar 
bir karnr itlihn.:r. ede:cr~ine ,.e bu karar1 
radyoda !lilyliyrcci(I bir nutukla frans1z n1U

letine hildirecti:tine i)11rf't rtlilmektedir. 

Hariciye naz1rt B. Flandin ile 
dahiliye nazart B. Peyrouton'un 

istila edecekleri soyleniyor 

daha fazla nüfuz ctmektcdir. 

Agordat ve Barentu bolgesind• 
temizleme rJevam ediyor 

B. Willkie'nin alman milletine 
mesaji 

Londra; 6. a.a. -- lngiltcre'yi terkct • 
meden evel, B. V•ndel VUlkie, inglliz 
radyolannm Alman dili ile yaptii1 ne:srî
yat e1na1mda ok.unmak ilzcrc 1ngiliz rad
yo idaresine bir mesaj b1rakm1:shr. 

Kiral Zogo yunan ordusuna m1 
girecek ? 

B. Ruzvelt, mebusan meclsindc iki gün
dcnberi milT.akere edilmekte olan kanun 
lâyihas1n1n cuma ak!Jamt katiyen reye ko. 
nulmast hususunda israr etmcktedir. 

Londra; 6. a.a. - Londra'ya gel en ha
berlcre cëre, amiral Darlan, bugün yenl
dcn Paris'e dOnecektir. SOY endiiine gOrti, 
amiral, mare$al Petain'in dün O~leden son
ra toplanan fcvkalâdc kabine içtima1nda 

gOrÜ!jÜ!dtijÜ kuvetle tahm1n ~tlileJ muka
bil teklifl_.1 ini hâmil bu\unmakta.J::- Og -
rcnilji?{:nc gOrt\ B. L:ilval'L.1 yen:de:t Vi
chy'ye dOnrncsinden evt-1 :n:.teaddit gèrÜ$
mt:lere daÏ'·n ihtiyaç V!l• ci.1 . 

Hartum; 6. a.a. - Agordat Otesinde iler
lemelt1rine devam eden 1ngillz kuvetlerl 
!Jimdiki halde Eritre'de Keren'den birkaç 
mil mesafede bulunmaktad1r. 

C "1le11ndedar. 
hti1~•te •Ütunlarmda gO.-ünmege 
liyor k~ bu birkaç sahr yaa:1 anla.· 
~•ti lt 1• habet meselesi, bu memle· 
'!YI, k alya'n1n inali altma alma· 
'! ha1,·•1>anmam11hr. Habef mesele
lik1a.1· 'katte yaln1z Habe1istan'm is· 
;.• d.'·~':selesiyle alâkadar bir dâ-
11.,. ~· dar. Avrupa'y1 harbe 5iirük
:•Qt•c :{ tecavüz politikasin1n bat· 
•k ot' "· Habet meselesi muvaf· 
ho1ud·~" tecavüz politikas1n1n sem· 
t'~ tekr. Bunun içindir ki mesele
d •1 Ill •ar meydana ahlmaunda ba
/ha ~~elesinden da.ha 1ümullü ve 
·~ • 

1
anali bir dâva sezmemek el· ......... 

B. Villkie, Alman 1 milletine hitaben bu 
mesaj1nda dlyor ki : 

H Hakikatte benim ismim Vlllkie duJil, 
fakat Viltike'dir. Ben, Alman 1rk1ndanim. 
Büyük babam, hüriyet bah1indekl huku -
kunu muhafaza için °'~okrasi rejiminden 
kaçmak üzere Almanya~'y1 terketmi§tir. 
Ben, damarlartmda AJm&'l kan1 bulunma -
s1ndan dolay1 müftehirlo:u 

Bern, fi a.a. Havai;: Gazette de Lau-
1anne muhablrinln Yunan mahfillerindrn 
ald1A'1 bir habrre KOre, r11kl Arnllvutluk lu
r1th Zo~o YunRn ordusuna yaztlrnak arzu
sunu gUsttr1ni5tîr. 

Bir Sovyet gazetesinin 
Yunanistan'daki harekât 

hakkinda mütalâast 
Atina; 6. a.a. - ltalyan propacandas1, 

Arnavutluk'taki Yunan ileri harekât1n1n 
kali surette durdurulmu1 olduliu hülya -
s1nd.a israr edebilecetini za.nnetmekte ve 
bu baptaki ümidinin yerinde oldutunu is
bat için (K11:il y1ld1z) ad1ndaki Rus gaze
tesinin Yugoslavya'dakl muhabirinin 1cha
detini ileri sürmtt'<tcdir. Bu mruhabir, Ar
Arnavutluk hududundaki vaziyette deti . 
$iklik olmad11i1n1 lddia elmektedir. 

V apurlar gece gündüz 
lngiltere'ye silâh ta§ayor 

Londra: 6. a.a. - Nevyok'dan (Evening 
Standard) gazettBine gOnderdiii bir telg
rafta, B. F. G. A. Cook 1n1iltere'ye mah
sua silâhlarla dolu vapur1ar1n 12 r1httm bo
yunca s1ralanm11 olduklannr bildirmekte
dir, Büyük, küçük birc;ok vapurlar gece 
ve cündüz liman1 terketmckte vc tna:iltc.ire 
nin çok muhtaç oldu&u tayyareleri, tank
lart, toplar1 ve mer:nilcri nakhtmek üzere 
uzun Atlantik seferine ç1kmaktad1rlar. Li. 

Diier taratlan, AllT'an kaynakl1r1ndan 
Jhnarak -:iPütl\ ol gaz~tr-l•rinde intipr c
den tel1raflara a:Ore, F. ~•r,sa han~·!) i: n~

z1r1 B. Fland'.n tr vu da 1 '. iyc.. naz:1'"1 B. Pey 

Barentu'nun aark1nda ric.at eden 1talyan 
kuvetleri lngiliz bava kuvctleri tarahn -
dan 3iddetle bombard1man edilmf:.kte ve 
motôrlü k1talanm1z tarafmdan 11k1~tinl -
maktad1r. Agordat ve Barentu m1ntakala.
r1nda temizleme hareketlcri de~am etmek
tedir. Bu m1ntakalarda birçok siyah gOm
Iekli gruplar1 tcslim olmu~lard1r. Esir 
mikdar1 henüz tesbit edilmi3 deii.ilsq de, 
bunun çok mühim oldugu an124tlmaktadlr. 

" Fakat Alman mitletime deyiniz ki ben, 
cebir ve tazyi.ktan nefret· ederlm. Diyebl
lirim ki Alman 1rk1ndan oUan di&:er vatan
da~lar1m1n ekserisi de ben'Ïm gibi dü$Ünü
yorlar. Bunlar, sulha ve hakka inan1yor -
Jar. Bunlar, bu1ünkil Alman hükümelinin 
ihtiras1ndan ve tecavüzk.âr hareketlerin -
den nefret ediyorlar • ., 

b "ab •Yor. 
''Pte •t meselesi ç1kmazdan evel, 

~ ... ,
1

11 •ri 1ürüp gelen muzaffer 
~ Îdi. tdar tesanüdü devam etmek· 
~I ni.,,,Alrn~nya'nin Veraay si1temi
s''•• ln-~ •çin girittigi te1ebbüse 
~!eal'driltere, Fransa ve ltalya, 
~d;; b' a toplanmitlar ve bu tesa · 
~ tt,,, •r defa daha teyit etmitlerdi. 
~t1.1' t "'eraaycdar cepheainin IO· 

11~,11 h ••ahürüdür. Bundan aonra 
'ltu,1 ·~•f me•ele•i bu cepheyi 
~>'d.:th. ltalya, otedenberi Ver· 
~'Uy0 •• hisae ald1g1n1 iddia edip 

~•b;, A.rdu. Ve Stresa'da da oldugu 
-~lQ .. 1anya'ya kar11 lngiltere ve 
i., lliUi,• ~ • birlikte yürümeaine kar· 
~lld O.tlanmak istiyordu. Uzun 

~'Yet anberi haz1rlanan ltalya, 
ib" Val' liabe1istan'a goz koydu. 
de lillf "~I kuyulari etrafmda bir 
t ~i .:: o.rarak Habetiatan üzerin· 
~'.~'11; •ll•rini aç1fa vurdu. fngil· 
d""' Ill A}manya.'ya dogru yakla§• 
b~ 1\1.:•hnde oldugundan, herhal
d'.' 1>o1·~·'j;•'yo. kart• müsamahah 
~le •d' 1 a takip etmeoinden en
'<> ~ .. i ~':' ~\ansa, ltalya. ile 1935 
h':l'lli il 'l.c1kanununda anlafh. Mu· 
. 'lllle • .•val arum da yapilan go
~ ile lle~~•inde varilan bu anlat· 
~''• . frika k1ta11 Üzerindeki 

~·liyor. vtalyan menfaatleri telif 
.. ly,'l; e gizli olarak da Fran&a 
lt.,'\,••ti~ H.abetistan' da hareket 
~ lye.•n Ver1yordu. Bundan aonra 
"1jUl 111 liabetistan üzerindeki te· 
'li du. j:~lleri büsbütün aç1ga vu-
il Q"'•d t•ltere, kendi muvafakati 
,: '"la an lavirt Fransa1mm ltalya 
lt. •l11t1 'jasina gücendi. Ve bu pa· 
itt~'da ~. t~lya tarafmdan Habeti•· 
it,;fe.d•l ~•n edilen menfaatlerden 
dQ ~'n ~•;ne mâni olmak auretiyle, 
"" lqllti .. tanarz anla'1Das1n1 suya 
19~;1.d•ge ç~hfh. lngiltere'nin bu 
1,-. .. ~ t!'1<1p ettigi politika, trpkr 
d,~ti,., ~••nde ingiliz • fran11z an· 
1, 1\1,., ••net olan Fu meselesin
.. ~ Pot;~·'i;• taraf1ndan takip edi· 
di~'lly~ ay~ benziyordu. Yaln1z 
~ ~t \raz1yeti iyi idare edeme-

1,., •d;ija~t!ar da kendisine yard1m 
1,.11,'llar •Çan o zaman, ingilizlerle 
i..-:-0.ia ~ aras1ndaki teaanüt bozu-
"'11l' ••rd d h . l.t;ii'· lng·I • a a z1yade kuvetlen· 
'- •.tler è ter~ ~a.bet meselesini 
<O~ h1r ta •mayetine gotürdü. Fran· 
Il\•• dit re.ftan Musolini'ye verilen 
,,~•ti11:\ taraft~n da Milletler Ce-
1,1111llde. h:r11. !l'"ittiii teahbütler 
1,1 'da. lk· ng111ne 1ad1k kalacagin1 
Ili 1lt1. z 1 ~ara.fa da idare etmege 
b;~t'fe.i, ter, tedbirlerin tatbikma 
~OI ~.' ar:: •tmekle beraber, bu ted
t-,~ ll.~trin inda en müeasiri olan pet
llt• 1 olllla.d •mb~rgo konulma11na 
~ ... ~~Ul\ ed. Neti.cede iki taraf1 da 
'Ili lai11; A~med1. Çünkü ltalya, 
t, a , 11 m~nya'nm kollari ara· 
>1fÎ111a'n1 '· Milletler Cemiyeti de 
d•11'da. li:ba~otaj1 kar1ismda za· 

Pasifik denizinin 

cenubu garbisiinde 

AskerÎ haz1rhklar 
gitlik~e arhyor 

Krasnaya Zvezda'mn lefsirleri 
Moskova, 6 a.L - Tua: Beynelmilel 

ha.dlselerl gtszden geçlren Kcaanaja 
Zvezda gazete1l diyor ki: 

Pultltfn • cenubu garblslnde ukerl 
haz1rl1k.lar artmakt&dlr. 

NeVYork Timea ga.zeteel, Amerika ile 
J aponya araamda bir harp ç1kbj'l takdir
de Amerika'run Avu.sturalya ve yen! Ze
landa Uslerlnl kullanmaa1 h&kk1nda blr 
an!9.l1ma yap1ld1flru teylt etmektedlr. 

Bu gazeteye gHre, Amerlkan filoeuna 
Stn.gapur yolunu açan bu Ualer Japonya
mn cenup denlzlerine genialemeslne ma
nl olacak m&hlyettedir. 

Matbuat& beyanat yapan Amerikan 
amira11 Sterling, uzak earkta müttehit 
blr lng111z • A.merikan genellrurmay1 lh· 
daa1 lehinde bulunmuotur. 

liollanda Htndl1tan1n1n, yeni 1arkt As-. 
ya Ilizam1na, gtrmeslnl Tokyo'da.ld Hot -
tan.da elçlslnln 1lddetle reddetmt1 olma -
Slill, yabanct matbuat Amertka lie tn
gll terenin Hollanda Htndtstam petrolla
r1w Japonyaya ka.rt• katiyen müdafa.a 
etmek istemelerlne atteylemektedlr. 

80 klnunuaanlde japon hUkUmetl u • 
ker! 1etlerJe gtsrU§tUkten 1onra jaPon 
ordular1 kurmay bqkanlan harbiye na -
z1r1 general Tojo'nun riyaseti alt1nda 
topl&nm1i,lard1r. General Tojo ordunun 
muharebe kabiltyetlertnl artbrmak ve 
orduyu tel&h etmek içln tedbtrler alm .. 
ma.s1n1 talep etml§ttr. 

Bu talepler, gergtn olan beynelmilel 
slyaat vaztyetle alàkadard1r. 

Japonya'ntn a.sker! plAlllanna seUnce, 
yabanc1 matbuata gôre, Japon ordusu ha
z1rhk devrealnt gec;lrmt1tlr. Cenub! Ctn -
de adalar m1ntaka.s1nda japon lote.at1n1n 
ve hava kuvetlerlnln tamilt edilmesi ve 
Hindlçlnl'nln cenup sahlllerl ctvannda 
japon harp gemllerl bulunmaa1 bunu teytt 

etmektedtr. 

unutmamitlardir. Sonra sol cenah 
da Sovyetler Birligi ile Fransa ara• 
S1nda imzalanan pakta kar11 lngil· 
tere'nin vaziyet almas1ndaki mâna• 
y1 an1am1yorlar. 

routon'un ya~ 11cla istif.1 r.•111eleri ve ru.'1:-~
mana girip ç1kan gemilerin tonaji ile bun §al Peta1nï11, < -•hiliye 11az1r~ olaraic B. La
lara yüklenen hamûle nazar1 itibara ahna-

val'dcn, nari'".tve naz1r1 o!:"trak B. Baudou· 
cak olursa, bua:ün N evyork'un dünyan1n en in'den, mürckkep bir direktuar ku=mas1 
büyük liman1 oldu&u anla$1hr. Rrhhm ve 

muhtem.i:ldir. 
iskelcler civannda polis memurlar1 her za. 
mandan ziyade mütuyakk1z bir vaziyette Londra mahlilleri, 
nëbet beklemektcdirler. R1ht1mlara doi:ru azimli hareketinden clolayr (Kizil ydd1z) gazetesinin bu haberi kâ

nunusani aytntn son &'ilnlerine mütcallik 
olmak nokta11ndan tamamiyle doirudur. 
Bu haber, Yunan orduau lehinde blr sita -
yi1tir. Filha.kika, Yunan ordusu bugünler
de ltalyanlarm bütün 1iddutli mukabil ta
arruzlann1 k1rm1t ve dü1mana bir karit 
bile toprak vcrmedcn cephede vaziyctte 
deii1iklik huaule gelmemesini temine mu
vaf f ak olmu11tur. Fakat lt1lyanlar1n bu son 
ümitlerinin velvelc.•i blr surette 1uya dü3-
mesinden sonraki vaziyeti tetkik etmek 
daha enteresan olur. Filhakika, sekiz 1ün
denberi Yunan ordusu hareklt1nda tekrar 
taarruza 1eçml1tir. Hâdiuta tekaddüm et
mclc tddiaamda bulunmak11zm evelki ge. 
ceki YWWl tebliilndt kaydedilmi1 olan 
büyük muvaffakiyetlcrden 1onra bu hâdi· 
satin iyi bir 1urette inkhsaf edeceiini id. 
dia edebiliriz. 0 zama.n ileri hareketlmizin 
durdurulmu1 olup olmadlt1 meydana ÇI -

kacakt1r. lt.alyan propacandaatrun 1nctlte
re'inin Jean Metaksa1'm ruhunu yid ve tez 
kir ederek Yunanltlarm mânevt lruvetle • 
rini canlandmna(a çalt1malcta olduiu au. 
retindcld aaçma iddia11oa geli.nce, fqi:r.me 
1unu. ihtar etmek istertz Id, vatanseverliii

tmZ, çok derindir, canhd1r, e§haaa bath 
deiildir. Yunanlatan'm 1ecaat 1iringa11na 
ihtlyoc1 olmadt(t gibl ltalyan!an denizo 
dOkmekten ibaret olan va:zifesini ifa et -
mek için elinden celeni yapmak: hususun
da ne k.adar tilvî oluraa olsun Oteki dün .. 
yadan gelecek 10zlere de lhtiyac1 yoktur. 

giden bütün kamyonlar S1k1 bir muayene Mare§al Petain'i takdir ediyor 
ve §-OfOrler de hüviyel kontrolüna. tâbi tu- Londra; 6. a.a. - Londra mahfilleri Al. 
tulmakta olduku a:ibi bütün methaller de manlarin, askerî projelcrine Fransa'y1 da 
s1k1 bir muhafaza alt1nda bulundurulmak te$rik ctrnek maksadiyle ileri sürdükleri 
tadJr. Han1arlar ln1iltere'ye gOnderilt. - talupler kar11s1nda ittihaz ettilii azimkâr 
cck muhtelif emtia y1j:1nlariyle dopdolu - hattr hareketten dolayt mare1al Petain'i 
dur. Bunlar arasmda üstleri katranh ve takdir elmektedir. 

Mihver propaganJasinin 
kcuten uydurdugu haber 

Atina; 6. a.a. - Atlna aJan111 bildiriyor: 
(Prea Transcontint'1t) ajantn, maksad1 

mahauaa müstenit oldutu a1ik&r ola.n bir 
taJmn baberleri Atina'dan ahnm11 bir tel. 
graf 1eklinde Belgrad'da ne1retmi1tir .. Bu 
habcrlere gëre, eeçen ayin aonunda ba1 • 
vekil müteveffa Metaksa1 ilG Afrika'daki 
tn.giliz kuvetleri kumandant general Va
v.el araatnda in.a'iltere taraf1ndan Yunani"s· 
tan'a y1;pdan ve yapdacak olan askerî yar
dim hakkrnda 1Qya bir taktrn ihtiliflar zu
bur etmiatir. Bu haberlerl katî surette 
tekzip VG Met.a.ksaa ile ·vavel arastndaki 
cOrillfTI-tlerin ç:ok derin bir muhaler.at ha
va11 içinde cereyan etmit ve aralar1nda u
falr: bir ihtillf bile hasd olm1m11 olduiunu 
beya.n ederiz. Bir de bu babcrlere inarun11 
olan gazettùere zikrl geçen ajanstn uzu.n 
müddettenberi AUna'da ve umumiyetlc Yu. 
naniatan'da muhablri bulunmad1i1n1, bina. 
enaleyh, Yunanistan hakk1nda mezkQr tel
crahndaki iddiaat veçhile ma.lümat i&tihsâl 
et:mesinin milmkün olmad1l1n1 hatirlatarak 
müteyakkiz davranmalarnu tavalye ederiz. 

ltalyan kuvetlerinin 
Arnavutluk'taki vaziyeti 

Atlna, 6 a.a. - AUna ajan11 blldirlyor1 
Roma, mUdafaaya mecbur edildliimlz için 
llalysn kuTeUerlnln ArnaTutluk'takl vaziye
tinin tok iyi olduiune. blzl lkna etmek istc
mektedlr. Bu lddl& biras geç olmu~tur. Çün
kü Moakova radyoaunun dUn blldtrdlfi gibl 
ltalyan taarrur.lar1 28--211 klnunu1ani ara11n
da yapùmtf ve tam mlnaslyle kttaabm1z ta
raf1ndan tardedllerek ltalyan orduauna blr 
kar10 toprak kazand1rmadan nlhat surette 
durmuftur. BllA.kls bu veille ile ayru yerler· 
de mukabU taarruza 1eçen yunan kuTeUerl 
çok mühlm acvkUlceyf nokta.lar1 &apdetmit
lerdir. 

k.ahn bezlcrle Ortülü dailar gibi yükselen 
harp malzemesi vapurlartn anbarlar1na yük 
lenmc saatini beklcmektedir. Motërleri ÇI· 

kanlmI$ tayyareler, tüfcnkler, mitralyOz -
Ier, mcrmiler, infilâk maddeleri ve kim • 
yevî maddeler ba1hca malzeme y11i1nlar1. 
n1 te§kil etmc~ktcdir. 

