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Müstahsil genÎ$ bir himaye gOrüyor 
ald1g1 • yen1 karardan sonra Hükümetin 

Müslahsil elindeki bu~ dav1 
Oliie 8 -8.5 kuru a satabilecek 

Bu fiyat geçen 
tesbit edilen 

seneler himaye fiyat1 olarak 
5 - 5,5 kuru~tan çok üstündür 

Tarlada harm an 
........__-~~~~·~~--~-, 

1-farbin 
Î' inci mevsimine 
dogru ! 

Falih R1lk1 AT AY 

t..,!:•an, turada burada, büyiik fir
hlii, Ill IÎntfegi çak1yor. Bazan da, 
"• i,·"· •antanlar tutu1uyor. Herbai· 
<loi~~ n:tüddettenberi ufuk, batidan , 
t-,.

11
f an, 11k ark k1zarmakta ve her 

'"111 th zay1f yürelder sabahh ak· 
'fi1 ~Yg1nhk geçirmektedir. 

Kararname hükümlerini 

Ticaret Vekâleti 
tatb i k edecék 

Hükümetin, halk vc millî müdafaa 
ihtiyaçlar1mn zarurî k1ld1g1 ve bu • 
günkü 1artlarm, almmas1n1 emrcttigi 
ihtiyatî tedbirler cümlesindcn olarak 
memlekcttc büyük mikyasta hububat 
ve un stoku vücuda getirmiye karar 
vcrmi§ ve bu maksatla müstahsil e • 
!inde bulunan vc onun en geni§ bir 
è:ilçü ile ihtiyacmdan fazla olan bug
day, arpa, çavdar ve yulafa cl koym1 • 
ya karar vcrdigini dün yazmi§tlk. 

Kararname dün nc§redilmi~ vc tat
bik cdilcccgi vilâyetlcrc de icabcdcn 

(Sonu 4. ilncil sayfada) 

)• t ~1 dort saatlik hâdise, haber 
lt,1 'Y•alarin içinde ne kadar haki· 
d,,' lie kadar nümayif veya ne ka· 
»tti~nktaj hi11e1i var, herkes akh 
l111y Il"• adar bunu ayrrt etmege ça· 
~. ~r .. Bununla beraber bir esrar 
d.,,~•1•eler âlemi içinde degiliz: 
1•111

11 
~~en bir harbin, muayyen 

>a1t1
11 

r 1Ç•nde, yedinci mevsimine 

T arlada çal11an koylüler 

"1 l•Yoruz. 

li..,1:jY•n fartlardan bir tak1m1 
~•..; l ir; Franaa maglûbiyetinden· 
'<~ ng1ltere dütecek yerde kat
f•t.,;itir; Amerika, ingiliz müca· 
t,lta.lle . ~Ukadderat baglam11hr; 
~ihve~ 1Y1~en iyiye aarulm11t1r; 
ti-t• ernnnde ve "kazanrim1• za· 

l.t Pa.r 1 • "1t>· 0 a11 altmda, Anglo-sakson 
~'le "j,~ kar11, bir k1ta birligi yap· 
•ti '1c •taraf veya harbd111 devlet· 

lie a.•-etidiliklerinden mücadele içi· 
lll ""•k m··rn1i: 1 '"l'a I u ün olmam1§hr; A • 
~'hille •. ~kandinavya ve Atlantik 
lt~da.r rin en Karadeniz layilarma 
~11\d;;. ~vkupa memleketlerine hâ-
1\ lalllad ~ .a~ Yeni nizam aulhu ku· 
) • kada~'' ~~•n, bütün ktta, koyleri· 
) 'Ytrti b" llobet bekliyen genit ve 
.~tl•r Q•lr Cephe halindedir·, Sov· 
• •ri""'" d 11li Ici lg1n en batka, 1erbestli· 
~t' •d~1Den veya tamamen muhafa
•lt - .. •ek" d Il lc1yi1 lZ evlet kalm11t1r: Bal· 

t •lk,111 ardda laveç ve Finlandiya, 
t\'• \' 11:• !' Yugoalavya, BulgariaJ 'te v ~lltan ve Türkiye, Atlan• 
il' lai>: kdeniz'in garp havzaam· 
/ -\1.,,:Ya Ve Portekiz, ve Frana& 
•çrel nya Ve ltalya arasmda Is-