Geçen yazdan, yanl Dunkcrquc'dc b1ra
kdan silihlarm yerine konulmak üzere bir 
hamledc satm a11nan Sprin.a-field tüfenkle· 

rinin on binlerce aand1k içinde fngiltere -
YG nakline batland1ir 1ündenbcri N cvyork 
doklar1nda 1eccli, &ilndüzlü hummalr bir 
faaliyet cksik olmam11;tir. 

lngiltere 140 milyonlik yeni bir 
1ipari1 verecek 

Nc.,.,.ork, 6 a.a. - Ne•york: Herald Tribu
ne ga1lteRlntn verdlgl blr h11.bere gOre, ln
giltere'ye tidünç veya kir& ile silAh verilme
&Î hakk1ndakl k11.nun projesi kongreden geç
tikten aonTa lng\llz 1abn alma komisyonu 
.Amerlka'ya fat:la olarak 140 nlilyon dolar 
k1ynletinde makine ve makine ak&ami sipa
ri~ etmck nlyetindedir. 

Ha.Tri lmalAhntn geni~lr-me&l üierine Ïngil
tere'nln makine ve maklne akaam1na olan 
lhliyac1 hlssedillr derccede artm1~hr. 

Japon - Amerikan 

harbi pathyacak m1 ? 

Bir Japon gazelesinin fikirleri 
Tokyo, 6 a.a. - D.N.B.: Niako Simbun 

g1u:ete1i dlyor kt: 
0 Ja.pon mllletinl bugün en ziyade alA.

kadar eden mca.ele ,Japonya ile Amerika 
aras1nda harp ç1ktp ç1k1u1yaca9;1d1r. Bu hu~ 
susta, harp <:tksa bile, bedbin oln1aga sebep 
yoktur. Anlcrikan uiilleti ~unu bllmelidir ki1 

Ja.ponya. Amcrika. ile bir harp ihtimalini cid
dl bir taTzda ve bunu sUkônetle, kiyasetle ve 
korkusuz olarak derpi~ etn1ektedir. 1cab1 
hallnde J apony& hcr türlti tedbiri almaga 
karar ver1niftlr, tA ki japon milleti ileride 
hiç blr 1uretle nAdhn olmas1n. 

DIKer taraftan japon millet!, lkl memlekct 
ara11nda bir felAkete mAnl olmak için Ja
ponya'n1n hcr tûrlü gayreti aarfedeccgine 
dair hariclye nat:1r1 B. )Jatsuoka'n1n beya
nahn1 lamamlyle tasvlp etmektedir. Fakat 
Arocrika, 1ngllterc'ye yar<hma ve Almanya 
ile ltalya'ya da taarruzlarda devam ederae 
Japonya ellerlnl kavu~turup hareketsiz dura
maz.,, 

tiziyet ve tc1ekkür telgraflar1n1 ne~ret 
mcktedirler. 

Bir~ok yol ve meydanlara 
METAKSAS 

adi verilme•i teklil ediliyor 
Atina; 6. a.a. - (Katimerini) &azetcai, 

vaktiyle Romah1ar1n Yunanistan'a kar11 
yürüdüklcri zaman kullannu1 olduklar1 es
ki Egnatia yoluna, 1talyanlar1 Elen arazi
sinden koian Mctaksaa'm aduun verilme. 
sini teklif ediyor. 

Diier taraftan tarunmt$ arkeolog Atina 
millî müzesi sab1k dircktërü B. Alekxandr 
Filâdeflua, Atina'da Omonia meydan1 civa
r1ndaki Laurium m.eydan1na M etaksas mcy. 
dan1 iarni konulmas1n1 teklif eylemittir. 

Matbuat naz1r1 B. Nikoludis'in Gërice -
den aldlit bir mektup, " ëlmemi1 olan fa. 
kat Elen kalblerinde daima mevcut bulu

Yunan - Bulaar ve Bulaar.Yunan 
• D nan ., Metakw.a1'1n, dü~mandan ganimet a-

Yunanhlartn müdafaaaiyle geçen bu Jasa 
deTrede ahnan netlceler general Cavalcrro 
lehine ohnaktan tok uzakbr. Billkis italyan 
taarruzlar1 doirudan doAruya ltalyan mu
TaffakiyetalzllJlyle netlccJenmi~tlr. ÇünkU 
gcneral Cavallero bUtUn fhtlya.Uar1n1 ve gOn
derllen btitUn takvlye k1talann1 bu taarruza 
1okmuf Ye bu kuTeiler tlmdiden baflam1f 
bulunan' yunan mukabll hamleslne bundan 
sonra kar~1 koyam1yacak kadar 7orulmut
lard1r. 

cemiyetleri ara11tnda taziye Iman toplann magdeninden bron7 bir hey-

N evyork yolu ile Vichy'dcn cet en te\g. 
raflardan alu\an intibaa gëre, marepl Pe
tenin dahili ii,ler aahastnda Almanlarla 

baz1 hususlarda i§birliil yapmag-a razi ola
caS1 kabul edilmeklc burabcr, Frans1z do
nanm.as1n1 ve Almanlar1n eOz: diktikleri :;i. 
mali: Afrika üslerini terketmeie asla mu
vafakat etmiyeceii aôylenmektedir. Bu iti
barla Hitler'in mü1kill blr vaziyete dÜ§tÜ
iü de kaydedilmuktedlr. Cebir iatimal edil· 
modilti takdirde, bugünkü kararau vaziye. 
tin deva'll edetei:i 1üphesizdir. Fakat Hit
ler, kuvet i1tirnali çihetlne cidecck olursa, 
Frans1z donanmast büyük bir kolaylrkla 
Fransrz Iimanlar111dan ayr1lacak ve Fran· 
srz müstemlckelcri de müttefiklerin yan1 
bajutda tekrar harbe 1irecclc:tir. 

Buhran pek yakinda bitecege 
benziyor 

Zurih, 6 a.a. - FTans1z - Alman müzake
releri hllkk1nd11. 1nevsuk hlç bir ljiey bllinmc
mekte Ise de lsvlçre mntbuatt buhran1n pek 
yak1nda blr tarzi ha.lle baM:lanacak• kanan-tin
dedir. 

Lau1anne'de c1kan La Tribune gazetcsinin 
Vichy muhAIJiri Ahnanya'n1n Fran&a'y1 aç
hk ve Paria'te yeni tc,kil cdilen parti vas1· 
tasiyle ihtllAlle tehdit ehuektedlr. 

Muhabirc naznran Laval ion mülA.kahnda 
Amiral Darlan'1n dikkatini bu tehlikelere 
tekn11$ ve ahnanlara. FrAnsa'n1n ccnubunda 
ve Tunu~'ta ûsler verihncsinin Fransa'n1n 
~t'refiylc lelif kllhul et1nez blr ~ey olmad1-
f{1n1 IJA,·e eyleml,tir. Yeter kt Almanya 
Fran&1z donann1a ,.e ordusunun fill i~birli· 

ginl istem,!lln. 
B. Laval, Vlchy kablneslne tekr&r 

gtrmete muva.fakattan. bnce olorttesinin 
i1gal edllml4 veya edllmeml1 bUtüu 
Fransa'ya 1Amll olacat1n1n garanti edil
meslni ve bundan baok& matbuat ve rad
yo da dahll olduju halde btitUn propa· 
ganda organlar1run ve poli.sin kontrolünU 
tslemi1t1r. 

Bununla beraber, Mare111al Pètatn tran
a1zlar1n ,-enif blr eksertyetinin Laval'e 
itlmad1 olmad1g1n1 ve kendt11nt "Fransa 
Gaulelteri., olarak telA.kki etmekte oldu
gunu bllmektedir. 

?wlare1alln açhk endi§eslyle Laval'i 
d&hlllye na.z1r1 taytn elmek sureltyle ye
ni bir uzlao1c1 gayret gtssterditi ve fakat 
Bizerte'nln Almanya'ya verilme.eine mu
vatakat etmlyecetl zannedilmektedtr. 

Fran1a'daki harp endüstri•inin 
kontrolüne memur Alman 
komiayonunun yeni rei•i 

Vichy; 6. a.a. - (Havas) : 
Harp sanayiini kontrola memur Alman 

komlsyonunun ycni reiai ceneral Studt va. 
zifesine ba1lami1 ve bu sabah harbiye na
z1r1 Huntziger'i ziyaret etmi~tir. General 
Studt, bilâhare mütarekoden müteve.llit i1-
leri tedvire memur daire müdüriyle &0 
rü$mÜ5tür. 

Fransa'daki vaziyet ve ltalya 
Roma, 6 a.a.- D.N.B. ajan'-!1 bt!dlrtyor: 

Frans&'da tsn plAllda olBll dahil! mesele
ler hakk1nda ttalyan ;.nahflllerl ou beya
natta bulunmaktad1rlar: 

ttalya Ue Fransa aru1nd&ki münaae· 
betler mUnhaa1ran mUtareke hUkümleri 
ile halledllmlt bulunmaktadtr. ttalya an
cak bu hUkUmlere t&alUlk edebUecek me
selelere ehemlyet vermektedlr. Tamamn 
dahil! siyasete mtiteallik ehemlyetl hatz 
bir meeele bahls mevzuu oldugu zam&D 
bu mesele ltalya'y1 henUz dotrudan dot· 
ruya alA.kadar etmemekte ve ltalya bu 
meseleler hakk1nda btr vaztyet alm&kt&
d1r. 

li lturt •t15tan'1 ltalya'nm elin· 
t., •he1 O.rtnak mümkün olmad1. 
1,,.;"•"ne:'•i,"lesinin boyle bir neti· 
t,11,~ tar;h

1
! d •yn.elmilel münaaebet

'' 11 ttr •n e h1r dOnüm noktas1n1 
lt,1"'~he~i iuh~an sonra arhk Stre· 
~~/'11 • al " li mevzuu degildir. 
t41~tlo11.., kan. tesanüdü gittikçe 
"i;hv'''"a. ed~~dir. Ve mihverin ku· 
~oil\ ~rin te gr~. .~d1m atilm11hr. 
•l~b b,lle~ •anudu kar11smda bir 
~)ah,, ~n. Yoktur. Gerçi 1936 
1,, .j'li•tte ".>!k~' Franaa'da radikal 
~. l a lng~Ît 1 h~ara getirmit ve on
"o~ ''•ft ere ile itbirligi aiyaseti· 
~i, le.da. Fr olrnutlardir. Fakat bu 
t0",.~•fa h rbnaa müttehit degildir. 
~ t;" ay11 ad •t mesele&inde lngilte· 

Fransa'da Laval çekilmi§ kollek
tif barat<;• radikal sosyalistler ikti
dara gelmitler. Fakat lngiltere'de 
bunun tersine olarak Eden ve Cran· 
borne gibi kollektif barat<;ilar düt· 
mÜf yerlerine Çemberleyn'in, Hali
faks'1n, Sir Samuel Hoare'un politi
ka11 kaim olmuf. Otoriter devletler• 
le uzlatmak yolunda hulâsa edile· 
bilecek olan ingiliz politika11 ve 
bundan aonra tamamiyle ona tâ.bi 
olan franstz politikast, otoriter dev· 
letleri tatmin etmek fèiyle dursun, 
onlar1n ittahalarm1 arttirm1f ve git
tikçe artan bu hirs nihayet 1939 
harbini ciogurmu1tur. Gorülüyor ki 
habet meaelesi 1939 harbini dogu· 
ran hâdiseler 1il1ile1inin b&.flang1c1 
olmuttur. Bu itibarladar ki habet 
i&tiklâlinin ortadan kalkmasiyle 
batliyan bir devrin, Habet iatiklâli
nin iadesiyle nihayetlenip nihayet
lenmiyeceii auali ister istemez akla 

te/graf/ari teati edildi kelinin Y•Pilmasm1 ve bu h<lfkelin, meç- ltalyan lilosu Bizerte'i i§gal 
edecek mi ? 

'~d· a •lh rolü Laval ve hat· 
.. 111 'b• 

i• 1 fran11z politikac1lari 
gelmektedir. 

' A. 5. ESMER 

Atinaj 6. a.a. - Gazttteler, Sofya'daki bQl askcrin mezar1 kar11s1nda sclviler ara
Bu11ar • Yunan ccmlycti reisi B. Savon l s1na, Mctakaas'1n Elen vatanm1n tealisine 
ile Atina'da.ki Yun.a.n • Bulcar Rmiyeti rei- bu derece cehdle çah1t1i't bilronun Onüne 
al B. Roufoe ara1mda tea.tl edilmit olan dikilmea.ini teklif etmektedlr. 

Atîna; 6. a.a. - Gaztteler, bir 1talyan 
menba1ndan gelen ve 1talyan filosunwi 
Bizcrte'i i1cal edeceiine dair olan haberi 

Habe3istan'da Metemma yolu boyunca 
tngiliz kuvetleri iyi terakkiler kaydetmi1-

lerdir. 

Sarkî Alrika'daki hareketlere 
dair bir Sovyet gazetesinin 

mütalâast 
Moskova; 6. a.a. - (Tass) : 
(Troud) gazetesin.de Afrika ve Arna a 

vutluk'taki askerî harcketleri gOzden ge • 
çiren binba$t Vassilev, §Oyl~ yazmakta • 

d1r : 
" Geçen haftan1n en barlz vashn1 12imat 

ve $ark Afrikas11n1n bütün cephelerinde 
vukubulan çok büyük faaliyetler tt1kil et

mii1tir. 
" 1n1iliz ba3 kumandanhft, Afrika'da 

ve Akdeniz havzasmda tngiltere'nin atra .. 
tejik mevzllerini azamî dc"'ecede takvi,.. 
etmek üzere bu harp sahnelerindeki vazi • 
yelten isti.fadeye çalHimaktad1r. 

" Ayni zamanda, Alman hava kuvetlerf .. 
nin Ak.deniz bavzasinda artan faaliyetlerl
nin muhtemel nuticeleri de nazarI itibara 

ahnd1ir muhakkakttr. ,. 

lngiliz kuvetlerinin esas 
vazilesi nedir ? 

" lngiliz kuvetlerinin esaa vazifcsl Tra.i 
bulus'ta ve Eritrc'de taarruzu inkip.f et-. 
tirmektcdir. Tobruk'un zabtmdan sonra 
1na:iliz motOrlü ve z1rhh k1talar1 Deme 
istikametinde ta ruzlar1na dcwam etmi1 • 
lerdi. Derne'nin za-btJ için yapdan muha • 
rebe Bardiya ve Tobruk: muh.arcbelerindcn 
daha az 1iddctll olmu1tur. 1talyan kuman .. 
danhir yeni bir tümenin lüzumsuz yere 
zayi olmaam1n Onüne geçmek: için Dem(l. 
nin muba1araa1 tehlikcsi bat &:Osterdiii 
anda tehri askerlerc tahliye ettirmiotir. 

" 1ta1yanlar, §Îmdi Bingazi'yi müesair 
surette tabkim cdiyorlar. Bingazi, Trabu .. 
lus'tan sonra Libya'run ikinci mülùm lima.i 
n1d1r. \ 

" $arkt Afrika cephesinde de anO.danti 
muharebeler olmaktad1r. 18 tkincikinun • 
da Sudan'dan Èritre'ye kar11 ba1lcyan ta. 
arru.z inkipf halindedir. Acordat ile Ba. 
rentu'nun civartnda ccreyan etmi;t ola.n 
muharebeler esna11nda 1talyanlar lngiliz .. 
ler.e kar11 kuvutli bir mukavemet gëster .,, 
mi~lerdir. Geçen hafta Kenya ile Habe • 
aiatan ve Kenya ile ltalyan Somalisi ara
s1ndak-i hudutlarda askerî hareketler pek 
çok 1iddctlenmi1tir. 

" Arnavutluk cephesindc, bilhassa ctU> .. 
henin 1imal ve cenup m1ntakalar1nda 1tal· 
yan mukabil taarruzlar1 çoi:alm1~t1r. ltal .. 
yan ba1 kumandanhi1 Arnavutluia dur .. 
maâan yeni takviye kuvetleri gOndermek· 

tedir. " 

Siyam - Hindi~ini sulh 
gë:ü1meleri bugün 
Tokyo'da ba1hyor 

Tokyo, 6 a.a. - Fransu; l lindiçini~lnin 
yt'dl ki§l<len mürekkc1l mnrahhu heyetl 
Tokyo'dn toplanacak olnn Si.ra1u • Ilindicl· 
ni sulh konferansana r;ehnek ilzf:'re bugüo 
agleden sonra Saygon"dan tayyare lle 1'&

reket etmi~tir. 

Fransa.'n•n Tokyo büyiik clçisi il. Arsene 
Henry heyele rlyaset edccel..tir. !\1Uznkcre
lere yar1n HKledt"n M.ll'r& ll. !.fatsuoka'nm 
bürosund!\ ba~lnnal".1kt1r. 

l\.lüzakere u.,ulü11ü tespit etmek üzere 
Frans!\ btl>ùk elçisl H .. \Tscne Ilcnry ile 51 .. 
yam heyeti rcisi Prt'ns \~aravnno bugün iii
kden sonra B. ~lalbuoka ile ve fevkalA.de 
rlçi B. )fat.su1ui.}'a'y1 ziyaret ctnii-;;lerdir. 

Japonya Siyam'in hava üslerini 
kullanacakml§ 

Nevyork, 6 a.Il. - 1·a~1>: l'nit«:d Press'ln 
verdiiçi bir hnbere Jl'ôrc, son iki h11fta i~inde 
Saygon'a P:'ln1i~ bulunan japon k1taatt mem
lcket dahlllnde Slyant hu<luduna do;tru iler
lemektedir. ltRyfong'da hulen 11.000 japon 
askeri bulunmsktad1r. 

Bir ajaninn vcrdigi haberdr Tiirmanya yo

lunu bornbardunnn 4"tn1ek 111.zcre Japonya Sl
yam'da ikl tRyynrc n1cyd1tn1n1 kullanmak 
mUAaRdeslnl alm1~llr. 

iatihza ile k:ar1damaktad1rlar. 
(Kathimerini) gaz:etcsi, diyor ki ~ 

" Frans1zlar, düçar olduklarr felâ.ket 
lerden dolayi oldukça muyua bir halde id{. 
Ier, $Îmdi biraz 1ülmeK:e hak kazanm11t1r
lar. Bütün dünyada ltalyanlar1n maglûp
Iar tarahndan mailûp edildiklerine sahit 
olarak gülcccktir. " 
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1 H A Y A T ve S 1 H A T 1 
'-----................................................................................... / 

Sudan bir mektûp ... 
Bu yaz1y1 da belki sudan bir mek-, yat sonerdi. Vak1a çocuklara birer 

tûp gibi bulursunuz, fakat yukarda- de baba lâz1m, diyeceksiniz. Fakat 
ki ba§hg1 kullanmaktan maksad1m amerikalilar babas1z tav§an yavru
Ulus okuyucularmdan bir zatm gon- su yeti§tirdiklcrindenberi tabiî ha
derdigi mektubu haber vermektir. yatta erkeklerin piyasas1 haylice 
Pek girift oldugu için imzas1m ç1ka- dü§mÜ§tÜr. Babas1z tav§an yavrusu
ramad1g1m bu zat gazetede su me- nu yeti§tiren amerikah âlimler, 
selesi hakkmda birkaç makale ya- bundan sonra da, Meryem ananm 
zilmasm1 istiyor. Ancak, me§hur iddiasmda - fence de - hakh o
m1sragdaki kaideye gore su hakkm- lup olmad1gm1 ara§hrmakla ugra-
da mektuplar, gazetelere degil, §lyorlar ..• 
çaghyan âyamna yaz1lmak lâz1m- Onun için, her §ahsm hayahm 
gelirken, mektubunun zarfma ya- idare eden tiroit guddesinin, cinsin 
zacag1 adreste yamlm1§... hayatm1 devam ettirecek olan ka-

Vaktiyle, bir arahk, ben de çag- dmhk karakterlerini de idare etme
liyan âyam i§ini gordügüm Îçin bu si, tabiatin her i§inde gosterdigi de
zahn yanh§hkla gonderdigi mek- rin §UUr delillerinden biri saydabi
tup, dogrusu, ilkin biraz da ho§uma lir .•• 
gitti. 0 vakit su meselesi hakkmda Yukarda tekrar ettigim f1kradan 
yazd1gun §eyleri burada tekrar edi- biraz da bayanlara kar§1 kiskançlik 
vermek kolay olur, diye dÜ§Ündüm. kokusu geldigm1 elbette hissetmi§
Fakat derhal "küntiyyun" tâbiri sinizdir. K1skançhk da kadmhk ka
hatmma geldi. Arapçanm bu zarif rakterlerinden biri oldugundan o
tâbirindeki mânayt unuttunuzsa ha- nun da tirait guddesinden geldigi
brlatay1m: Filan zamanda §U idim, - henüz sabit degilse de - muh
bu idim diyen kimseler mânasmda· temeldir. Bilirsiniz ki kadm ve er
d1r. Aç;kças1, bu zamanda bir Î§e k~~ diye ay1rd1g1m1z insanlarm hiç 
yaramad1klar1 için eskiden ne yap- b1rmde kadmhk ve erkeklik hor
hklanm anlatan kimseler demektir. monlar1 tam olmaz: yüzde doksan
Bir kimse bu zamanda bir i§e yara- la, yüzde altm1§ arasmda ..• 

u c us 

Nazarî 
Ve filî 

yor, hatta !cap eden malzemeyt blzzat 
temin etmegi de unutmuyor. Tutulan ba
Itgm en mühlm la.srru Ise hususl trenler
le (vagon detll) Almanya'ya lhraç olu
nuyor. , 

§uras1 muhakkaktlr kl, §!mal memle
kctlerinln halk1, geçen harpte, !ill ve 
mtiessir bir ablukanrn sebebiyet verebl -
lecegi btitun 1stlraplar1 çekml§tir. Fe.kat 
bu 1sbrabm mtisebbibi nazarl abluka de
gildlr. Agir mahrumlyetlere katlan1lm1§-
br. Çtinkti, gerek dt§ar1dan lthal edllen, 

( Ba~1 1 nci saylada '.) gerek lçeride yetl§tirilen btittin mevcut -
ltyor .. Muhterlz bir üslüpta, çekingen blr lar1 bilytik kom§u sômtirmti§tti de on
lfade tarzlyle protesto notalar1 kaleme dan! "Copenhague,, da kasaplarin, et ke
ahyor.. Vapurlar hart!, hart! dektrik zl- sllmedigl lçln dtikkA.n kapad1klarma s1k 
yas1 altrnda gecelerl bile bo§alt1hrken s1k rastlanm1§br. Her Danimarkahnm 
ferasetli, iktidarh müsevvitler hünerlerl- aile sofrasmdan hlç blr vaklt ekslk ol
nl gosterlyorlar.. Hollande. Ise bu tra.n- m1yan bahk, arbk yUzU gortilmez blr 
si te ma.ni olam1yacajtl01 bilùiriyor vc bu nesnenin hattrasmdan lbaret kalmt§tlr. 
milnasebetle 1868 tarlhli Mannheim mu - Hollanda'da Ise bir araltk açhk bile 
ahedesini ileri stirtiyor. be.§ gôsterml§tlr. Î§te, bu mtiddet zarfm-

Çok mühim blr harp maddesl tela.kkl da tuccar, alâkadar htiktimetlerin lâkayt 
ediien pamuk harp kaçag1 listesine bile nazarlar1 ontinde, Almanya'ya mtitemadi
sokulam1yor .. Pamuk hamuleleri serbest- yen g1da maddesl sevketmi§tlr. 
çe, Okyanus'u l!.§1yor. Hollanda da dahil Norveç, Da.nimarka ve !sveç'ten Al -
!skandinavya memleketlerl 1913 te dt§a- ma.nya'ya g1da maddelerl lhracatt 
ridan topu topu 2!.000 ton pamuk getlrt - 1913 242.l28 ton 
tikleri halde geçen harbin ilk senesinde 19H 262.376 ton 
330.000 ton pamuk lthal etmete muvat - 1915 561.234 ton 
fak oluyorlar. Sulh senelerindeki lstlhla.k 
vasatisinin en l!.§ng1 on be§ mlsli ! ... Ta -

1916 620.756 ton 

bit blr çehre arzetmiyen bu vazlyet kar- Bu ralcamlara Holaxida ihracattm da 
§tsmda, ba.~ta inglltere olmak tizcre itl- ilâve etmek lâz1m gelir. Geçen harpte 
lâ! devletlerl Amerika'y1 gticendirmlye- Hollanda'dan Almanya'ya yap1Jan sevkl
cek yumu§ak bir lisanla pamugun harp 
kaçag1 llsteslne lthalinl talcp etmete ee
saret ediyorlar. Amcrika, h1rçm, asabî 
blr mukabelede bulunuyor ... 

yat1n mtihlm k1sm1 kaçak olarak hudut -
tan geçlrildlginden dogru blr rakam elde 
etmek gtiçtUr. eunu da unutmamah kl 
yukar1ki yekünlara yaglar, yagll mudde-

Elde, Paris (1856) ve Londra (1909) Ier, bal1kyag1, kahve, çay, meyva, sebze, 
deklarasyonlan, lnglliz ablukasm1n kar- et da.hi! degildlr. 

Romanya'da 

karga§ac1lara 

kar§I §iddetli 

'tedbirler al1nd1 
Bukre~, 6 a.n. - DS.B.: Yeni ne~redilen 

devletl korumn knnununn iriire, silâh ve pnt
lay1c1 nuulcleler buluncluranln.r, ynl(:n1nc1hk 
edenler, si1'1h çnlnnlnr, milleti isynnn te~vlk 

edenler, sivil ve nshrl dcviet rien! ve me
mur!Rrina, k1rnl nllcsine suyknst ynpnnlar 
vcya hu gibi hnreketlt•ri ynpnnl1tr1 ihlrnrdn 
tekfisül gô~tcrcnlf"r üh.1111 ceznsina çarp1la-

r l __ R_A_o_v_o_ 
TÜRK1YE 

(Radyo Dl!Uzyon Postal~J(}J"4 
TÜRK!YE f!,e.dY0 jl) 

Radyosu 
- Dalga uzunlugu -

1648 m. 182 Kcs./120 Kw 
31.7 m. 9465 Kcs./20 Kw. T. A. p. Q 

19.47 m. 15195 Kcs./ 20 Kw. T. ;... · 
CUMA : 7. 2. 1941 yark 

8.oo Program ve memleket saat a 
8.03 Ajans Haberleri, !) 
8.18 Müzik : Hafif Prograrn (P ' 
8.4519.00 Ev kadm1 - Yemek listes!~ 

12.30 Program ve memleket saat aY .. 1,r 
12.33 Müzik: kan§Ik §arlu ve tür1'~ 
u.50 Ajans haberleri ·rsP 
13.05 Mü.zik : kan3rk §arkt ve tli 

caktir.. programmm devam1. (./i' 
Devlelten müs11nde nl1111ynn sl~·asl te5ek- 13,20; 14,00 Müzik: kart§lk progr&lll " 

küllerin hepsi miiiKacl1r. A)·r1cn, kùrek, ha- 18.oo Program ve memlu'cet saat ·~J 
pis ve dii(er ce7.nlnr da vard1r. Yahudiler su~ 18.03 Müzik : Radyo " Sving ,. 1'~"),· 
i~lerlerse clij(er etnik gruplara gilre clahn a- (1. Ôzgür ve Ate§ Boceklefl 
ihr cezn goreceklerclir. 18.30 Müzik : Meydan Fash, JI" 

Yeni emirnamenin tatbike konulmns1 mu- Aja!!! 19.30 Memleket saat ayan, ve r-
nasebetiyle bn~vekil Genernl Antonesko ga- b erleri, .~ 
zctelrre a~1tji;1dnki beyunatta bulunrnu~tur: 19.45 Müzik : Muhtelif Solist Olc1Jf"" 

:\lilletin menfaatleri ve ya~nmnk hakk1 hlç 
bir müsamnhnyn müsait deji;iirlir. Binncna
leyh, sulhu, emniyeti, asnyi~i bozmak istiye
ceklcre knr~1 ~icldctli teclbirler almnji:a karar 
verdirn. Dütun siyn•î tezahilrler yasaktir. 
Devletin menfantlerine knr~1 tecavüzler ~icl · 

delle ceznlanc!mlacakhr. Yalntz su~lular hnk-
klhclll clcj(il onlarm nilelcri, onlnr1 kullanan 
i~ snhipleri ve cle\·let memurl11r1 hakkmda da 
1ti(ir Ce7.nlllr tatbik olunnrakttr. 

Binnrnaleyh sükûn, i~, ittihnt ve intizam 

20.15 
20.45 
21.30 
21.45 

Jan, 
Radyo Gazetesi, 
TEMS1L. 
Konu~ma : ( lktisat Saati ), 1~ 
Müzik : Radyo Salon Orl<t~Jl1 

(Violonist N ecik A§km idare! 
1- Zit1'1rer : Vals, 
•- Bruch : Ko! Nidrei, ?JO·~ 
3- Brahms : Macar dans1, 

y1p yaramad1gm1 bilemese de eski- Erkekler k1skançhk gosterdikle
den yaphklarm1 soylemek, 0 tâbiri ri vakit bunu kadmhktan kalan 
hahrlattigmdan, daima acikh olur. - yüzde onla yüzde k1rk nisbetleri 

§tsma dlkiliyor. Almnnya'mn "hurp ko - !sveç'te dokuma fabrikalar1 - lptl-
dat adde kltll .. yUzünden faa11·yet clustnrJarrna riu"'·et ediln1csini istiyorun1.,, mlsyoncusu,, keslien §imal memleketle - m .,1 - - , 

4- Becce : Noktürn, ,<f1 

5- Lope : Gallito (lspanyol .~ 
6- Strecker : Kalbime salll 

Zaten, zaman her §eyi degÎ§tirdi- arasmda - hormona atfetmek za
gi gibi, çaghyan âyam i§ini de de- rurîdir. Nisbet yiizde ondan uzak
gi§tirir. Vaktiyle su meselesi hak- la§IP yüzde k1rka yakla§hkça k1s
kmda yazdig1m yazdarm da bu za- kançhk artar. Onun için herhangi 
manda dogru olam1yacag1 §Üphesiz- bir erkek k1skançhk hissi duydugu 
dir. Onun için bu sayin okuyucumu- vakit boynundaki tiroit guddesini 
zun istegini yerine getiremiyecegim- bir eliyle yoklarsa hiç de fena et
den dolay1 èizür dilerim. mez. Hem de, bu guddeye daha zi-

ri ile cog-raft durumlarimn icabt sulb lerinl tatil edip amelelerlnl \~slzlige mah-
: maninda \fa ett!kleri normal "tran~it küm ettlkleri bir s1rada Almanya'ya 

(Vals), J-" 
7- Middleton : lskoçya ?i{el 
rinden müntehabat, [!lt 

M emleket saat ayari, Ajans fl;i' 
leri; Ziraat, Esham-Tahvilât, 
biyo - Nukut Borsas1 (Fiyat»,1 
Radyo Salon Orkmtras1 proir 

ve tevzl,. ro!U ile lktlfa edemiyorlnr. Ta- sevkedilmek Uzere he.zirlanmt§ pamuk B. w:nanf Amerika'mn Londra 
dim aidiklar1 yeni ticaretln müdafaas1 balyalari r1htimlarda tahmil s1ras1 bekli
sadedinde, mii!etler aras1 dcniz hukuku- yordu. 
nun elô.stiki metinlerlni inceden lnceye tsveç lokantalarmda, yemek üstUne 
tefslre çall§tyorlar. Hukukçular, tuccar - kahve içmek blr haya! olmu§tu. 0 esnada 
Jar elele ab!ukamn nazarl bir ,naluyette mütemadlyen mtihlm kahve stoklar1 Al -

sef irligine tayin edildi 
Va~inicton, 6 a.a. - B. John Winant Lon-

ntn devamr, 
Su meselesi üzerine mektuplarm yade alâka gosterir. G. A. 

neden dolay1 çaghyan âyanma ya
z1lmas1 lâz1mgelecegini, tabiî, tak
dir buyurursunuz. Su meselesi me
denî bir memlekette §ahsî bir Ï§ de
gildir. ~ehirde ya§1yan bir insana 
günde ne kadar su lâz1m oldugunu 
ogrenince insan hayret eder. Bu Î§
te en geri kalm1§ §ehirler her gün 
adam ba§ma yüzlerce litre su temin 
etmege çah§1rlar. Amerika'daki §e
hirler günde bin litre su lâz1md1r, 
diye iddia ederler. 0 kadar büyük 
bir Î§Î bir insan kendi kendine ha· 
1aramaz. 

dra büyük elçiiiltine tn~·in edihni~tir. K11rar 
kalmas1 1~1n ~1rp1myorlar. manya'ya sevkedillyordu .... 

.., .., hu sabah senntonun tasvibine nr1.ol11nnlur 
tn.,iilzler, yavo• yava•, ayilarak Lon- Almanya'nm, rahat, rabat stok yap -" ..., ~ tur. B. Winunt evclce Ccncvre'ùeki beynel 

23.00 Müzik : Dans Müzigi (Pl), c:t 
23.25/23.30 Yannki Prograrn ve J{a1'3 

Üniversite somestr 

tâtiline ba~l1yor 

dra deklnrasyonunu Jortiar kamarasmm mas1 nihayet oyle bir skandal manzara -
n1ilel i~ Uii rosunun rcisi icU. 

tasdik etmemi§ oldug"unu hatirlay1p bu s1 nrzetmege ba§lad1 ki mevzu avam ka -
beynelmllel vesikamn kendilerl için hü - marasmda, Frans1z mebusan meclisinde 
kümsüz oldugunu iddiaya tc§ebbüs edl - münakl!.§a edlldi. Tardieu ktirsüden §U 

yorlar. Fakat Amerlkn, bu mevzuda, har- rakamlar1 verdi: Yeni Macar hariciye nazin 
720.000 kilo deri getirtileC~,I 
Izmir, 6 (Telefonla) - Dort~ ~ 

720.000 kilo sikletindeki deri !}ltl~ 
doviz mukabilinde merkezi !zlll\,v 
bulunan Türkiyc deri ithalâtç1!<1f 
ligi tarafmdan temin edilecc~ 

1stanbul, 6 (Telefonla) - Üniver
site rektorü bugün de Edebiyat Fa -
kültesi son sm1f talebesine bir çay 
verdi. Yann da Fen Fakültesi talebe-

bin !lk gilnilndenberl takmm1§ oldugu uz- Yalmz Hollanda'dan Almanya'ya 1915 
la~maz tavri bir turlü b1rakm1yor. Çln senesinde ( 425.000 ton) ve 1916 da ( 491 
ve cenubl Amcrika paze.rln.rmda mühim bln ton) g1da maddesl sattlm1Qltr. 
tâvizler elde ettigi halde itilâfgirlz dav - Bu milddet zarfmda, tskandinavya 
ramyor. memleketlerlnin Almanya'ya lhracati ba-

Bu son siyasl te§ebbüs de suya dil§ - ~k1rda % 25, yaglt maddelerde % 104, ba

B. Bardossy vazif esine ba1lad1 
Budape~te; 6. a.a. - Dün sabah yeni ha, 

riciye naz1n B. Laszlo Bardossy, yemin 
ettikten sonra k1ral naibi tarafmdan kabul 

....... 
sine bir çay ziyafeti verilecek ve so -
mestr tatili bu aym 12 sinde ba§h -
yacaktir. Nebatat Fakültesi talebeleri 
tatilden istifade ederek tetkikler yap
mk üzerae Adanada portakal bahçe -
lerini ziyaret edeceklerdir. Profesër 
ve doçentler de verecekleri konferans 
turnesine aym on be§inde ba~hyacak
lard1r. 

tukten sonra, ba§ta !nglllz lhracatç1Jar1 ltk ve bahkyal'tmda % 177, kahvede % edilmi~tir. Naz1r bugün vazifri;ine. ba~hya. 
oldugu halde büttin ltllâf devletlerl (Ja- 312 nisbetlnde artnu§ttr. cakt1r. 

HALKEVl'NDE 41 
8 §Ubat cumartesi günü saat ZtJ~,I 
Tanmm11 Ortayonu üsts 

tarafmdan 

ponya dahli) §!mal memleketlerinin 1§ - Ôlçtistiz kâr kazancm verdll'tl sarho§-Onun için su meselesi her mem
lekette belediyelerin ve onlar1 mu· 
rakabe eden hükümetlerin itidir. 
Gazete yaz1smda onlarm Î§ine ka
ri§JDak da ukalâhk olur. Gerçi hiç 
kimse ukalâhktan her vakit kurtul
dugunu iddia edemezse de, bile hi· 
le ukalâlrk ederse kendi kendisine 
kar§r gülünç dÜ§er ... 

gtizar hlmmet ve tavassutu lie Almanya'- luk lçlnde bu ç1lgm ah§verl~ dans1 1916 
ya yen! yen! stoklar tesla etmesl içln sonlarma kadar mütemadiyen h1zlanan 
gayret sar!ediyorlar. Alman stoklarmda blr tempo ile devam etml§tlr. Ancak 1917 
has1f olan bo§luklar1 blzzat kendilerl b!l!j!ang1cmdan ltibaren, ttliâ! devletlerl 
dolduruyorlar. abluka tedblrlerlnl insicamlt ve umuml 

Halk musiki cemiyetiniO 
1

, 

Sovyet Ticaret Halk Komiseri 
muavini Ciuprin azledildi 

*** 
Bu saym okuyucu mektultunda 

Gelinlik Japon k1zlarmdan 
mürekkep 
bulmak 

ilk kafile koca 
için yola ç1kh 

Moskova; 6. a.a. - (Stefani) 1 

Ticaret halk komiseri muavini Ciuprin, 
" hükümetin kararlarrru te.tbik hususunda 

"Board of Trade,, btiytik blr titlzllk bir plânm çerçevesi lçinde tatbik etmejte 
ve Ja.skançhkla !nglltere'nin ticaret ve ba§lam1§lardir. Fakat bu lki buçuk sene 
tedlye rnuvazeneslnden dem vuruyor. zarfmda. Almanya, mukavemetlnl arttir
BUyUk Brlta.nya bahrlye nezarett.nl bu m1ya yar1yacak yen! yen! stoklar temln 

t ,. at!ak 1 t Al h mesuliyct kaidesine riayet etmemi~ oldu-"delll,, ne susturuyor. e me,.e muv o mu§ ur. man arp 
il i bllh k !kil"" 1 d d ,. l?;undan dolay1 ,. Soveyt Rusya halk ko -"Foreign office" de, ablukanm yalmz sanay n n e.ssa e s ,..n uy u.,u 

metaller lçin •!mal memleketlerinde hu _ miserleri meclisi tarahnodan azledilmi~tir. askert bir mevzu addedllemlyecetlni, bu ~ 
girlft meselenin slyast, mali, lkhsadî sust tel!kllU vticuda getlrllmli:1 ve bu be
cepheleri oldugunu, çok meçhul!U blr mu- cerlkli §ebekenln himmetl sayeslnde de-

Tok~o, 6 a.a . - Celeqes, Cava ve Sumatra adele kar§ismda bulunuldugunu !Ier! sti- nlza§1rt pazarlardan mühlm mübayaalar-
Almanlar iigal ettikleri 

yerlerdeki k1ymetli tablolan 
Amerika' da sattrr1yorlar .\sya'nm cenubu ~arkisindeki diger baz1 rtiyor. da bulunulmU§tur. 