111.·1. 
""d •' ••Ier d lll" 11 to a alarmda kuvetli bir 
d llt•lllad~l~m1,lardir. Churchill'in 
lt • ''hic }..' !'Z~arina raimen, belki 
'~l b11111\ " llhlâ te1ebbüsünün vu
llu 1 ba,,:;'dacaf?'a inanan pek çok 
b llla "• ha k1maeler vard1r; bu· 
•t ' ra er d . 1 d .. kü" r ' 11~1\Ü b , en1z er e mut .. 
h~da.11 r • Üyüktür; Norveç k1y1la· 

Ut'· •Pany 1 v U11 •ah"! _a 11nrr arina kadar, 
"' h,t t 1 uslerini eline geçiren 
'" • arafta h d Yi. "1111,. avo mey anlari ku· 

t•{UJ> du nya, deniz kervanlarm1 
•d' 1•re .';llaktadu: o kadar ki ln-
~ •01n d • tl l_~tlt k .... ' ~n1zalttlar1n1 takip 

11 '~liy~ kuçuk harp R'emileri ile, 
e!•t, ta aJ'l?larm1 telâfi eden tek· 

Yl'are kadar ihtiyaç haline 
(Sonu J üncü saylada) 

Amerika Cümhurreisi Ruzvelt 

Uzak~ark'ta 

Japonlar 

mütereddit 

Avusturalya, Yeni Zelande 
tedbirler almaktad1r 

Çunkin&; 15. a.a. - Baz1 Çin mahfilleri, 
Japonya'n1n cenup denizinde k:endisini 1n
giltcre ile bir ihtilâfa süriikliyecek olan 
bir taarruza geçmck hususunda tcreddüt 
etmckte old.,,iu kanatindedirler. Hatti Ja-

(Soau 3.üncü saylada) 

Sovyetler 

Japonya 

iKi DEVLET ARASINDA 

Bir ylld1nm 
anla~mas1 m1 ! 

Va~lngton, 115 a.a. - Yeni japon bUyilk 
elçlsl Amiral Nomura, gazetecllere yaptti1 
beyanatta, alman - japon dostlu~u dolayisly· 
le Japonya'ntn Sovyetler Blrliii ile mUnase
betlerlnt lytle~tlrecellne kani oldutunu aoy
lemi!)tlr. 

Sovyet. Japon müna•ebetleri 
Tokyo, 115 a.a. - Royter: Mebusan mecll

sl biltçe komlsyonu buzurunda beyanatta bu
lunan Harlclye Naz1r1 B. ~latsuoka Japon -
ya ile Sovyetler Birli~i arastndaki münase -
betlerln aalAh ke8bedeccii hakktnda Umitvar 
olduiunu aüylcml~tlr. Naz1r bu mUnasebetle 
ounlar1 aüylemtttir: 

Sovyetler J aponya lie blr tlcaret muahe
desl akdl lçln milzakerelerln yenideo ba~la • 
mast hakk1nda blr te,ebbilste bulunmu~Jar -
dtr. Ba~lang1çta Sovyet makamlar1 Japonya
n1n hilsnUniyetinden ~Uphe ediyorlardt. Fakat 
Moakova'dakl japon bilylik elçlsiyle B. Mo -
lotov arastndakl anla~ma derlnle~mektedir. 
Bu anla$ma ve ltlmat zlhnlyeti Sovyetlerde 
J aponya'n10 hUsnUniyeti hakktnda has1l olan 
aultefehhUm aall oldukça daha :dyade kuvet 
bulacakbr. 

Yugoslavya BQ§vekili Svetkoviç 

Yugoslavya 
ve almanya 

Almanya'daki temaslar 

MÜSBET 

NETiCE 

VERMEDi 
Belgrad, 15 a.a. - (D.N.B.): Ba5vekil 

B. Tevetkoviç vc hariciye naz1r1 Cincar 
Markoviç, bu1ün Olle üzeri refakatlerinde 

alman elçiai B. Fon Heeren olduiu halde, 
(Soau 3. üacü saylada) 

T ürk • Bulgar 
gôrü§meleri 

T aymis gazelesl 
Türkiyenin 

siyaselini ovüyor 

1
Türk Hava Kurumu 
bugün 17 yas1nda 

TÜRK HAVACILIGI iÇiN 

Türk Hava Kurumunun bir kampinda çali§an havaci gençlih 
Bu&1ln TUrk Hava Kurumu 16 yasrm bl· 1 Hava Kurumuna, daha uzun yi)lar tçln par-