Müzikli 

Orla oyunu gecesl 
Bilet sati§ yerleri: 

S~anpazan Halk Musiki C_ell'~: 
yeti, Anafartalar Halil Nac~ ~e 
git Ticarethanesi, Halkcv1tl 

18.30 dan 22 ye kadar sati~ 

,. 

au meselesi 1çm "tiroit guddeleri 
gibi bayanlar1 alâkadar edecek ve 
herkesin anhyam1yacag1 bir mevzu 
degil, herkesi alâkadar eden bir me
aele" diyor. Su meselesinin kadm ve 
erkek herkese alâka verdigi §Üphe
siz. Zaten ondan dolay1 bu Î§e çag
hyan âyani kar1§1r. Fakat tiroit 
guddesinin yalmz bayanlar1 alâka· 
dar edecegine gelince ... 

mmtaknlnrùa bulunan japon muhncirlerinln Bu bâzlçede §imal memleketlerl lie Gl. Ludendorf "Topyekün harp,! adh 
taicbl üzerine ve hariciye nezaretinln mU- olan alJ§veri§tc !nglltere'nln temln ettl- eserlnde, bak1r derdlnden ye.na yak1la 
saaùesiyle deniza~m kndrnlar cemiyeti tara- gin! sandigi lktisadt fayde.Jar, Alrnanya'- bahsettlkten sonre. me§hur "Parvus" un 
fmdan mezkûr muhacirlerle evlendirihnek nm muhnkkak olarak ele geçlrdlgl avan- Kopenhag'takl rôlasyonlar1 sayeslnde nl
tizere bu mrntakniara birçok genç japon ku:- te.Jlarln kar§tll!.§hrtlmiyor. 1tlrat etmell hayet bu lhtlyac1 kar§1ladtf101 sôyltiyor .. 
larrndan mürekkep kalabahk ka'fileler gon- ki, geçen harpte Büyük Brltanya'da, a.m- Ablukanm mUesslr olabllmesl lçln llk 
derilmi~tir. me men!aatlnln 81yanetl, ytiksek mllll esash tedbirler 1917 y1hnda almm1§tJr. 

§anghay, 6 a.a. - (Royter): Avru
panm almanlar tarafmdan i§gal edilen 
muhtelif yerlerinde bulunan kiymetli 
tablolarm sahlmak üzere Vladivostok 

-------~ 
Bugün 1" 

ULUS SinemaS1nda 
Saym okuyucu yaz1lar1mdan boy

le bir mâna ç1karm1§sa, kabahatimi 
itiraf ederek yanh§1m1 hemen dü
zeltmek isterim. Tiroit kadmlar gi
bi erkeklerin de hayahn1 idare eden 
guddelerden biridir. Her insanm 
beslenme Î§Îni tanzim eden o oldu
gu için yaln1z bayanlan degil, su 
meselesi gibi, herkesi alâkadar e
der. Fikir i§lerine de kar1§hg1 için, 
yiiksek fikirli olduklan sabit olan 
büyük adamlarda bu guddenin dai
ma daha büyük olduguna dikkat e-

Tayyare kazalar1na 
menfaatlerin hususl menfae.tlerln Usttin - Frans1z harlclye nezaretl hukuk mll§a -
de tutulme.st ance.k 1918 seneslnde yanl virl "Framageot" nun normal seneler ls
harbln son y1lmda mümktin olabilmll!tlr. tihlâklnl esas tutan kontenjan tekll!I 
Büyük Brlte.nya, ml!U mevcudlyetlnl ve ancak harbln son senelerinde tatblk mev-

yolu ile Amerikaya gonderildigi ha -
ber ahnml§hr. Almanlar, Atlantik de
nizi ingilizlerin ablukas1 altmda ol -
dugu için §ark yolunu tercih etmek 
mecburiyetinde kalmt§lard1r. 

Y arablan bir devir ... Y e. f: 
trlan bir tarih... Ülkelet " 

1 

§an bir zaf er ... 
ka r,SI bir macar ihtirôl 1st1ktâ11n1 korumak içln tkt1sadl ctevtet- kiine g1rebllml§t1r .... 

çlll!in zaruretlne iman etml§tlr. !klncl clhan harblnde Ise btitun bu 
HoJJanda, Danlmarka, Norveç ve ts- komlsyonculuk merkezlerl kapahdlr. A -

veç'te yalmz "ithnlât e§yns1,, degll bu ç1k denlzler ôteslnden bu lskelelere hlç 
memleketlerln btitün mlllt lstihsalâh da blr geml ujtramaz... Alman lstila. maki -
Almanya'mn yolunu tutuyordu. nesl, inglllz ablukas101n hlzmetinde ça -

Hangkong civarma çrkan japon 
askerleri iki yeri Ï§gal ettiler 

Tü rkçe 

Gon üllü Kahrrno" 
,, 

dilmÎ§tir. _ 
Bu guddenin kad1nhk karakter· 

lerine de kar1§mas1 tabiatin kadm
hga verdigi ehemiyetten olsa ge
rektir. Hayahn devamm1 temin e
den kadmhkhr. Kadmlar olmasay
d1, yalmz rahmetli Celâl Sahir'in 
tiirleri oksüz kalmazlar, bütün ha-

Budape§te, 6 a.a. - Bir macar su • 
Jay1 kazaya ugnyan tayyare yolcula
nm kurtarm1ya yanyacak bir icad1 i
çin bir ihtira berah alml!~tlr. Tayyare 
dü§!Iliye ba§lad1g1 zaman, pilot bir 
dügmeye basacakt1r. Bir anda yolcu
lann hepsi koltuklariyle beraber tay
yareden di§an f1rlat1lacak hattâ 20 
metre kadar alçak bir irtifadan flrla -
t1lm1§ bile olsalar yere inmeleri te -
min edilmi§ bulunacakhr. 

He.yvan me.hsullerlnln artmas1 lçln h§mt§tlr. Sebebl be.ait!. Ze.nnedllml§tlr 
!nglltere, Danlmarka'ya hayvan yeml kl, btitUn bu sahiller ele geçlrillp Jâz1m 
sat1yor, bereketll olnuya.n De.nlmarka gelen ho.va ve denizalb lisier! kurulduk
topraklarm1 kuvetlendlrmek içln de bol, tan sonre. 1ngilter'nln deniz hâklmlyetl 
bol klmyevt gtibre tl!.§1yor. tarlhe kart§acakbr. Hâdlseler bu Umldi, 

Kendl sularmda, donanmas101n hlma- bu hesab1 bO§a ç1karm1§ bulunuyor. 

Tokyo; 6. a.a. - Kanton'dan (Domei) 
ajansma gelen bir telgrafa gore, sali günü 
Hongkong civarmda karaya çrkan Japon 
k1talan, Hongkong ile Çin'i ay1ran hudut 
üzerinde Satovok ve $ayuyong noktalarm1 
Î§gal etmi§lerdir. J aponlar Çunking hükü
metine gonderilm<1k üzere Mirs koyuna 
ç1kanlm1§ büyük mikdarda malzeme ve 
mühimmat ele geçirmi~ olduklann1 bildir. 
mektedirler. 

BCl§rollerde : J 
Gary Coper • Ray Millttl' 

Robetrt Preston 
Ayr1ca : Y eni harp jur~; 

Seanslar: 14.30 - 16.30 • 1
8
·
3 

1

' 

Tefrika No: 15 

Yazan: Maurice DEKOBRA 

Çeviren: Samih TIRYAKIOCLU 

Sybil gëzlerini perdeye dikmi§, 24 No. lu ajanm ku
lagma f1S1ldad1g1 izahat1 dinliyordu ;. 

- Size sôyliyecegim bütün §eyleri iyice hatmmz
da tutmamz lâz1m, çünkü Viyana'daki vaziyetim mü
kemmeldir; yani §U bak1mdan mükemmeldir ki benim 
gizli çalu~malanmdan kimse §Üphelenmiyor. Onun i
çin, sizinle s1k s1k gèirli!~erek ne bu vaziyeti bozmak, 
ne de hem siz, hem de kendim için tehlike yaratmak 
istemem. Bildiginiz üzere, bizi alâkadar eden adam, 
Pennwitz'c!ir. 

- Bana onun adresini verirseniz iyi olur. 
- Pennwitz bekârd1r ve Belvederestrasse'de, 136 

numaradaki villâsmda yalmz ba§ma outrur. Bunu sa
km unutmaym 1 

- Evet ..• Belvederestrasse . . . 136 ..• 

- Pennwitz, ellisini biraz geçmi§tir. Yirmi sene -
denberi elde ettigi kadmlann da haddi, hesab1 yok .. 
§unu da hat1rlatay1m : Ona -çok hakh olarak- Prater 

yesl altmda, Danlmnrkahlarm, Norveç- Hüt1eyin SAM/ 
lilerln bahk avlamalarma mtisaade edi - Urfa. Mebusu 

Kazanova's1 ad1m takmi§lar. Kolayca ba§tan ç1kanla
bilir. S1zm gib1 güzel bir kadmm ise muvaffak olmak 
ihtimalleri çok kuvetli .• 

24 No. lu ajan, sozünü yanda birakarak Sy'bil'in dir
segini dürttü, sonra da f1s1ldad1 : 

- Biz de kahkaha ile gülersek iyi edecegiz. Çünkü 
bu film etraf1m1zdakileri eglendirmi§e benziyor 1 

Filhakika, konu§miya dalm1§ olduklan için, filmin 
kahramam olan fok bahg1 gibi b1y1kh, gogsünde çap
raz iki beyaz kemik resrni bulunan Kara Korsan'm ni
pnhs1 onünde acayip jestler yaphg1m farketmemi§
Jerdi. Adamcag1z tam ni§anhsm1 kucakhyacag1 s1ra -
da bir portakal kabuguna basarak kay1yor, bir katran 
f1ç1sma dii§Üyor, ni§anhs1 geceleri rüyasmda gërdü
gü solgun benizli Don Juan'1 boyle zenci k1hgma gir
mi§ gërünce korkuyor, yesinden saç1m ba§m1 yolu -
yordu ••• 

Gülü§meler hafifleyince 24 No. lu ajan tekrar sêize 
ba§lad1 : 

- Pennwitz hakkmda §~nu da hatmmzda tutun : 
Hergün umumî erkâm harbiyedeki dairesine gider. 
Kontrespiyonaj servisleri o binadad1r. Aras1ra, itimat 
ettigi bir veya iki arkada§iyle birlikte villasmda, sü
kûnet içinde çah§hg1 da vakidir ve, eger ald1g1m ha
berler dogru isc, bizi alâkadar eden §ifreyi de evin
de haz1rhyor. 

Sybil bir kahkaha attl : etrafmda delice cglenen -
leri taklit ediyordu, çünkü Kara korsamn ni§anlts1 da 
bir muz kabuguna basarak kaym1§ ve bacaklan hava
da, sabun kopügü dolu bir teknenin içine yuvarlan • 

mi§h. Tclâ§tan ç1lgma dêinen korsan, dramatik olduk

lan kadar anî ve kes1k hareketlerlc onu kurtarmak 
için ko§uyor ve bunu yaphg1 s1rada da tekneden yü
züne sabun kopügü bula§mI§ olarak ç1k1yor, bu da 
kara katranm üzerinde siyahh beyazh gayet artistik 
bir manzara te§kil ediyordu 1 • , • 

24 No. lu ajan da güldü, sonra izahatma devam etti: 
- Ona yakla§mamn kolay olacag1m zannetmeyin 1 

1nsan hiçbir zaman dü§manmm zekâs1m hor gërme
meli. Unutmay1mz ki Pennwitz kurnaz bir tilkidir ve 
eger onun kar§ismda çok cüretkâr bir vamp rolü oy
namaga kalkarsamz bütün muvaffakiyet ihtimalleri 
tehlikeye dü§er. Fon Pennwitz tam yirmi seneden -
beri bu i§lerin içindedir 1 

- Tabiî, tabiî. Bu türlü crkekleri tanmm. Hem u
tanmaz, hem hassas olurlar, ayni zamanda da her§ey
den §ilphelenirler. 

- Siz ona ne kadar az dikkat eder gèirünürseniz, 
ne kadar uzak durursamz, onu kcndinize cezbetmek 
ümidi o nispette artar. 0 ...-tik kolay maceralardan 
bo§lanm1yacak bir ya§tad1r. Güçlükleri yenmekten 
ho§lanan bir keyif ehli èlmu§tur. 

- Evet, evet , • • Anhyorum •• 
- En mühim mesele, ilk rastla§ma zeminini iyi seç-

mekte. 0 §ekilde hareket etmelisiniz ki o bu rastla§
manm onceden haz1rlanm1§ oldugunu farketmesin •. 
Ufak bir yanh§hk bütün Î§Î teh!ikeye sokabilir. 

- Kendimi mÜ§terek bir dost vas1tasiyle ona tak -
dim ettirsem ? • , 

- Ôyle bir tamd1~1mz var IIll ? 

-- -

ve 21 de 
Tl • 6294 

· _-1 
- -"""-

- Hay1r ••• 

- Ben kend1 hesab1ma bu gibi takdimlcrden çekl • 
nirim. Bu ilk rastla§mamn tamamen tesadüfî o!Jt111

81 

lâz1m. Pennwitz geceleri Viyana'nm bazi cglencc ye~· 
lerine gider. Bunlar arasmda Beyaz Papagan adll 11ir 
tanesi var ki, bana çok münasip gërünëyor. MadeiXI 
ki siz profesyonel bir dansozsünüz, burada bir nu· 

mara yapmamzdan daha kolay bir§ey yok ••• 
- Bu kabare tarafmdan angaje edilrnemi mi isti • 

yorsunuz ? 

- Hay1r ... Hay1r ! Sizin için gidip de bëyle ~li' 
angajman talebinde bulurunak mevzuubahs deg• ' 
Bununla burada, Viyana'da bulunan yard1mc1lantildllfl 
biri mer.igul olacak. Ad1 Leo Kohnberg'dir. Yaz1'1a • 
nesi de Kohlenmarkt'da, 37 numarada ••• Adresi u· 
nutmay1n. 

Sybil, alçak sesle tekrarlad1 : 

- Leo Kohnberg ..• Kohlenmarkt, 37 numara · • ' 

- 0 aras1ra artistlere Î§ bulmak için simsarhk ~li~ 
par. Yann gidip kendisini gërün. ônce ben kendiS 111 

haber verecegim için, sizi kabul edecek ve Beyaz pa• 
pagan'm sahibiyle size bir mukavele imzalattiraca1'· 

- Neden Beyaz Papagan'1 seçiyorsunuz ? .• 
0 .. . d d . git - ras1 en munas1p yer e on an. <:!1mdi oraya . 

'S 1/1' 
mek çok moda 1 Her aka§m eglence var. Buraya ·r 
yana'nm §lk sosyetesi ile birçok izinli zabitler gell · 
P · " b'l b' k S 11r"• ennw1tz 1 1 e 1r aç defa orada gërmii§ler. o 
§Unu da haber vereyim ki Beyaz Papagan taro rnâ11a 
· 1 k" .. b' I t r ô• s1y e otu ir yer o mamakla beraber, bir manas 1 

(Sonu var), 
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RESMï naliGLER .. ] ---· . 
lngiltere üxerine 

Yap1lan hava ak1nlar1 
tondra; 6. a.a. - tng:iliz bava vc dahllî 

tniniYet nezarct1erinin bu sabahki tcbliii : 
li.. Çar1ambayl pcnjembcyc baihyan gccc
t'.~ ilk k1sm1n.ôa, dü1man tayyarclcri, 1n
t1 ter~'nin iarkrna ve cenubu!Jarkisinc ve 
b·0ti..dra n11ntakas1na bombalar atm11llr. Bu 
B~tUmlar küçük mikya1darda yaptlm1~t1r. 
f,1~ Veya iki noktada hasar vukua gelmi$, 
~ t heycti umumiycsi ile hasar aitr ol
~ 1~ 1,ltr, Bildirilcn tclcfat mikdar1 kü -
";i,«hir. 

ingiliz k1talar1 Afrika' nm 
her yerinde ilerl iyor 

1\J. Ra.htre, 6 a.a. - Ilesmt Tebllg: Trab-
b "tarp'te, Blngazl lstlkametinde Berl 
:ekettmtz merrinuntyet vericl bir tarz-

1tllt1Qat etmektedir. 

l,_KO_co_K _0_1~_H"A_B_ER_LE_R _1 
Nuvyork; 6. a.a. - Bir pamuk deposun

da bir yanetn ç1km11 ve büyük bir aüratle 
yayilmt1llr. Simdiye kadar ahnan baber • 
lere &Ore, dokuz memur yanmi§, üç me -
mur da yaralanm1it1r. 

Londra; 6. a.a. - Norveç ktrah Haakon 
dün Çckoslovakya reisicümhuru B. Be • 
ne$'e, geçen hafta kendisine yapm1~ olduiu 
ziyarcti iade ctmi$tir. 

1.ondrn, 6 fl.l:l. - Londra'n1n Norveç n1nh· 
fiilf'rindf' yüs kadar Norvf'<;li siyast me:vku
fun .-\111\nnya'ya. jründcrildHi:i bilrlirihnektc· 
dlr. Bunhu·1n llk kafilesi HllmburJ['a <;1ka· 
r1lm1~ bulunn1aktA.d1r. 

Kahire i 6. a.a. - Avusturalya ba'.15vckiH 
B. Mcnzics, çar$amba günü Kahire'yc gel

m1$tir. 
Stokholm; 6. a.a. - (Stefani) : 
Stokholm'daki istatistik merkez ensti -

tüsü, lsveç'te hayat pahahhit nisbctinin 
1935 scntuinde fiyatlar için "yüz,, csas it
tihaz cdilmesinc gOre 1941 kânunusanisi 
"145,, c ç1km11 oldu&-unu bildirmcktcdir. 

Vichy; 6. a.a. - Hindiçini bankas1 mu
rahhas izast B. Baudoin, ayni bankan[n 
\darc meclisi reislié:inc tayin olunmu$1Ur. 

u i; u s 

Egede bir ~ok yerleri 
gene seller islilâ etti 

(Ba31 1. iaci sayfada) 
oba. kbyUnü ba!lm1~s& da zayll\t yoktur. Saz.. 
oba ve Selencl ovas1 tamamcn au alhndad1r. 
Manisa vallst ahnan tcdhirlerl yt1.k1ndan ta· 
kip etn1ektedir. 

l\.1anisn - AkhlsA.r aras1nda 19, 20~ 21 incl 
kilo1ne-lrelerde K11111C:ay1'n1n sulan !JOSeyi 315-
40 snntim yükseklii;inde a$maia ba~lad1t1n
dl\n bu yol Ü%erlndf' oto1nobil 1nünakalA.t1 da 
dur1nu!-ilur. Sularla ôrtUlü yolu geçmejje tc
~ebh\ls' t"de-n bir otobüs sular1n içinde kald1-
ji;1ndnn yolculnr1n kurtar1lmas1 i~in imdat 
ekibi gündf'riln1btir. 

Yardim tedbirleri 

Ankara Lv. Àmirligi Sa. Al. 
Ko. na gonderilen hariç askert 

KIT AAT ILANLARI 

Arpa veya yulaf almacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Ra.: 

1 - Tahmlnen: beber kilosu 9 kurultan 
1176 ton arpa veya yulat çuval.B1z olarak 
pazarhk usultyle satin ahnacaktll'. 

Muhammen bedell 10~40 lira. muva.kkat 
temlnab 7938 lirad1r. 

Ek•iltmesl 10. 2. 941 pazartesl günU s&
at 15 te Edirne eskl mUflrtyet binas1nda.
kl Sa.. Al. Ko. da yap1lacaktll'. 

tsteklilerln belli günde Ko. na mUraca.-
atlan. !00) 10432 

Un almacak 
t:rfa Sa. Al. Ko. Rs. den : 
Cinsi: un, mlkdan: 2ioooo kilo, Muh. 

bcd.: 82952 lira, mu\•akkat T~.: 21-71 lira, 40 
Kr., ihA.le Ta.: 20-24911, saati: 16. 

1 - 'Yukardtt mikdar '"·e muhammen be
deliylc muvnkkat tcmlnati ya11h un kapah 
zarf usulü lie eksiltme-yc konulmu5tur. 

2 - Sartnanlt"!li lstRnhul, Ankara ve Ur
fa Sa. Al. Ko. da irbrlilf'hilir. 

8 - lstf'klilf'rln ihale Jri.lnO muayyen sa -
A.tlndtn hir saat cvtHnt knclar teminat mak
h11zlar1n1 ve ttklif mt"ktuplar1n1 Urfa Sa. Al. 
Ko. nA g()ndt"rrnelcri veyu gt'tirmelf'rî ilàn 
olunur. (liMA) 10627 
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: Hukuk llmini Yayma. Kurumundan : : - -- -E Beynelm.ilel tôbreti baiz, Paria Oni-.-e.nitni Profeaôrlerinden GASTON JEZ'in E ---- hukukunun umumî prensipleri ldare 
= : adh vc 2546 sayfa tutan be§ ciltlik cscri 
: SiyaaaJ Bil1iler Okulu Profeaôrlerinden 1BRAHIM ÂLI ERBERK taraftnd•n 
: dillmize çevrllmi§ ve Kurumumuza hediye edtlmittlr. Kurumumuzca 
: gene be1 cilt olarak ne1redilmek Uzere eserin t&b1na bqlannu§llr. Bu cilt-
E lerin dl:Srt bln sayta ka.dar tutacafl tah.min edllmektedlr. Bet cllt, oimdlden 

abone kaydolune.nlara on Uç llraya verllecek ve her cildl neerlnde abone
lere posta paraa1 Kuruma a.it olma.k üzere tedlyeli olarak .,Onderilecektlr. 
Clltlerin pera.kende flyatlari tormas1na l:'l:Sre detl1ecek ve blzzarur abone 
bedellnden yükaek olacakt1r. Abone olaca.klann B.3&t1da.ki kuponu doldura
rak DUbat 1941 l!lonuna kadar gtsndermelerl Ià.z1md1r. 

--
= ---
= --
---------------

KUPON: (Matbua) 

Hukuk llmini Yayma Kurumu Ba~kanllgma 
Posta kutusu : 44 Ankara 

ldare Hukukunun Umumî Prensipleri eserinin tamamina ilân edi· 
/en ~art/ar dahilinde abone kaydedilmekligimi rica ederim. 

lmza 

Ad ve soyadz: 
Meslek ve vazife : 

-----------------------------------------= ----= ---------:, Adres : : 
.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r-

S1g1r eti almacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. 
1 - Tahmlnen beher kilosu 35 kuru,$tan 

A. LEV AZIM AMlRLlCl 

l1a !:rttre'de kuvetlerJmtz Keren etraf1n
t·i ku\Tetle mUda.f'aa edllmekte olan mev
t~·~rl aarmaktad1r. Daha cenupta Baren
l an l&rka dotru t:;ekllen ttalyan kuvet
.~'ti Tole m1ntakas1nda çok yak1nda.n 
:eue ta.ldp edllmektedtr. ~imdiye ka
•tr tkaerisl ttalyan olmak .Uzcre 1500 e
t.1 ... _lld1k. Her ctnsten harp malzemeai tt· 

-- •ltlk. 

Londra; 6. a.a. - 1915 &cnesindc Baron 
de Reuter'i istihlâf etmi$ olan Sir Rode • 
rick Joncs, (Roylcr) ajans1n1 bir çeyrck 
as1r idare ve bu ajansta tam k1rk senc hiz
mct ettiktcn sonra ajanstn idare mc,·lisi 
rci1liiîndcn ve murahhas âzah1i1ndan istifa 

clmi~tir. 

1zmir, 6 (Telefonla) - Bugün de 
mmtakarmza §iddctli yagmurlar dü§ -
mÜ§tiir. N ehirlerin bilhassa Gediz 
nchrinin seviyesi yükselmcktedir. 0 -
valar ba§tan a§ag1 sulara gomülmii§ -
tür. Vâli bugün Menemen'in Tuzçul· 

lu koyü halkmm tahliyesinde bulun -
mu§tur. Koy muhtan sahibi bulundu
gu koyun sürüsüylc sular1n ortas1nda 

kalrn1~t1r. Kurtar1lmas1na çah§ilmak

tadir. Gediz nchri Foça - tzmir yolu
nu da kapatm1~t1r. Tire kazas1n1n 

Mahmutlar koyünde iki, Yeni Çiftlik 
koyünde yirmi cv y1k1lm1§hr. K1z1lay 
Yeni Çiftlik halkmm yerle§tirildigi 
Rahmanlar koyünc 35 çadir gonder -
mi~tir. Umumî merkezden 46 çadtr 

daha istenmi§ para yard1m1 1ç1n te -

§ebbüsatta bulunulmu§tur. Hcr ihti -
male kar§l lzmirden gOnderilen san -

dallann adetleri arttmlm•§tir. Kurtar
ma ekiplcri ovalar1n muhtelif ktstm • 

larmda faaliyettedirler. Afyon - Ban
dtrma trenleri yar1n da i~lemiyecek -

lcrdir. Çünkü 1zmir - Manisa muva -

salâs1 bozuktur. Gerek bu hatlarda 

gercksc Aydin hattmda tamirata sil -
ratJc devam edilmektedir. Mani sa mtn 

takas1nda sular ~ose ve demiryo1Jar1n1 

scksen santimetre a~maktad1r. §imdi

yc kadar insan tclcfati hakk1nda hiç 
bir haber a11namam1~t1r. 

S1gireti almacak 
ArdRht1.n Sa .. \1. Ko. R~. df'n : 
1 - 200000 kilo ">1~1r f'ti kapAh zarfl11. ek· 

300 Ton s1ttr etl paazrhkla satin almacak· Arpa ahnacak 

, Sudan'dan balJhyan muhtelit harekAt 
lll.ttnda zaytat1m1z az olmu1tur. 

d lia.~1iatanda, rlcattnt setretmek tçin 
i::rna.n tarat1ndan b1rak1lan btrçok mayn 
li 1a.J.ar1na raA-men Gondar yolu boyunca 
~ri harekettmlzde mllhtm terakkiler 

l'dedllrniotl r. 
b~ 1tatyan Somallslnde hudut boyunca 
tî.i tn1ntakada dUtman toprakla.r1na ber 
... ll biraz da.ha ztyade nU!uz edilmekte -
•Ir o • 
)1 • ~hndtye kadar ehemlyet.stz olan za-
fd •trrn1za mukabil dU,man zaytat1 k1yas 

llern1yectk nisbette fazlad1r. 

Îngiliz layyarelerir.in Afrika ve 
Orta1ark'ta yaphklan akmlar 

1 l{llhire, 16 a.a. - !ngtliz hava ftiJvet
trt k 

a.rargah1n1n teblltt: 
ta 'l/5 !fubat gecesi tngiltz bombard1man 
tat:Ya.retert Biogaz! yak101ndaki Ben1na 
tli t}>are rneydan1 Ile Berka hava meyda-

tll, bornbard1mu.n etml§lerdir. 
'9 '8en1na'da lkl hangar ta.hrlp edllmi§ 
l'~k;Iletrolden Çlkmt" oln1as1 muhtemel bU
lt)' btr Y&Dgln zuhur etmi§tlr. Keza nak
lni' Vaa1talar1 arwnnda ve blr tayyare 
tu1

1 lahaa1nda bombalar1n patlad1ti g6 -
"'U.tUr. 

lï?l(t 13.erka'da k111talarla hava meydanla -
ltr a butunan nakllye malzemesl ve btna
tllr. boinba ve mitralyôz ate11ne tutulmU§-

Budllpeftc, 6 a.a. - 'tacar m.larif na7.1r1 
n. ilnnon 1!5 ~uhatta soryll'ya i:riderrk Jlul
gar - )lac-ar kultur anla<:1nas1n1 iHl7.ahy<1cak
tir. 'lacar 11aur1 clonil te dr, Y111to~lll\·y;1 
Hl•lllrif na~1nn1n da\."t"ti ût.erine B<"h::r11d'1 t.i~ 

yart>t t'df'cf'kllr. 
Kopenhag; 15. a.a. - (Stefani) : 
Danimarka ile 1sviçre aras1nda Kopcn

hag'da yeni bir alti ayhk ticaret itilâfna -
mcsi imza edilmi1lir. 

inonü 

plân hax1rl1klan 
!stanbul, 6 (Tclcfonla) - Taksimdc 

yap1lacak olan !nonü gczgisinin plâ
nt haz1rland1 ve sahan1n tanzimine 

ba~land1 . 

Üniversitede Ali§ir Nevaî'nin 

olüm y1ldonümü amlacak 

1stanbul, 6 (Telcfonla) - Üniver
sitc konferans salonunda pazartesi 

günü türk §airi Ali§ir Nevaî'nin be§
yüzüncü olüm y1ldonümü dolay1siyle 
bir toplant1 yap1lacaktir. 

Istanbul' da et fiyatlari 

n !stanbul, 6 (Tclcfonla) - Et fiyat-
' !irce gar1 bombard1man edllml1Ur. Janmn tcsbiti hakkmda kasaplarm yc-
• •-G lubat gecesl Rodos'ta Marlça ha· 

hle niden müracaat1 üzeriue fiyat müra -tari l1'dan1 bombard1man edllmi§, han· 
lti.Uo ar ve binalar üzerlne bombalar dilf. kabe komisyonu Ticaret V ekâletinin 
bu~Ur. Garajlar ve aUHyeler yak.1n1nda noktai nazar1n1 Ogrenrniye karar ver -

tan: btr yang1n ç1km13br. Dlfer Jkl di. 
laty 01n da.ha c;1kt1t1 ve yerde bulunan 
lar1 lreJerln yand1g1 gôrUlm~tilr. Piiot· 
tntt l'nti bu taarruzu hava meydan1m 
'1~&.l;yijz ate§lne tutmak auretiyle ta-

larr111Jlard1r 

'•p~~1Yan do~ Afrlkas1nda muhtellf 
lc.ttte. erde mesut netlceler veren hare
lun Orduya her tUrlU muzaharette bu-

Ultnll§tur. 

Izmir' de yakalanan bir kahve 
muhtekiri 

1zmir, 6 (Tclcfonla) - 1zmirdc Ça
d1rvan altinda !brahim nam1ndaki bak 
ka! çckirdck kahvcyi 280 kurup sa -
tarkcn yakaland1. 

)aJc. liarentu'da tkl dU,man avcun daha 

~anrn,, ve birl d~Urülm~tUr. yare kaybetml1tlr. Bunlardan on dijrdU 
-.i 'ren'de tepelere ve 1ehrln 1ark1nda • avc1 tayyarelertmlz UçU de tayyare da· 

YO! U 
l'~ zerine yerleetirilmil olan batar· tl bataryalar1m1z tarat1ndan dll§ürülmU,-

~: Plke hUcumlar yap1Iw1ttr. tUr. 
b1ni.ba &'aatlde nak.Uye malzemesl Uzerlne Alman muharebe tayyarelerl, Harvich'· 
S:CiJt b·~ar atilm11ttr. Elde edllen netice iD cenubu sarblainde sabra tahkimabn1 

UYUktUr. ve Timea haltclnde vapurlan muvatf&k.1-
b1na.~el!late Uzerlne yap1lan blr basktnda yetle bombard1man etml§lerdir. tlç bin 
~d~~da ve nak.Uye vaa1taa.lr1nda. mu - tontlA.toluk blr vapur babr1lm11t1r. BU -

l:) Yang1nlar ç1kar1lm11tir. yük blr Ucaret gemlsi de mtibim hasara 
'1fle ~ gUndUz avc1lar1m1z ta.arrur.t ke • u,trablm11 ve tçlnde yangi.n ç1kht1 gü • 

h11 bl'int idame etmteterse de dU§manla rUlmil§tUr. 
lr in h nu u arebe cereyan etmemtettr. Bir uzun mesafe muharabe tayyarest 

htlrnt~U~ bu harekA.ttan bütün tayyare • irle.nda'nin 4ro kilometre garb1nd.a bfr 
Blerine dtinm.U1lerdir. ttcaret vapuruna bombala.r ve tayyarede 

C:e b~ Af • k h butunan dtter sllàhlarla hticum etmt1tlr. nu 1 ri Q QVQ Vapur manevra kablllyet!Ili ke.ybederek 

filolarin1n ak1nlar1 
~•!rob· 

tihi 11 6 La. - Sarkt Atrika'da in· 
tl! hava kuvetlerl karacgA.turun tebli· 

111 c •11batta "~t'l ltai cenubt Afrtka hava kuvet -
~ dU Yan Somalisinde Gugant clvar1n· 
d1inl\n !Jtnau nakllye vas1talar1n1 bombar 

bit •trn1~1erdir. 
ll~lJ'Jl:r layYare te"ekkilllerl mutat ke1tt 

?'l YlPhlt§lard1r. 

Elen resmî tebligleri 

bulundutu yerde kalm11ttr. 

Dlln gece alman hava ordusu taraf1n
dan yap1lan hUcumlar !ngtltere'ntn ce -
nubu earklsinde bulunan ve harbtn aevk 
ve tdaresl bak1m1ndan ehemiyetlt gl:SrUlen 
hede.flere tevcth edllmliJtlr. Bir Ume.n te
alsat1nda mUteaddlt yang1nlar ç1km1~t1r. 

DU1man, atman ve alman l§gall alt1n
da bulunan arazi Uzerlne akm yapma

m11t1r. 

.\tia.a. 6 
llil'l d·· ' · a.a. - Elen ba$ kumandanhil· 
ttbJit~n ak1am nc1r,~liii 10~ nu.marah 

I{ 1 : 

•1 '1if kou 

Tayyare da.tl ba.taryalar1m1z 4 §Ubatta 
Brest clvar1nda blr dll§man tayyaresl 
daha dU1UrmUolerdlr. Bu surette 4 ve 5 
1ubatta dilfman1n tayyare zaytat1 21 e 

ballf otm111tur. 
ttc; alma.n tayyareal UaUne dtsn.memit -

tir. 
1l"et· ann1n ve topçunun mahdut fa-h,._ i olrnu11 . t '41r 1 il . Ur: Duiamantn muharebe ara-
lift1Hrn·~ bir hucum te1ebbü1ü &cri püs -

1&1tUr. 

*** ... \' t . 1na: 6 
tt1riil'l d · a.a. Elen amumi emniyet ncza. 

i talyan resmî tebligi 
Roma., 6 LL - 244: numara11 teblll': 

Yuna.n cepheslnde havan1n muhaleteU 
topçu ve devrlye faallyetini ihlàl etmi§ -

Torbalt ve Odemi§'te 
T11rhah'tl11 :!J. s1tnttenhcri durnladan ya

~nn .c.;ur«"kli yai(11111rlnrd11.n b11z1 zarurlar ol-
1nu~ J•:rtuj(rul ruahiillesinde hir e\·in dl\·ar
lnn ytk1l1111.? ve içinclf'kilcr dige-r «"Viere iskAn 
edilmi~tir. D11y1nd1r'd11. Kü\ük ~1«"11derea: 

nt"hri üz.erillde-kl kü1lrtinün ccnup k1sm1n1 
sular y1k1111' vc yol bozulmui:tur. Bay1nd1r 
ovas1 ta1n11.rulylc sulnr nlt1ndad1r, Tire'de 
~irldetli yatl'an yng1nur vc sellerden Suba§1 
kd) il ile TorbA.h'111n Arpac1 ki>yil aras1nda 
bulunan küprünlln ayaJ(1 tthllkcli vaziycte 
dü-:tUJl"ûndcn 1eyrll. t'ft'r nu·ntdilml~tir. 

Ü<ltrnl5'te 2 • SRattenberl devam cd en yak
murlnrdan nozdA.A:'daki karlar erimi§ Blrgl 
nahiyesl içinden ,e~en Birgl deresi ta~m1' ve 
bûtlin çarf1y1 aular kaplam1îttr. ErtuArul 
küyilnûn ova mahallesinl de KUçOk ?.tende
res'ten ta,an 1ular basm1~hr. ÔdemiJ ova
s1n1n bir k1sm1 aular alttndadtr. 

Trakya'da Bosnakèiy'ün yeri 
degÎ§tiriliyor 

Edirne-, 6 a.a. - Edirne'den 4 kiJometre me
safedc vc l\ferlç nehrlnln sait sahilinde ku~ 
rula1u~ olnn BosnA. küytl, muhlclif za1nanlar 
nehrin tni:maat yOzünden aular 11..lllnda kala· 
rak zara.r gOrmektc idi. Son zamanlarda, hU
kütnetin kôyü aeyJAptan kurtarmak gaye
siylc 30 bin lira 1arfiyle ln$a ettirdigi set 
sular1n tnzy1k1na dayanam1yarak y1k1lm1ij ve 
kôyü sular istilA. ctnll9Ur. Bu dcfa kt>yUn ye· 
rinin deA:i~tirilmealne karar verllerek nehrin 
sol sahilinde ve kOyûn kari:1s1ndakl Daya.
kad1n çlftlij\"l hükümet taraf1ndan istimlAk 
edilerek kOylllye takslrut kararla§brilm1§hr. 
Bu $ekilde kOy çi!tllk arazislnde kurulacak 
ve kbylU eskl topraklar1n1 i§letcbileccktlr. 

Eski§ehir'de de Por11Uk çayr 
ta§lt 

Eskl~ehir, 6 a.R. - Porsuk t:•Yl ve Sar1su 
ka.rlar1n eriruesl Uzerine ta~m1§ fehrin mil· 
him bir k1sm1n1 lstlll ctml$tir. Birçok evle
rin bodrum katlar1 ile ba11 dUkklnlara BU 

glrml~tir. Kerplç bir ev y1k.ilm1~hr. NUfusca 
vc malca zayiat yoktur. 

ingiltere'nin günlük 

masraf1 12.5 milyon 

sterlini buldu 
Land.ra, 6 a.L - Bugün avam kama.

ras1nda mallye naz1r1 Sir Kingsley Vood 
ceman blr mtlyar alti yüz mtlyon ater • 
llnllk yenl tahslaat taleblnde bulumnu§ • 
tur. Naz1r, bu mllnasebetle millt masraf· 
lar1n hàlen bUtUn •ervil!ller fçln gUnde 
takrlben 12 buçuk mtlyon aterltne balll 
oldutunu saylemJ1ttr. 