Londra, 15 a.a. - Taymis'in diplo- tlrmls ve 17 yqma alrmls bulunmaktachr. lak muva!fak1yetler dUerlz. 
matik muhabiri nc§rcttigi bir makale· TÙrk havacù11l lçln blze mesut yùlar YllJ&· 1 Hava Kurumunun son blr yih da, tUrk 
de, Yugoslavya vc Bulgaristan'la gO- tan ve daha mesut laUkbal vadeden TUrk (Soaa J. üacü siyl•d•) 

fÜ§111clerine devam surctiyle yapmak- ------------------------------
ta oldugu scssiz faaliyet dolay1siyle 
Türkiye'yi tcbcil etmektedir. Muha • 
bir, bu diplomasinin çckingenlikten 
geldigini sè:iyliycn alman iddialar1m 
enerjk bir surette rcddcylemckte ve 
§U ciheti tcbarüz ettirmektcdir ki, ha· 
l•n yapllmakta olan Türk • Bulgar 
gè:irü§mclcrine almanlarm ima ettik • 
!cri gibi, alman talcbi üzerine bulgar· 
lar taraflndan dcgil, fakat hattâ son 
dakikada bir 1cy kurtanlabilecegi ü • 
mldiyle türklcr tarafmdan ba§lanm11 • 
tir. 

Berlin'deki bitaraf 

mü~ahitlere gore 

Pek yak1nda 

Balkanlarda 
mühim hâdiseler 
ceryan edecekmi1 
Romanya'da 800 alman 

avc1 tayyaresi var 
Berlin; 1s, a.a. - Bir husust muhabir 

bildiriyor : 
Berlin'de yak1n bir zamanda :tiddctli tn

&iliz hava taarruzlar1 bcklcnmektedir. Ya
ktnda kr1 mcvsimi gcçerek bavalar tayyare 
ak1nlarrna müsaadc edeceii için hcrkcs 0-
nümüzdcki akmlartn çok :jÏddetli olacairn. 
da müttcfiktir. Bütün oebirde pasif ko 

(Sona 3. üacü .. y/ada) 

Japonya 

ve Amerika 
SULH iÇiN 

azamÎ surelle 
~ah~acaklar 

Va1ington; 15. a.a. - B. Ruzvclt, dün 
Japonya,nin yeni Va1ington büyük clçiai 
amiral Nomura'yi kabul etmii;tir. Amirahn 
itimatnamcsini takdim ettii:i bu mülâkat 
esnas1nda hariciye naz1r1 B. Cordell Hull 
de hazir bulunmuitur. 

Japon büyük clçiai, bu münasebctle irad
ettiéi k1sa bir nutukta " Pasifik denizinin 
her iki taraftnda büyük bir cndi1e doS'1.1.r
mu1 olan Japon • Amcrikan münascbctle
rinin ycni inkieahndan ., da. bahscdcrek, 
10yle demi1tir : 

" $imdi iki mcmlelcct vaziytinin kar1r • 
hkh olarak daha iy1 anla3ilmas1 hcr zaman
dan ziyade ll:;imd1r. Bunu, milletlerimizin 

(Sonu J.üncü saylada) 

ingillere'nin Bükre1 
el~isi harekel elti 

Bükrc§, 15 a.a. - (D.N.B.): Türk 
"lzmir" vapuru ile bugün saat 16 da 
Kè:istcncc'dcn, Bükre§'tcki !ngiliz El· 
çisi, Romanya'daki !ngiliz Konsolos • 
lugu vc lngiliz Kolonisi mensuplan 
ile Norveç, Hollanda ve Belçika dip
lomatik mümcssilligi ve kolonisi âza
"' harckct ctmi1tir, 

ÎTALYÂN 

TOPRAGINA 

Para§ütle 
inen ingilizler 
Londra, 15 a.a. - 1atihbarat Nezarcti ...,. 