Avam kamaras1, maltye naz1nmn fza,. 
habn1 d.lnledikten aonra bu tahelsa.b. re
ye koymadan kabul etmt1tir. 

NAFIA VEKALETl 

Dosya dolab1 almacak 
Nat1a Vekàlettnden : 

tlr. 
&lltine~I 174~uhat-9JJ Flinü 'IAat 16 dt1. -\rda- 2 - 2'1uhammen bedeU lOMOO lira mu-
han Sa. AL Ko. da y11p1lacakhr. 

Ankara Levaz1m Amirlifi Satin Alma 
Ko. dan: 

E\'SAf ''" ~nrtnnm~ f'SA'>IRrl kolordunun 
tekmll ~11.rnh:onl.'\r1nda mf'\"C"11tt11r. Snrtn11mr 
l\yn1d1r. Tt!klif mf'ktuplar1 rk">iltmf' saatin -
den blr 'lllnt t\"f'I Ko. da hnlundurulmu$ o -
111.cnkhr. (till3} 10706 

Bugday k1rd1rdacak 
1stanbu1 Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. 

1 - 6:\00 ton buJlday k1rd1r1lacakt1r. Pa-
7.arhkla ekslltmesl 10-2-1941 pazartesl eü
nil sa.nt 15,30 da Tophanede tstanbul Lv. 
A. Sa. Al. Ko. da yap1laC'akt1r. 

'fahmln hPd<'li 44369 lira 32 kurustur. 
tlk trmlnat1 3..127 lira 70 kurustur. Sart

namesl Ko. da aOrillilr. Ist<'klilerin belli 
vakitte Ko. na gelmelerl. <710) 10727 

Ko§Um tak1m1 ahnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. 
1 - 167 çlft !\"akllye araba kosum tak1-

vakkat temlnau 6500 Urad1r. 
3 _ !hales! 12.2•1941 çarJamba saat 14 1 - Beher kiloauna tahmtn .!dilen fi -

de Canakkale Sa. Al. Ko. da yapùacakt.lr. yatt 6 kt rut 25 ia.nttm ola.n 3000 to.n ar-
4 - lsteklilerin o i[{ln ve iaate kadar pa pazarhkla aattn ahnac&ktll'. 

Ko. na m\lracaatlan. c717) 10734 2 - Arpalar oartnameslne gôre 100 er 

Ekmek almacak 
tondan a.oat1 olmamak üzere ayr1 ayn 
taliplere de thale edllir. 

tzmtr Lv. A. Sa. Al. Ko. Ra. den: Arpalar dôkUm halinde Ankara ve ci-
l - Beher kilosuna 14,5 kuru§ ta.hm.ln var tstasyonlarda tesllm ahn1r. 

edtlen 216000 kilo ekmek ihtlya.c1 ka.pah s _ SOOO ton tçin katt temtnat 21250 
zarf ueuliyle eksiltmeye konmu§tur. ura. 100 ton tçln 938 lira olup evaa! ve 

2 - Eksiltme 22 oubat 941 cumartesl 1 §artnamesl 960 kuru1 mukablllnde aalln 
gilnll 11aat 15 te tzmir Lv. A. Sa. Al. Ko. ahn1r. Taltplerln her gün Ankara Lv. A. 
da yap1tacakt1r. SL Al. Ko. na mUracaatla.r1. (589) 10608 

3 - Hepsinln tahmln &dtlen tutar1 
31320 1trad1r. 

4 - Temtnat1 muvakkate akçesi 2349 
llrad1r. 

5 - ~artnameal Ko. da gOrillebllir. 
6 - iateklllerln temtnat ve tekllf mek-

Saman almacak 

Ankara Levazzm Amirlili Saunalma Ko. 
misyonundan : 

m1 pazarhkla satin ahnacakt1r. tuplarini thale saatlnden en az bir saat 
1- Beher kilosuna"' 4,5 kurut tahmin .. 

dilen 3000 ton balya um.aru pazarhkla 11.0 

tin ahnacakltr. 2 - Pazarh~1 11·2-941 &ünil saat 11,30 evel Ko. na verml§ bulunmalan. (7189) 
da Erzurum Sa. Al. Ko. da yap1lacakt1r. 10735 .,_ Samanlar 500 zer tondan a§ab al.m&· 

mak üzere ve lhaleden tttbaro&n tkl ayda 
Ankara, Eski,ehir istasyonlar1nda vagon • 
tara tcslim 5artiyle ayn ayr1 bayilerden 

3 - Tahmlnen toplu tutan 15865 lira 
kntt teminatt 2380 llrad1r. 

4 - Koeum tak1mlanna ait nümune ve 
sartname Ko. da her gün g0rU1ebllir. 

5 - 1steklllerln muayyen aUnde Ko. da 
bulunmalar1 (711) 10728 

Sade yag1 almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. 
1 - 25000 Kilo sadeyait1n 3-2-1941 günU 

yao11an lhaleslnde lstekll ç1kmadlgindan 
tekrar pazarhfta konu1du. 

2 - Pazarhk1 18-2-1941 sali günil saat 
10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yaoùacaktll'. 

3 - Tahmln edllen bedell toplu olarak 
35000 lira katl temlnati 5250 liradlr. 

4 - YaA:a ait evsat ve earUan Ko. da 
mevcuttur. 

5 - lsteklllerJn muayyen gün ve saatte 
Komtsyonda bulunmalan. <712> 10729 

Sade yag1 almacak 
Diyarbakir Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Beher kllosu 140 kuru§tan 12 ton 
sadeyaf1 pa.zarhk surettyle ahnacakltr. 

2 - Muhammen bedelt 16800 lira olup 
ka.tt temlnatt 2520 lirad1r. 

3 - Sartnamest Ko. da gHrUlebtltr. Pa
zarhti 10. 2. 941 pazarteat gUnU saat 10 
da Diyarbakir Sa. At. Ko. da yap1lacak -
br. lsteklllertn belli glln ve saatte ko -
mlsyona mUracaaUar1. (713) 10730 

~erit kolan almacak 
!stanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. 

1 - Beher metreslne 35 kurUJ tahmln 
ed.llen 196.492 metre elll mllimetrelik 1erit 
kolan ahnacaktir. Pazarhkla ek&iltmesl 11· 
2-1941 sait aünil aaat 14 te Tophanede :ts. 
tanbul Lv. A. Sa. Al. Ko. da yat>tlacakttr. 
nk temlnatl 4688 lira 61 kurustur. Nümu
nesl komisyonda eOrülür. 

Ta1iplerin belli vakttte komlsyona &el ... 
melerl. (714) 10731 

Un almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Rs. 
l - Beher kllosuna tahmln edllen 18,5 

kuruttan 200 ton unun 4-Z-1941 eünü Y&Pt· 
lan lhaleslnde IJitekll cùanadJIJndan tekrar 
P&zarlita konuldu. 

2 - Pazarhlt 20-2-941 pef1embe aünQ 
saat 10 da Erzurum Sa. Al. Ko. da yaptla· 
Caktlr, 

3 - Top1u tutan 37000 lira katl temlna
b 5550 liradJr. 

4 - Unun evsa.f ve prtlan Ko. da mev
cuttur. 

5 - !steklilerln muayyen &i1n ve saatte 
Erzurum Sa. AI. Ko. da bulunmalan. 

(715) 10732 

Kosele almacak 
Canakkale Sa. Al. Ko. Rs. 
1 - Beher kllosuna 333 kurus tahmln 

S1g1r eti almacak 
Ha.skl:Sy Sa Al. Ko. Ra. den: 

1 - Askert thtlyaç lc;in (260) ton s1 -
tir etl kapah zar.fla ekslltmeye konmu1 -
tur. Muhammen bedell ve tutar1 lhale 
&Un ve saatl ilk temlD&t1 &1&t1d& ya.z1h
d1r. 

tstk1tlerJn muayyen gUn vesa.atte ka.
nunun emrettltl tarzda tekllf mektuplar1-
run koml1yona vermelerl Ul.nolunur. 

CJnsi l!l1flr eti, mkltar1 260 ton, mu· 
h&mmen bedelt 38,:5 tutan 100100, temt
ne.t.l 6255, !hale gU4 ve saaU 24. 2. 9U 
16. 1Î736 

ANKARA BELEDlYESl 

ahru:r. 
3- 3000 ton saman1n teminat1 16.C",..O, 

500 tonun 3375 lirad1r. 
4- Pazarhi:z l0/~/941 pazartesi &ünil 

saat 14 de Ankara Lv. A. Sa.. Al. Ko. ch 
ysprlacakttr. 

s- Sartname.i komisyonda cOrülür. 
(642) I06!>'° 

lp yular sap1 almacak 

Ankara Lcvai1m Amirlili Satin Alm& X:o.1 

Beherlne tahmin edllen fiyat 25 kuru' olan 
2000 adet lp yular 1ap1 pazarhkla aabn all
nacakt1r. 

K&tt temlnah 'T5 llrad1r. Tamirat yaptir1lacak 
Ankara Beledlycslnden i 

l - Hal dahilindekl diikkA.nlarda 
Pazarh~1 lS oubat 9"-1 pcr$embe &ünii u.

yaptl- at 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yap1-
rtlacak tamirat l§l on be$ a:Un müddetle aç1k lacakt1r. 
eksiltmcyc konulmu~tur. 

2 - 11-fuhammen bedell (664.5) Uradn·. 
8 - Teminab 4.98 lira 88 kuru~tur. 
4. - Sartname ve keoif cetvellnl gôrmek 

istlyenlerln her gUn encUmcn ka.lemlne ve ls
tek.lllerln de 18-2-94.l 1ah günU aaat 10.80 da 
bclediye cncUmcnlne miira~aatlarL 

(66•) 10681 

Satihk yer 
Ankara Bclcdi7e1lndeu 1 

l - fnce&u mevkllnde 2556 ada 18 par -
aelde bclcdlye mah ~uyulu 220 metre mura.b
b&1 7cr aattlmalr Oiere on bef aUn müddetle 
aç1k arthrthaya konulmu~tur. 

2 - ~fuhammcn bedell 275 llrad1r. 
8 - Temlnati 20 lira. 63 kuru~tur. 

' - Sartname ve kroklslnl garmck lsti-
ycnlerln her gOn encUmen kalcmlne vc lstek
IUerln de 18-2-941 aah gOnü 1.1.at 10.80 da 
bclediye encilmcnlne mUracaatlar1. (556) 

10683 

Satihk yer 
Anlrara Beledlyc1lnden 1 

1 - Yenltchlr'de 1058 ada 9 panelde bu
lunan 58 metre murabba1 701 ve l•O metre 
murabba1 ada !ula51 ki ceman 208 metre mu .. 

fsteklilerln ayn1 gün vc 1aattc Ko. na mil
racaatlar1. 

NUmunc mczkt'lr Ko. da aHrülür. 
(720) 

Bulgur almacak 

10787 

Ankara Lcv.1.um Amlrlili Satin Alma Ko.t 

1 - Beher kilosuna tahmin edilcn fiyab 
çuva.lh olarak 19 kuru$ olan 46 ton bulgur 
paz.arhkla aahn ahnacakbr. 

2 - Bu mlktara mahsuben l:S tondan a~a-
11 olmamak üzere sahn ahntr. 

3 - 46 tonun katt tcminab. 1283 Ur&, 16 
tonun Ise 428 llrad1r. 

4 Patl\rhi1 13 oubat 941 peT~embe günU 
saat li de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya.
ptlacaktir. 

6 - lstcklilcrln muayyen 1rUn ve saatte 
teminatlariyle birlikte komisyona müracaa.t-
lar1. (721) 10738 

VILAYETLER 

Kirahk dalyan 

rabba.1 fuyulu bcledlye malt yer on be' 1ün tzmlr Defterdarhktndan 1 
mUddctle 1ç1k artt1rmaya konulmu§tur. 

lzmlr kôrfezlndc klln ve hazineye alt bu-
2 - Muhammcn bedell 507 lira 50 lru -

lunan muhammen ht"deli (22000) lira Homa 
ruttur, 

ve (1500) lira bedf'll muhamminll Çakalbu-r-
8 - Temlnat 38 lira 1 kuru~ur. 

nu de.lya.nlarlyle (1300) lira bedcli m11ham-
6 - Sartname ve kroklsinl gôrmek lsti • 

mlnli K1rdeni:r:, (12.50) lira. bedeli muham
yenlerln her gün encUmen kaleminc vc 11 -

mlnll Çilar.mak \'e (800) lira. hedeli muham
tcklilerln de 18-2-941 sa.11 gUnü aaa.t 10.80 da 

minll eskl Gediz voli mah'lilerinitc ütcr sene 
belediye cncllmcnlne mUracaatlar1. (5158) 

müddetle bahk avlall'l&k hakla su ve ka.ra. av 
1068~ :================= vergllerl umumt tallmatna.meslnin 28 lnci 

maddcsi del1lctiyle 2490 numarah arhrma 

FAKÜLTELER 

edllen 15 ton slyah ydh kôsele 17-2-941 Cilt makinesi almacak 
Pazartesl &ilnil saat 16 da pazarlllda satin Ankara Dll ve Tarlh - Cotra.tys Fe.-
almacakt1r. kUlteal DirektôrlUfünden: 

2 - Mecmuunun tutan 49950 lira mu- Fakültemtz lçln btr eut maklnesf. al1na· 
vakkat temJnatt 7492 lira 50 kuruirtur. cakt1r. Yeni veya mUstamel olarak bu 

3 - Nümune evsat ve &art.Dame ber IÜD ctna maklneat olup da satmak iaUyenlerln 
Ko. da &ôrUleblllr. 1 fakWte mUdll,lutüne mUracaatlar1 ua.n 

4 - lsteklllerln belli (l{lnde Çanakkale olunur. (57~) 10630 

_Ltcltlle~n ak~a~, ne$re_dilen tebliii : 
ttl.1.1 tijr. <t dah1lindc sùkO.n hüküm sUr- tir. Simal Afrlkasinda tayyarelerlmiz tn-

A.. 
giltz maklnelt vas1talar1na bomba ve 

Iman ... bl ..... · mttralytiz ate11 acm1,1ard1r. 

l - Ek.Bllt.meye konule.n If: Mallye vo
klUetl mllll emlA.k mUdUrlUgllnde ye.pbn
lacak yerll dosya dolaplar1 i§idlr. 

Sa. Al. Ko. na müracaatlan. (716) 10733 '-· ------------------

Et ve odun ahnacak 

vc eksiltme vc lhale kanununun tl tncl mad· 
dcd mucibince 1. 2. 9tl tarlhindcn itiba.ren 
13 son mUddctle 15. 2. 9-t.l tarihine müsadif 
cumartesl gUnil 1aat onda ayr1 ayn ihalclcrt 
lcra edilmek U7.crc ac1k arllrm1ra ç1kar1ld1-
i1ndan taliplerin Ankara. defterdarbj;1na 
müracaatla ~artnameyi paras11 tcdarik ede
bilectkleri vc bu dal!-·anlardan Homa dalya
n1n1n muhammen bf'dell olan 22000 lirantn 
yüzdc 7,5 iu olan 16150 liran1n, Çaka.lburnu 
dalyan1n1n muhammcn bedtli olan llSOO li
ran1n yüzde 7,15 j:u ol.1.n 112,5 liran1n, K1r
denit voli mahalinln muhammen bedeli olan 
JSOO llran1n yüzde 'T,IS gu olan 9'T,6 llrarun, 

Il res m 1 te 191 ttalyan dojtu Afrlkas1nda: timal cep-
l tr11n 6 
~d~1:1 ' a.a. - Resmt tebUt· Dün tl#- heslnde dUn bUtUn gündUz Keren bôlge-
~, 10nra d' • Ud rettrtni U§man taraf1ndan avc1 ta.y· ainde ik:i tara.f tayyarelerinfn de m a· 
~th, t n hlmayesinde bulunan ve mu - halestyle 1lddctll muharebeler cereyan 
~tt'inl! ayyarelertnden mUrekkep filolar eyleml1t1r. Avc1lar1m1z Uç Blenhetm 
~~ ~~1 rnUteaddit dalgalar hallnde tayyaresl &levier lçlnde yere dt13Urmli§ • 
~lar U 1 Inde lfgat altinda bulunan top- Ierdtr. 

<1t1E-1:1 .,,_ i~rlnde yap1lmu1na teoebblla e- Bir denizatt1m1z 24:0 numara11 ve 2 fU· 
te -1n 1 "k&1ad a man mUd&faa vaa1talar1mn bat tarihll tebltfde zlkredilen Uç vapur • 
lteea1nd e bir BUrette hareket etmesl ne-- dan bqka tnglllz band1ral1 5200 tonluk 

e aldrn kalm1ot1r. DUoma.n 17 tay.. Urla vapurunu "a babrm11ttr. 

Ke11! bedell : 6162 lire. 8 kuru§tur. 
2 - Ek.811 tme 111. 2. 941 cumartesl gti4ü 

aa.a.t 11 de Naf1a vekàleti yap1 ve tmar t1· 
lerl elœlltme komlayonu odasmda açùt 
eketltme usultyle yap1lacakt1r. 

3 - Ekslltme 1artnamesl ve buna mü
te.ferrl evrak yap1 ve imar t1leri reisUttn
de g6rUleblllr. 

' - Ekelltmeye g;lrebilmek lçln IBtekll
lerln 462 (d6rt yUz &ltmtf lkl lira) l~ 
(on bet) klll'U§luk muvakkat temlnat ver-
mderl IA11mchr. (622l ,lôGU 

Gaziantep S. A. K. Rs. den : 
Ci1181 Kl!OIU hiaie gUn S. 

Çilaamak voli mahalinin mnharnmen bedell 
olan 1250 liran1u yUzde 1,IS olan 98 lira 'Tll 
kuru,un ve eakl Gediz voli maha1inln mu-

7l$000 

320000 

hammen bedcli olan 800 liran1n yüzde 1.$ 
10-2-19il 11 A:u olan 22,5 Hran1n ayr1 ayrl nisbette nak-
10-2-194:1 10 ten depoi:lto akçesl yahrm.1.k -vc yahut bu 

1 - Yukanda miktar, muhammen bedel, muvakkat teminatlan yaz1l1 erzakm ka - nlsbette bank11lann tcminat mcktupla.riyle 

M. Temin'9.tl 
LI.ra K. 
U06 25 

819 OO 

M.Bedell 
Lira K. 

18715-0 OO 
10920 OO 

S1flr eti 
Odun 

pal1 .zarfla eketltmeye konmUftur. dcvlctln muayyen tahvil vc bonolann1 vey.-

2 - Sartnameleri iata.nbul, Ankara ve Gaziantep Sa. A. Ko.da gHrülUr. mek fa.rtlyle muayyen 1ün ve aaatte defter-
a - 1ateklilertn yukanda y&Zih günlerde ve !hale aa.atmdan bir saat evellne ksdar darhk: odas1nd& müte~ckkil komisyonu mab-

tekl,it mektuptaruu Gazia.ntep Sa. .AL Ko.na &Ondermeleri vela setlrmeleri. su&una müracaatlar1 Uln olunur. 
~ :MlJl9t ~ ,(386/l'O•l 10710 
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Umumî Heyet toplanbs1na dâvet 
Ttirk Ziraat Mliliendlsleri Birllgi Relsl!ginden : 

TUrk Zlraat Mtihendlsleri Birlig-1 umumt heyet toplantlSl 11ubat ayin1n 
sekizincl cumartes! gUnU saat 15 te, Ankara Halkevi büyük salonunda ya
p1lacakt1r. 

RUZNAME: 
1 - Umumt heyet toplantis1 içln blr reis ve iki kAtlp seçilmes!. 
2 - tdare Heyeti !craat raporunun okunmas1 ve ke.bulü. 

3 - ::-..rnrakabe heyeti raporunun okunmas1 ve 1dare Heyetlnln lbre.s1. 
4 - idare Heyetl Azâ ve yedeklerinin seçilmes!. 

--------------= ------------5 - Mtirake.be heyeti ve haysiyet diVB.Dl âzâlarirun seçilmesi. _ 
6 - Birlik nlze.mnamesinln tàdili. = -_ 7 - Tekllf ve dilekler. = = Toplantiya, nizamne.meye gore Ankara'da bulunan àzAilln te§rlfleri rica = = olunur. 358 = 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ôksürenlere KA TRAN HAKKI EKREM 

STENO KURSU ==DAKTiLO KURSU~ 

r 
7. inci devresine §Ubat 1941 

ilk haftasmda ba§hyacakt1r. 
2 ayda riiploma verilir. 

79. eu devresini de %50 
tenzilâtla açt1. Bir ayda dip
loma verili•. 

"- Memurlar Kooperatifi kar§1smda No: 3 Telefon: 3714 =::!/ 

MAHKEMELER 
açtig1 Yenice mnhallede kdin müddeialeyh
lerin evlerinin istimlâkine dair tespit olu-
nan k1ymetln tenzill ve binneticc istimlilke 

A nkara Birinci Sulh H ukuk Hâkim- karar verilmesl dnvlismclan clolny1 icrn. k1h-

liginden: nnn muhakemede muddeinleyhlerden Ilnvva 
Emniyet umum mildtirJUg-ü birinci ou- km Gül~anla llavva kocas1 Mustnfa Kozan'm 

ASKERlFABRIKALAR 

Müteahhit nam ve hesabma 60 
ton demir hurdas1 satm almacak 

Askert Fabrikalar Se.tin Al. Ko. dan: 
Mahreç !stasyonlarmda vegon dahi

llnde teslim 11artiyle beher tonuna 17 
lira tahmln edilen 60 ton demlr hurdas1 
e.skert fe.brikalar umum mUdilrltig-U mer
kez se.tm alma komisyonunca 20. 2. 941 
per§embe gUnU saat 15,30 da !hale edile
cektlr. ~artname paras1zd1r. Muvakkat 
temlnat 76 lira 50 kuru~tur. Tallplerin 
mezkür gUn ve saatte komisyona milraca-
atlar1. ( 507) 1057 4 

Müteahhit nant ve hesabma 150 
ton demir hurdas1 satm alrnacak 

Askerl Fabrikalar batin AI. Ko. dan: 
Mahreç istasyonlarmda vagon dahi

llnde tesllm §&.rtlyle behr tonuna 17 lira 
tahmln edllen 150 ton demlr hurdas1 As
kert Fabrlkalar umum mUdUrlUgü mer -
kez eatm alma ttomisyonunca 20. 2. 941 
per§embe gUnU se.at 15 te !hale edilecek
tlr. Sartname paras1zdlr. Muve.kkat te -
mlnat 191 lira 25 kuru!jtur. Tallplerin 
mezkür gUn ve sae.tte komisyona müra-
caatlan. ( 525) 10576 

Muhtelif ebatda 10 kalem ve 
ceman 2380 metre mikâb1 

kereste almacak 
Askert Fabrikalnr Sntm Alma Ko. dan : 
Kül;narm metre mikf1b1 50, c;amm mctre 

mikâlu da 53 liruclnn heyeti umumiyesine t11h
min edilen bedcl (126.U.0) lira olnn muhte
lif ebntta 10 knicm ve ceman 2380 metre mi
k11b1 kereste A.skert Fabrikalar Umum ~lü-
dürlügü ~lerkez satan alma komisyonunca 

be memurlarmde.n Sezai Rtza'ye. mahalll ikAmetleri mali1m olmad1gmd11n Kir- 10-2-9U paznrte.si gUnü saat Hi te pnzarhk-
Dahihye V ekAletl vekili avuke.t Güzi- hl A k 1 J • J ·1° ~e r ve n ara resm irazete eny e t 1.nen La ihale cdile<'ektir. Sartnnme (6) lira (31) 

d e Alpar tarafindan &leyhlnize e.çilan 4~ tebligat icra~ma mahkf'rne<'e knrar verilmi~ kuru~tur. Muvakkat temlnat (9.l60) lira (~O) 
lira 79 kur1"' e.lacak davas1ndan dole.y1 · h k d , 3 9 •1 J ·· •• ..,, ve yevm1 mu a eme e ... . • sn 1 gunu kuru~tur. Bu kcrcstelcri tamarnen ç1rnh çam 

Berber Salim Taray 
Se.yin mtl§terilerine geldig-lni bil

dlrir. Atattirk bulvan TL 6053 Ye
nloehlr 422 

MARMARA ÜSSÜBAHRI K. 

Sadeyag1 ilâm 
Marmara ttssUbahr1 K. Satin Alma 

Komisyonundan: 
1 - Bir kllosuna tahmin edilen flyat 

170 kuru!J olan ve yukar1da clnsl yaz1h 
bulunan 20.000 kilo sadeye.g-i, pazarhkJa 
se.tm alme.ce.ktir. 

2 - Pazarht1 10 11ubat 941 pazartesl 
gUnil saat 14. te lzmit'te Tersanekap1sm
de.kl kom!syon bine.smda yap1lacakt1r. Bu 
i§e ait oartne.me her gUn komisyonda 
gorillebil!r. 

MlLLI MODAF AA VEKALETl 

Aspirin (sinonim) almacak 
M. M. V. Satmalma K omisyonundan a 
Beher kilosuna tahm.in edilen fiyat1 400 

kuruii olan 1500 kilo asp irin (sinonim) II. 

$ubat 9 4 1 sah günü saat II de Ankara'da 

M. M. V. Satmalma K o. da pazarh kla iha

le edileceginden isteklilerin goo lirahk 

kat î teminatlan ile birlikte pazarltk gün ve 

saatmda mezkQr K o da bulunmalan. 

(331) 10387 

Gem demiri almacak 
:M. Jl.f. \'ekâleti Sa. Al. Ko. dan : · 

Beherine tahmln edilen fiyab: 216 kuru~ 
olan IS.000 1 6.000 ndet gem demiri pazar -
hkla satm altnacaktir. Pazarhg1: 11-2-9.U 
sah günü saat 11 dedir. Katt teminab: 1960 
lira olup evsaf ve nümunesi komisyonda go
rlülür. Tnliplerin muayyE'n vakitte M. Jl.f. V. 
Sa. Al. Ko. da bulunmalan. (650) 10670 

Benzin vesaire almacak 
M. )1. Yekâleti Sa. Al. Ko. d1rn : 

3 - 1steklilerin bu l:;;lerle ilgili olduk
larina dalr tlcaret vesikalar1m ve 2550 
Jlradan ibaret muve.kkat temlnatlarlyle 

komls- 3600 kilo benzin, 360 kilo vakum yag1, birllkte muayyen gUn ve saatte 
yona mUracaatlar1. (747 /684) 10685 

100 kilo gres yag1, 100 kilo valvalin pazar -
hkla satm ahnacakbr. Pazarhji;1: 12-2-941 

Un ilâru çar~amba p:ünü saat 10 dad1r. Taliplerin % 
:'tfarmara Üssübahrî K. Satin Alma Ko - 16 teminntlariyle birlikte .M • .M. \'. Sa. Ay. 

misyonundan : Ko. da bulunmnlari. (651) 10671 
1 - Kilosuna tahmln edilen fiyat 19.25 

kuru~ olnn 100 ton un, pazarh~la satm ah -
nacnktir. 

Eger sabunu almacak 
M . .M. Vekâleti Sn. Al. Ko. dnn 1 

2 - Pazarh~t IO-~ubat-9U pnznrtesi p;il- Beher kilosuna tnhmin E'clilen fiyab: 75 
nü saat 15 de limit'te Tersnne knpismdaki kuru5 olnn 10000 ilâ 11.000 kilo eger Sl\bu-

komisyon binnsmcla yap1lacakbr. Snrtnamesl 
beclelsiz olarak ahnabilecegi gibi her gün 
komisyonda gorûlcbilir. 

3 - 1stcklilcrin bu i~le ilgili olcluklarma 
clair ti<'aret vesikn.larm1 ve H43. 75 liradan 
ibaret ilk teminntlariyle birlikte muayyen 
giln ve saatte kornisyona müracnaUnrt. (H8 
-685) 10696 

nu pazarhkla satm ahnacakbr. Pnzarhji;1: 
10-2-941 par.artesi günil saat IO dacltr. Kati 
tcminab: 1238 lira olup evsaf ve ~artnnmesi 
komisyoncln gôrülür. Taliplerin muayyen va
kitte '.\1. M. V. Sa. Al. Ko. dn hulun111alur1. 
(652) 10672 

Çama§irhk bez almacak 
'f :'if. \' ekMeti Sn. Al. Ko. dan: 

giyap k&rari ve yemin dAvetlyesi tebllA' saat Il birak1lm1~ old·1gundan ycvmi mez- vcrmck mümkün olmncl1g1 takdirde yaris1 ç1-
d .1d. ""i hald t 1 1 ti d ah BrhE'r mE'tresine tahmin edilen fiyah e 1 1., e a.y n o unan g n e m - ki1rde K1r~ehir a l!ye hukuk mahkeme.sinde rah çum ve yar1s1 beyaz koknar olabilir. Bu 

k 1 di"'! · d ini M M V H M·· t 1 - (26,10) yirmi alh kuru5 on santim olnn emeye ge me ., ruz en yem n mev- bulunmnlan veyn tnraflarmdan musndclak kerestelerin heycti umumiyesini vermiye ta- • • • ava US e$ar i g i 

t k .1 d "" al bit 1 ( 1.000.000) bir milyon metre ç11mn~1rltk ber. 
z uunu e§ l e en v ..... 1 ar1n sa o muo blr vekiiletname ile vekil gilndermeleri ak.si lip bulunmnd1f'l1 tnkdirde 200 metre mikâ - t 

1 k il 1 tl H k k B. • pat.nrltkln miinaknsnya konmu~tur. hnlesi 
aayi mas1na arar ver m IJ r. u u u - takdlrde duru~malarmm g1ynben icrn eclile- bmcbn a~ng1 olmnmnk ~nrtiyle ayn ayn da I~a In§aSI 
•ulU muhakemeleri kanununun 337 inci 12. 2. 94-1 çar~amba günü snat 11 declir. Ça-cegi llt\n olunur. (722) 10739 ahmr. (553) 10622 M. M. V. Hava Sa. Al. Ko. dnn1 b , 
me.ddesi muclblnce g1ye.bimzda verilen mn~trltk ezler için 100.000 m«"I rt>dt•n n~ai.;1 1 - Knpnh znrfln mnnyyen giiniinde ta- ka-
b k t bl·~ t !hl d itib 8 on Çad l1nacak olmnmnk ~nrliyle nyr1 nyn tekliflt'r de u ararm e •&• ar n en aren Zayi - urgUp nUfus idareslnden al - Ir a libi zuhur ctmiyen bir motor ustn okulu (An-
.. Hft 1 1 d 1 1 Ur t d bul eclilPhilir. Evsnf ve ~11rtnn111ehi 13015 ku-
6"" ç n e arzuhe. i e m aca.a. e erek d1g1m nUfus kâg-1d1m1 ke.ybettim. Yen! - Askeri F11hrikalar S;,i. Al. Ko. dan1 knra'cla giislerilt'rek yerde) in~rrnb pazarhk-

mi d 1 t ru~ mukabilinde M. M. \'. satm alma ko-
ye n e eceg-ln!zi beyan ve te.yin o une.n sin! alacag1mdan esklslnin hilkmil yok - ki ve blr clirekli c;nd1r ahnacnkbr. Ta - la ihaleye konulmu~tur . .Muhnmmen beclell 111isyon11nclnn ahnahilir. lstl'klilerin lt'klif e-
6 . 3. 941 çar§amba günU saat 10 da mah- tur. !hsan Derk1n. 473 liplcrin c;adir bczl nlimunesiyle bizzat veya H8,789 lira 92 kuru~ olup kntî tcminut mik-
kemeye gellp Yemlnl YB.pmadl,..1012 tak _ k 1 k f 1 'k 1 d" clcceklcri miktarlnr iir.E'rindE'n kanunî knti 

., me lup a As ·ert n >n n ar umum mü ur- dari 8689 lira 50 kuru~tur. Pn7.nrltg1 10-2-911 
d 

teminatlnriyle birlikte ihnle gün ve saatinde 
dlrde yemlnden kaç1nm1§ ve yemin e e- Iiigü merkez sntm alma komlsyonuna mûra- pazarlt'si günii snat 11 de Ankara'dn hava 

""ini bit 1 Id,.. ANKARA VALlLl""' l komisyona gelmeleri. (653) 10711 Cea z ve.kalar1n sa o mu§ say1 1.,1- u caatlar1. (657) 10674 sntm alma komioyonunda yap1lncakltr. lda-
n a da!r verilmi§ olan karar katile§erek o- rî ve fennl ~artnamesi her gün ügledrn oon- V eteriner malzeme ahnacak · 100-150 ton ham magnezit n a gêlre esas he.klunda hükUm ver!leceg-1 Duvar tamiri ra HIS kuru~ muknbilinde komisyonclan ah- ~f. M. Yekt\letl Sa. Al. Ko. <Inn: 
llânen tebllA' olunur. 465 alrnacak nnhilir. ihaleye gireceklerin .ava in~aat §u- Hepsine tnhmin edilen fiynll 2815 lira 60 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hakim - Ankara Ve.liil~lnden: Askcrî Fabrikalur Sn. Al. Ko. dan: besinclen vesika ahnalar1 ve bir defadn (150) kuru~ ol11n dokuz knlem veteriner malzcme 
llflnden : Ke§lf tute.r1 489 lira 60 kuru!jtan iba- Tahmin cdilen becleli (1320) lira olan bin lirahk !~ yapbklnrma. dair vesaik ibraz 13. ~ubat 9U per~embe giinü sn.at 11 de An-

Zlraat V ekàleti vekJli Mallye V ekâ- ret bulunan stadyom ve hipodromun ihe.- 100 - 150 ton haro magnezit Askert Fabri - ettnelcri ~arlltr. knra'dn )1. M. V. sntm nlmn Ko. <ln. par.ar-
leti mti§avir avukatlarinde.n Gilzlde Alpar te. duvarlar1mn te.mir! yaptirile.ce.ktir. kalar umum müdürltigû merkez satm nlma 1steklilerin munyyen giin ve saatte kati hkla lhnlc edileceii;inclen istE'klilerin 43 lirn
tarafindan 1stanbul Pendik Bag-de.t cad- Ke§if ve oartne.mesini her gUn stadyom komisyonunca 11-2-9.U snh günü saat 15 te teminnt ve knnunl belgeleriyle birlikte ko - hk kat! teminatlariyle birlikte mezkî\r Ko. da 
d es! 121 numarada sakln Ne.ci og-lu Mus- mildUrlUg-Unde gêlrebilirler. pazarhkla ihale edilecektlr. Sartname para- misyonda bulunmnlan. (50~) 101Si7 hulunmalar1. (671) 10714. 
tafa Orhan Karablber aleyhine mahke. 1steklllerln bu l§e ait naf1a mUdUrlU- s12;d1r. Muvakkat teminat (99) lirad1r. (658) A k l k l k 

,...,ftden ale.caklari fennt veslka ile 24. 2. 10675 r a çantas1 a rnaca V eteriner ecza a 1naca 
;:_~7~~~;11S.:1:noo ~~~=d:e.v;~~~: ;;; pazartesi gUnil saat 15 te vilâyet da- M. )t. Vekâlcti Hava Sa. Al. Ko. dun 1 M. M. Vekâleti Sa. Al. Ko. dan: 
Uânen yapilan davetlyeye lcabet etmedl- imt encUmenine mUracaatlar1. (703) 500 Kg. f1rçahk tel ahnacak 1 - 1500 adet arka c;antasi pazarhkla sa- Ilepsine tahmln edilen fiyah 8110 lira o-

10724 Askeri Fabrikalar Sa. Al. Ko. dan: tm almacakhr. Muhammen bedeli 9ooo lira- lan be' kalem veteriner ecza 25 'ubat 911 
flnlzden gene u sulUn 141 loci maddesl dlr. Kati teminat mlktar1 1350 Urad1r. Pa-
muclblnce ve 20 gtin milddetle giyap ka- Tahmin edilen bcdcll (2500) lira olan 600 
r an çikarilmasina karar verllmlo oldu _ Kg. fm;nltk tel askcrl fnbrikalnr umum mü-

fwldan dur1J3masi bire.kilan 5. 3. 941 çar- DEVLET DEM1RYOLLARI dürlügü merkez sntm alma komisyonunca 
f &.mba gUnU saat 9,5 ta mahkemede blz _ 11-2-911 sait günü saat 14 te pazarhkla ihn-

z at haz1r bulunrnadlA'tmz v eya. blr vekll Tazyik1 hava âletleri ahnacak le edllecektlr. S11rtnnme parns1zd1r. Muvnk -
g ondermedi!lnlz takdlrde mahkemeye kat teminat (187) lira (50) kuru~tur. (659) 
p yabimzda bakile.ce.~ tebllA' me.ka.mina D. D. Yollar1 Satm Al. Ko. dan: 10676 

k a.lm olme.k Uzere ilàn olunur. 464 Muhammen bedell 17000 lira olan 9 75 metre mikâb1 1hlantur kalas1 
Gaziantep Sulh Hukuk Mahkemesindf'n : kalem tazylk1 ha.va âletlerl 19. 3. 1941 ahnacak 

zarhgt 10-~-9 U paznrtesi günû saat 10 dn ha 
va &atm alma kornisyonunda yap1lucakhr. 
!dart ~artname evsaf ve nümunesi her gün 
ilgleden sonra komlsyonda gorülebilir. 1stek-
lilerin munyyen gün ve saatte kntî teminat 
ve knnunt belgeleriyle birlikte komlsyonda 
bulunmalari. (51-8) 10601 

snh giinu saat 11 de Anknra'da M. ~[. V. sa
tm nlma Ko. do. paznrhkla ihale edilect!gin
clen isteklllerin 466 lira 50 kuru~luk katt te
minntlariyle bl'rlikte pnzarhk gün ve saatln
de mezkî\r Ko. da bulunmnlar1. 