,ai:1daki tcbliii ne1rctmi1tir : 
Son z.amanlarda ccnubî 1talyaya, para • 

1ütle, tarunm11 askerî üniformaYI lâbis as. 

kcrlcr indirilmi,,tir. Bu askerl~r. bu min • 
takada limanlara ait baz1 hcdeflcri tahrip 
1alimat1 verilmi1tir. Bu harekâttn neticelcri 
hakk1nda 1imd~ hiç bir dcklarasyon yap1 • 

lamaz, fakat bu askcrlcrin baz1!1 üslerine 

dënrr.emi1tir. 

ltalyanlarin verdikleri malûmat 
Roma, 15 a.a. - (Stefani): Dünkü ltal

yan tcbligindc Kalabriya'ya indikleri kay

dcdilen in.gihz para1ütçü a:rupu hakktnda 

a1a&:1daki malûmat verilmcktedir : 
Ccnubt 1talyada ammc hizmet lerinc mab 

sus tcsisat1 tahrip maksadiyle indirilen pa

ra1ütçülcr e1ir edilmi3lcrdir. 
IO/ II 1-ubat &eccsi ingiliz para~ütçülcri 

saat 22.30 ile aabahtn ikisi arastnda K1 '. ab
riyada Lucano m1ntakas1na inmililerdir. 

Otomatik silâhlar vc infllâk maddelc -
riylc mücchhcz bulunan bu paraslitçü.erin 
maksad1, indikleri m1ntakadaki su tcsisa • 
hn1, demiryollar1n1, kOprü ve yollar1 tah .. 

rip ctmek idi. Ormanlar1a i:;cvrili çukur bir 

sahada topra&a ayak bashktan sonra çift -
likleri iiagal edcrek kOylüleri harckct edc. 
miyccek bir hale koymu$lard1r. Para$üt • 
çülerdcn biri. ayat1 krrtld1 C1n'1a'l bu çift. 
liklerdcn birinde b1rak1lmt$- ve biraz son. 
ra orada tcvkif edilmi;ttir. 
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ikhsadi bahisler 

Pamuk ipligi imalinin ve 
sat1s1n1n tanzimi 

Ha:r.im Atil KUYUCAK 
Millî Korunma Kanununa müateniden dün edilecek olan iplilderi, normal maJiyetlerine 

netrolun- 95 numarah Koordinaayon kan.· yüade muayyen bir kâr ilâveaiyle aabn almt· 
n memleketimizde harbin batmdanberi hia- ya ve icabeden yerlere aevkettirmiye lktaaat 
aedilmekte olan pamuk ipligi 11kantmni kar· Vekâleti aalâbiyettar k1hnmatbr. Mallarm 
1alam1ya yardam edecek bükümleri ihtiva et· bedelleri tealimi müt-kip P•tinen odene • 
melctedir. cektir. 

Malûmdur ki kuvetli bir pamuk mü1tab1i
li olan memleketimizde pamuklu menaucat 
aanayii henüz bütün pamuklu ihtiyaçlarma 
temin edecek vaziyette degildir. Son aene • 
lerde menaucat aanayiinin iatibaal kapaaite· 
ai mütemadiyen artm•t fakat memleketteki 
hayat aeviyeai de yükaelmekte olduiundan 
ihtiyaç da o niabette çogalma1tar. Meaelâ 1936 
aeneainde pamuk ipliiinin ithalât ve dabilî 
imalât yekûnu 9950 tondan ibaretken harpaiz 
aeçen 1938 1ene1inde bu miktar 13855 tona 
varm11hr. Pamuklu dokuma için de vaziyet 
aynad1r. Dabilî imalât ve ithalât yekûnu 1936 

da, 18.050 tondan 1938 de 22.100 tona çak -

Harbin batandanberi aerek pamuk ipliii 
ve 1erek pamuklu dokuma ithalindeki güç -
lükler dolayaaiyle, dahili ihtiyaca kar11lamak 
Ü:i:ere fabrikalar1m1z1n imalât hacmi artb • 
rllmat ve meaelâ 1936 da 7450 ton iplik imal 
olunurken 1940 da 9300 tona yaklatma• ve 
pamuldu menaucat imalâta da 1936 da 8050 
tondan 1940 ta 18.000 tona yükaeltilmit ve 

bilbaua av dokumacalagana ebemiyet verile· 
rek koylere tezsâhlar dagahlm1ya ba1lanm11 
iae de mütemadiyen artan ibtiyaç kart111n· 

da bilbaua pamuk ipliji tevziabnda gene bir 

talum irW;lüklerle kartda1alm1thr. 
ftt• 95 numarah karar, ithalâttaki karar-

11zhit sozonüncle bulundurarak pamuklu 
menaucahn eaaah hammaclcleai olan pamuk 
lpliiinin imal ve tevzi itlerini tanzim etmek 
va bu auretle mevcut iatihaal ka.paaiteainden 
âzami iatifade temin eylemek makaadiyle aev· 
kolunmuttur. 