(675) 10715 

T ermometre almacak 
2\t. )f. Yekôleti Sa. Al. Ko. dan: 

liepsine tnhmin edllen fiyah 1150 lira o-

7/ 2/ 1941 

persembe gUnU saat 11 de Ankara'da }1.Jd. 
V. satin alma Ko. de. bulunmale.n. (680) 

10720 

Nal demiri a lmacak 
M. M. Vekâletl Sa. AI. Ko. dan: 20 
Beher tonuna tahmin edilen fiyati 282~ 

lki ytiz seksen lkl lira ylrmi kurus ~ 
(1460) bln dort yüz altm1s ton nal de es! 
pazarhkla münakasaya konmui;tur. tha\ 11 
10-2-941 pazartesi günü saat 11 dedi:· :l{~t· 
teminatJ. (40.460.96> k1rk bln d6rt yilz es! 
ml$ lire. doksan altl kurustur. sartnaJll al• 
2060 kurus mukabilinde M. M. V. satlfl il! 
ma komlsyonundan ahnabillr. !stekliler 
kanunun emrettlgl belgelerle !hale sv.atlll' 
de komisyona gelmeleri. (681) 10721 

Elbiselik kum8.J alrnacak 
M. M. Vekâleti Sa. Al. Ko. dan: 
Beher metreslne tahmln edllen !1)11; 

(295) ikl yUz doksan be§ kurlll ol 
1
, 

(150.000) yüz elll bin metre k1§hk elb 
ll' 

sellk kum~ pazarhkla mUnakasaya JtO 
0 

mu§tur. Kishk elblsel!k kuma11Iar IÇ~e 
50.000 metreden ~ag-1 olmamak iie.rtl~. 
ayri ayr1 teklifler de kabul edilebiJlr. 1 
hales! 13. 2. 941 per§embe gUnU saat ~ 
dedir. Evsaf ve ~artnamesi 2213 k 19' 
mukablllnde M. M. V. satm alma kO!ll e· 
yonundan almablllr. Taliplerln teldi! ~ 
deceklerl mlktarle.r Uzerinden kail , 
katl teminatle.riyle birlikte !ha.le gi.111 " 
saatlnde komisyona gelmeler!. (682) 

1072' 

Kaputluk kuma§ ahnacak 
M. M. Vekâleti Sa. Al. Ko. dan: 

Beher metreslne tahmln edilen fi1:i 
(320) Uç ytiz yirml kuru~ olan (125.0 BI 
yUz yirmi be§ b!n metre kaputluk kU!ll 

:!{&' 
pazarhkla mUne.kasaya konmu!ltur. •· 
putluk kum~lar içln 25.000 metredeil et 
sag-1 olmamak !l&.rtiyle ayr1 e.yr1 teklifl 
de kabul edileblllr. !hales! 14. 2. 941 cil' •• ma gUnU saat 11 ded!r. Evsaf ve !lartll 

11 
mes! 20 lira mukabllinde M. M. V. S11~11 
alma komlsyonundan e.hnab!lr. Te.JpiJef 
teklif edcekleri mlktarlar Uzerinden lt~; 
nunt ke.tl teminatlarlyle blrlikte ih11 

gUn ve saatlnde komlsyona gelmelerl. ~ 
(683) 107 

~~~~~~~~~~~~--~ 
Ankara Merkez Tapu Slcilli Muhnf1t' 

htmdan: .\$ 
Mehmet Tevfik og-Iu Ahmedin 1{1rs 

mahalleslnde Kocabey sokag-mdaki ~ 
neslne 23. 3. 930 tarih ve 929/7660, 171 ' 
1320 numara ile haciz l~areti konulxnu~ 
da bu haczin mUstenidl lcre. tezkerell' 
tapu ve lcra dalreler! dosyalar1nda b ~ 
lune.mam1~ ve bu sebeple haczln rnalliY-tl 
t! anla~1lamam1~ oldu~ndan bu gB} d' 
menkule ikincl defa hac!z koyduran S11

1, 
ri Say1mlar tarafmdan haczln kald1J'lj)Cl 

mas1 istenilml§tlr. Üç ay zarf1nda 6 
he.c!zle alàke.h olanlar1n tapu da.tresi~9 
evre.k1 mtisb!telerlyle mUre.ca.at edfl 
haczln mahlyetini tevsik eylemelerl 
aksl takdlrde mUddetln hulillUnde hlJ.0;1 
z!n ke.ldlr1lacag1 ilân olunur. ~ 

1 
Ankara Tlce.ret Odas1 Slcllll Ttcllf' 

Memurlug-undan: • 
Ankara vilAyetinde Koyunpaza.r1 ttl'. 

hallesinde Kekllk sokaA'tnda 11 nuJll~ 
11 evde oturan ve T. C. tebasmdan oliil' 
Ankara'da Yenlhal semt!nde 47 numllf V 
mahalli ikametgâh1 ticarl !tt!haz edet tl' 
bakkalhk tlcaretiyle i!!tlge.l eden ve 

6
, 

caret ode.sm1n 2902 sic!l numaraS111 • 
mukayyet bulunan Osman1n unve.m t~ 
ret! Osme.n Yenlce olare.k tescll edll ~ 

G. Antep'in Kurbi }toila Ahmet mahalle- çar~e.mba gUnU saat 15,30 da kapal1 zarf 
ainden SiJleyman KAhya oglu 1\lemo km Ha- usullyle Anke.rada idare bina.s1nda satlD 

Askert Fabriknlar Sa. Al. Ko. dans 
KAZALAR glbi bu unvan1n imza aekll de ticaret i' . !an iki kail'ID 2300 adet termometre 25 511- " dl 

bat 9U sah p:ünü sRat 11 de Ankara'dn M. nununun 42 inci maddesi muciblnce ~ 

tl ce Esin ve Fatma Esin vekilleri avuknt Ne- almacakt1r. 
cati Erlm tarafmdan fstanbul h.àdikoy Bu i§egirmek lstiyenlerln 1275 Urahk 

Yogurtçu çaym No. 60 Bayan Hayriye ya
nmda doktor i>lü Hamdi K!s1m'10 varisi ka
r 1S1 1smet Ôzkan aleyhlne açhg1 menimüdn-
h ale davbmm cari duru~masmcla. 

M. aleyh Kâs1m'm kar1s1 tsmet Ôzkan'm 
lkAmetgAhmm bulunamad1imdan kendislne 
Uânen tebligat yap1lmasma karnr verilerek 
Ulus gazcte~inin 8 lklncite§rin 194-0 tarihli 
nUsha iyle l!Anen tehligat yap1ld1lh halde 
gelmediginden bu defa mezbure llAnen gi

yap karar1 tebligine mahkemece karar ve

muvakkat teminat Ile kanunun tayin et
tlgi vesikalar1 ve tekllflerlni ayn1 gUn 
saat 14,30 a kadar komlsyon re!sllglne 
vermelri làz1md1r. 

§artnameler para.s1z olare.k Anke.rada 
malzeme da.!reslnden, Haydarpa§ada te · 
sellUm ve sevk 11efll!lnden dag1t1l acak · 
tU'. (523) 10575 

Muhtelif ~ya almacak 
Devlet Demiryolalr1 Satin Alma Ku • 

r ilmlo oldufundan duru~ma günil olan 7. 3. mlsyonundan : 
94.1 cuma gUnll saat 9 da G. Antep sulh Muhammen bedell (12448 on iki bln dêlrt 
hukuk mahkemesinde bizzat hu1r bulunma- yUz kirk seklz) lira olan 8 kalemden iba-
11 veya blr vekili kanunt gi>ndermesl aksi ret hasta karyolalar1, tara.ça 11ezlonglar1, 
takdirde H.U.M. kanunun hilkilmlcrine tev- çe.ma§ll' ve erzak nakil arabalar1 18-2-94.1 
f lkan mahkemenln g1yabmda bllirilecegi ve sali gUnU saat 15.30 da kapah zarf usullyle 
bir daha mahkemeye almm1yacag1 ilân olu- Ankara.da idare b!nas1nda satin ahnace.k-
nur. (723) 107'0 tir. 

Ktr~ehir Sulh Hukuk HAkimliji;inclen 1 Bu loe g!rmek isttyenlerln (933,60) l!
K1r~ehlr muhasebei hususiye vekili avuknt ral1k muvakkat temlnat ile kanunun ta -

Cemal Aksaç'm Yenice mahalleden boyac1 yin ettltl veslkalar1 ve tekl!flerlnl ayD1 
Meml~ ognllarmdan Ali veresesl k1z1 Feride gUn saat 14.30 a kadar komlsyon reisl! -
ve Perdane ve olil ku:1 Havva varisi oglu gine vermelerl lA.z1mdU'. 
Kemal ve kua GUl~an ve kocas1 Mustafa ve $artne.meler paras1z olare.k Anke.rada 
gene Ali km Zehra Ali !ma Elmas aleyhle-, malzeme da!reelnden, Haydarp~ada te -
rlnde K1r~hir asliye hukuk mahkemes!ne sellilm ve sevk §efl!tinden dat1tilacaktir. 

(529) 10620 

Kereste al111acak 
D. D. Yollan Sat10 Alma Komisyonundan: 

Muhammen bedel, muvakkat temlnat ve mlktarlan a11a~1da yaz1h be§ grup 
çam ve koknar kereste ayr1 ayn lhale edilmek Uzere 17. 2. 941 pazartesl gilnil sa
at l~ te kapah r.arf usullyle S!rkecide 9. i!lletme binas1nda A. E. komlsyonu tara
f1nde.n satin ahnacaktir. 

lsteklilerln ayni gUn saat 14 e kade.r her grup lçln ayr1 ayn olme.k tartlyle te
mlnat ve kanunl vestkalar1 ihtlva edecek olan kapah zarflar1 komlsyona verme 

lerl làz1md1r. 
Sartnameler paras1z olarak komlsyondan verllmektedir. Yalmz 37281,40 llrahk 

mtibayaaya ait 1artne.me 187 kuruo mukabillnde Slrkeci veznesinden temin olunur. 
10513 

Grup Mlktar Clos! Muhammen Muvakkat teminat 

1 
2 
8 

" 6 

r 

M3 
252,08 
381,54 
830,58 
716,95 
409,24 

çe.m kaln.s ve azman 
çe.m dilme 
çam tahta 
Kêlknar kalaa 
k6knar dllme ve ~ta 

Bir Elektrikçi 

be del 
15223,69 
24800,10 
19834,80 
37281,40 
23331,28 

ahnacak 
Mersin Elektrik T. A. ~irketinden : 

lira 
1141,78 
1860,01 
14.87,61 
2796,11 
Î749,85 

Sane.t mektebl mezuunu tecrUbeli blr elektrlkç! alinacaktir. Serait! an
lamak Uzere tallplerin evre.lu mUsbitelerlyle blrlikte Mersin Elektrik TUrk 
AnoDlm Slrketi MUdUrlUgilne mUre.caatlan. '71 

~;::::;====================z::=:====================~ 

Tahmin edilen bedeli (.i500) lira olan 7~ 
metre mikâb1 ihlamur ~nlas1 Askert fabrika
lnr umum müclürlligil merkez satm alma ko
misyonunca 11-2-9 n snh gUnü saat 16 da 
pnzarhkla ihnle edilecrktir. Sartname para
s1zd1r . .Muvakkat tem!nat (337) lira (~O) 

kuru~tur. (660) 10677 

20.000 metre hartuçluk ham ipek 
kuma! almacak 

Askerî Fabrikalar Sn. Al. KIJ. ilan: 
Tahmin edllen bedell (12000) lira olan 

20000 metre hartuc;luk ham ipek kuma~ as
kert fabrikalar umum Udürlügü merke sa-
tm alma komisyonunca 21-2-941 pazartesl 
gilnii saat 14,30 da kapah zarfia !hale edile
cektir. Sartname paras1zd1r. )luvakkat teml-
nat (900) lirad1r. (661) 10678 

150 - 300 Kg. nÎ§ad1r almacak 
Askert Fabrlkalnr Sa. Al. Ko. dan: 

T11hmin edilen bedeli (180) lira olan 150 
- 800 Kg. nl~ad1r askert fabrlkalar umum 
mlldürlügü merkez satm alma komisyonun -
ca 11-2-9U sait günü sant 16.80 da pazar -
hkla !hale edllecektir. Sartname paras1zd1r. 

Benzin almacak )f. V. sllhn alma Ko. da par.nrhkla ibaie e- lrece 3. 2. 94.1 t&rihinde tesc!l edl~0 
Kll!s Gümrük :Muhafaze. Te.buru Satin clilE'<'E'iéinden isteklilerln 172 lira 1'10 kuru~luk llân olunur. ~ 

Alma. Komlsyonu ba§kanh!mdan: katî temlnatlariyle birlikte mezkûr Ko. da 
Cinsi benzin, miktar1 13500/20 JOO ki- bulunmalar1. (676) 10716 Ankara Tlcaret ve Sane.y! Od~· 

Io, muhe.mmen bedeli 6000 lira. muvak- l k d h l k dan: .i· 
ka.t tem!ne.b 450, ekslltmen!n tarihi Derece i a e a inaca Ankara vilâyet!nde Doge.nbcy m&ll pi 
26. 2. 941 çar§amba saati 15, nevi kapa- M. M. Vekilleti Sa. Al. Ko. dan: l esinde GtirbUzler soke.g-mda 7 nurnllf !I' 
h ze.rf. Ilt.·psine tnhmln eclilen fiyah aio lira olan evde oturan ve T. C. tebas1nda oluP fa s! 

1 - Tabur ihtiyac1 içln Yllk&.r1d1. ya- muhtelif ebntta 385 tane derecell kadeh 12 kara'da Tahte.kale caddes! semtlnde tl' 
z1h bir ka.lem benzln eksiltmeye konul - ~uhat 9H tnr~amba günü saat Il de An ka- numarll mahalli ikametgA.h1 tlce.rl it 

. 11re' 
mu:jtur. ra'da ~f. M. V. satm alma Ko. da pnznrhk- haz ederek bêlrekçi ve tathc1hk t1C 10 

2 - §e.rtne.mesl komisyondad1r. Gorti- la !hale edilecE'~indE'n isteklilerin Ill lirahk tlyle i~tlge.l eden ve tlcaret odfl.51~, 
le ve ahnabll!r. knti teminatlariyle birlikte mczkûr Ko. da 2688 slcll numarasmda mukayyet bU ftl' 

3 - Eksiltme tabur kara.rgâlunda sa- bul11nmalnr1. (677) 10717 ne.n :Mehmet unvam t!caretl Mehmet •• 
JJ,;" 

tin alma. komlsyonu dairesinde yap1la- Arap sabunu ahnacak man ole.re.k tescil edildlti glbi bu u llo 
caktir. nm lmza !jekli dahi tlcaret kanunU~..t· 

M. M. Yek.îleti Sa. Al. Ko. clan: 41 t!V' 
4 - Eks!ltmeye g!rebilmek içln mu- Bcher kilosuna tnhmin eclilen fiyuti 70 ku- 42 loci maddesi muclbince 3. 2.19 1, 

vakkat temine.t makbuzunu, tlcaret odas1 hinde tesc!l edildig-1 ilân olunur. 12 ,/ 
ru~ olan 3000 kilo arnp sah11n11 (Savon Nu- ~ 

vesikas1m, tekllt mektuplanm havi ka. - 10• 
var) 2'1. ~ubnt 9U p11r.11rtesi giinü snat 11 de cUP 

pe.11 zarflarm1 ekslltme saatlnden blr sa- Zayi - Gedikll meslek okulu ..-" 
Anknrn'cla M. M. V. sntm alma Ko. da pa- fl'l"" 

at evel ekslkslz olarak komlsyon ba§- mam1 zay! ettlm. Yen!s!ni ale.ca~1 Je' 
zarhkla ihale edileceginden lstcklilerin 813 ev 

kanhkma verml§ olme.lar1 ve ekslltme esklslnin muteber olmad1!m1 llâll 14 
lirahk kntt temlnntlnrlyle blrlikte pnzarhk -' • 

saatlnde de komisyonda haz1r bulunmala- gün ve sanlinde mE'zkî\r Ko. da bulunmnl11.ri. r!m. 1small Gliney _/ 
r1 ilân olunur. (857/705) 10725 ( 678) 10718 

ldrofil pamuk almacak 
l\f. M. VekAleti Sa. Al. Ko. dnn: 

)fuvakkat temlnat (18) lira (50) kuru~tur. _.Jlllll 111111111111111111111111111111111 ... _ 
(663) 10679 -

117 Kalem muhtelif zrmpara § Dr. ÎRF AN TÎTÎZ § 
ta§lan almacak : : 

Askcrl Fabrlkalar Satm Alma Komisyo- : Cebeci hastanesl dahlliye mütehass1s1 : 
nundan: ;: 1Iastalarm1 her gün saat 15 den itiba - ;: 

Tahmin cdllen bedell (18000) lira olan : ren kabul celer. Himnye! Etfal aparb- : 
117 ka.lem muhtellt z1mpara ta:slan Askert : mani kat 4.. No.i 12. Tl1 11588. 407 : 

Fabrlkalar Umum MUdilrlU~U Merkez sa- ':i li 11111111111111111111111111111111111 IF 
tm Alma Komlsyonunca 13-2-1941 pef$em
be gilnti saat 15,30 da pazarhl<!a lhale edi
lecektlr. Sartname parasizd1r. Muvakkat 
temlnat (1350) llradlr. (662) 10712 

300 Metre mikâb1 karaagaç 
kalas1 ahnacak 

Çe.nkaya Te.pu Sicil Muhaf1zhg-1ndan: 
Emine N!met Parlas'1n Dikmen deresi 

kllise civarmda Yanl og-lu l-'ofllos'tan sa
tm ald1g-1 bag-m tapuya tesclli !çln 6937 
say1h Ulus gazeteslyle yap1lan ilân veç -
hile mahalllnde 11. 2. 94.1 gUnUnde tahki
kat yap1Ie.cag-1 lklncl defa llân olunur. 

Beher kilosuna 165 kuru' fiyat tahmln e
dilen 4000 na 5000 kilo ldrofil pamuk 24- ~u

bat 9.U pazartesi saat 11 de Ankara'da M. 
M. V. sntm alma Ko. da pnzarhkla ihnle e
clileceginden lsteklilerin 1237 lira ISO kuru~
luk katt teminatlariyle birlikte pnr.nrhk gün 
ve saatmda mezkO.r Ko. da bulunmal11r1. 

(679) 10719 

Matbaac1lara 
M. M. Vekâletl Sa. Al. Ko. dan: 
Kâk!d1 Vekâletçe ver!lmek Uzere dokuz 

kalem evrakl matbua bsstmlacakttr. Hep
e1nete.hm;n edilen fiyati 650 llre.d1r. 1stek 
lilerin 97 lira 50 kurusluk kat! teminatlar1 
ile blrllkte pazarhk günü olan 13 $Ube.t 941 

U LUS - 22. loci y11. - No. 700
6 

! mtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumî Ne§riyat1 l dare edetl 
Yaz1 t~leri MüdürU 

Mümtaz Faik FENlK i 
Müessese Müdürü Nat it ';!I: 
ULUS Baa1mevi ANKAIV"' 

~"==============~ Askcri Fabrlkalar Satin Alma Komlsyo
nundan: 

Tahmln edllen bedell (18000) llra olan ,------------------------------------------~ 300 metre mikâb1 karaa~ac kalast Askert 
Fabrlkalar Umum MUdUrlügü Merkez sa • 
tm alma komlsyonunca 12-2-1941 çari;amba 
günU saat 14,30 da pazarhkla !hale edile
cektlr. Sartnamr paras1zdlr. Muvakkat tc-
1ninat (1350) liradlr. (664) 10713 

YENi Sinemada HALK Sinemasmda 
Bugiln 14.,30 dan itlbaren BugUn bu gece 

En bUyUk ~k filmler!nl ya- senedenberi memleketlmizde 
y ilan f!lmlerln en gUzell ve 

en muhte§emi 
ratan ve s!nemamn en 

SUS Sinemastnda 
BugUn 14 ten itlbaren 

Halk1m1zin en çok sevdl!i 
artlstlerln zeng!n dekorla 

çevlrdlklerl 

SüMER Sinemas1nda 
BugUn bu gece 

me§hur ke.dlm 

MARLENE D1ETR1CH ve 
ayr1ca JAMES STEVARD- KAHVECi GÜZELi KAHVECi GÜZELÎ 

NEWYORKU 

titreten adarT1 ii 

Oymyanlar CLA1RE TR:s;1/0 
AKIM TAM!ROF'l'" 

• M1SHA A UER' in 

saat: 14.,30 - 16,30 - 1s.
30 

aeansle.r1nda 