Karar, memlekette imal olunacak her ne· 

vi pamuk ipliklerinin iatihaal bacmini, mikta· 
rma, çefitlerini cina ve nevilerini tayine lkh· 
aat V ekâletini memur etmektedir. Bu auretle 
Vekâlet, iatibaali en lüzumlu olan ve en çok 
:randaman venn çetitler üzerinde tekaif ede· 

Gorülüyor ki, baza latanbul gazetelerinin 
baber verdiii sibi, kararda "bütün memle • 
lcette~ ipliklere el koyma" 1ibi bir mahiyet 
yoktur. Y aln1z tevzi itlerinin tanzimi için 
imal olunan ipliklerin metru bir kâr mukabi
linde hükümete 1ahlma11 mecburî tutulmut· 
tur. 

Fabrikalaran mamullerini kararda teabit 
olunan esaalar dabilinde aabn almaya ve lk -
h&at Vekâletince tayin olunan eaaalar dabi -
!inde tevzie Sümerbank memur edilmittir. 
Sümerbank te1kilâtm1n mncut olmadag1 
yerlerde tevziat itini Ziraat Banka11 ve Halk 
Bankaaa tetkilâh yapacakbr. 

lthal olunacak pamuk ipliklerinin miktar 
ve nevilerini de lktuat Vekâleti teabit ede· 
cek ve bu itbalâta Ticaret Vekâletl temin ey· 
liyecektir. 1 thal olunlln ipliklerin tevzi iti, 
dahilde imal olunan iplikler gibi, Sümerban· 
km veya diger iki Bankamn tetkilâh va11ta
siyle yap1lacalct1r. 

Memleketin l'erek dahilî iatihlâk ibtiyaç
lan bakamandan ve 1erelc inkitaf balinde bu
lunan dolcumacahk aanayiinin barn maddeaini 
temin hakammdan çok ehemiyetli olan bu 
kararm Millî Korunma Kanununun iatihdaf 
ettiii 1ayeye yani "Devletin bünyeaini ikh
aadî ve milli müdafaa balommdan takviyeye" 
çok bizmet edeceii mübalâiaaaz aoylenebi -
lir. 

Harbin b94mdanberi 1orülen zorluklar bil
fiil mal nokaanmm tevlit edebileceiinden çok 
fazla idi ve bilbaaaa 1ayri metru kâr terni • 
nine çalatanlar1n ihdaa ettikleri vaziyetler • 
den doiuyordu. lktaaat Vekâletine verilen 
aalâbiyetler bu zorluklarl onliyecek kadar , •. 

nittir. Vekâlet her feyden evel fabrikalara 
pamuk ipligi için imalât pro1ram1 verecek ve 
tabiî "teblig ettiii tedbirleri tatbik etmiyen 
ve iatenilen derecede iatilùalde bulunmakta 
taallül 101teren" fabrikalara Millî Korunma 

cek ve ber cinaten icabeden miktarlarm ia - Kanununun muaddel 18 inci maddeai muci • 
tihaalini temin eyliyecektir. bince de bükümetin ber an el koyma aalâ -

Pamuk ipligi itlerindeki mühim süc;lük· hiyeti mevcut olacaktar. 
lerden biri de tevzi iti idi. Yani bilfiil doku· Dahilî ibtiyaçlan intizamla kartalamak 
ma aanayiiyle i1ti1al eyliyenler iplik tedari - makaadiyle ahnan bu karann iatihaali arthr· 
lcinde lfÜçlük çekyor va bu it baza lcimaeler mak, c;e1itleri ibtiyaçlara aydurmak ve lev· 
için 1ayri me1rn hir ticaret yolu oluyordu. ziab intizamla ve ihtiyaçlara 1ore yapmak 
Karann ikinci maddeai bu noktayi ka.rtila • gibi 1ayelerinin tahalckukunda millî fabri • 
maktadtr. kalar1m1zdan v• bilbuaa Sümerbank'tan 

Karann meriyete sirdigi taribte fabrika· lcaymetli bizmetler beklendiiini .Oylemek za· 
lann ellerinde bulunan ve bundan aonra imal itûr. 

i1~ilerin saghg1n1 
koruma ve il emniyeli 

Ankara Halkevi lisan kurslar1 
!ngillzce llsan Oltrenmek ve llerletmek 

lstlyenler lçln lkJ aydanbcrl Halkevlnde 
blr lngillz mualliml tarafmdan verllen dert>· 
lcre yenlden gelen lklncl blr mualllmln de 
ynrdnm lie kurs adctlerl fazlalqtmlnu&tir. 

Kursa dcvam edenlerln Ucrlemelerinl te-• • n1zamnames1 min lcln hususl blr deneme lie smlflara yal-

1 
mz ylrmi tnlcbe almmaktadJr. Bu kurslara 

tscllerin sagltjpru koruma ve ls emniyet devnm mecburiyetl vnrd1r. 
nlzamname projesl tcrn Veklllerl Heyetln- Fevkalàde müracrui.tlan k~ifynbllmek 
ce kabul ve yüksck ta.sdlka lktiran ctmi:i· ve uimdiye kadar bir yerde deri; almak flr
tlr. YarmkJ resmt gazetede ne$redilecek 0 • sat1ru elde edemiyenler lçln ns~1da saatlan 
lan nlzamname üc ay sonrn meriyete gtre- i;;ôsterilen kurslarda bos yerler temln edll
cektlr. Nlzamnamede bllumum ill yerlerl ile mlstir. Snatlar sunlard1r: 

L - Yenl bashyanlar 7.15 te, 2 - t1erle-
tscl ikametgâhlar1, bnnyolar, lsci hastnne
lcrl ve salr her tilr!U müstemllâtm haiz ol- ml~ vaziyette olanlar 7.15 te, 3. - A:T. bi-
mas1 lâiungelen sihf vas1flar hakkmda hü- lcnler 6.15 ve 7.15 te. 
kümler vardlr. Bunnan ba$ka ls yerlerln- Halkevl ingllizce kurslannda dürilst in-

gllizce telâ!Cuzuna ve müdavlmlerin pratlk 
bir llsan elde etmelerlne Azaml dikkat e
dllmektedir. 

de caliian llicllerln li kazalnnndan korun -
masiru temln eden fenni tedbirler de goste
rilml1 bulunmaktad1r. 

Banknot emisyon vaziyeti 
Ankara, 13 a.a. - TUrklye Cümhuriyct 

Merkez Banknsmdnn bildirilmistlr: 
15/2/1941 ak§am1 ltlbarlylc bnnknot e

miMyonunun vaziyetl §Udur: 

Mürncaat edlp de knbul edilemlyenlerln 
18-2-941 sah günü saat 16.30 da alâkadar 
lngllizce munlllmlerlyle gôrtl$mek üzere 
Halkevine mfiracaatlan blldlrlllr. 

Dahiliye Vekâleti kmasiye 
tahdidatmdan istisna edildi 

Bankarun ac1li§mda bankn 
kanunu muclbince deruhtc 
edilen miktar 

Koordinasyon heyetlnce lttlhaz olunan 
yeni blr knrar Dnhlliye Vekàletl devlet dal

l58.748.563 lira re vc müesseselerinde istihlâk edllen kàg1t-
Banka kanununun 6-8 lnci 
maddelerine tevfikan hazi-
ne tarafmdan vaki tediyat 

lardan yüzde on nisbetlnde blr tasarrut ya
p1lmas1 hakkmdaki kararname hükmün
dcn istisna edllmektedlr. 

u i; u s 

T erf ia lây1k gôrülen hakim 

müddeiumumiler Iistesi 
EylUl 1940 sonunda lkl senellk terfl 

mUddetlerlnl dolduran hàkim ve müdde
lumumilerden terfie lâ.y1k gorülenlere 
ait listeler Aclliye Vekàletl aymna ko
misyonunca haz1rlanm1§t1r. Bu listeyi 
s1raslyle yaz1yoruz: 

Bqinci derece hâkimlerden 
''terlia lâyik" gorülenler 

!stanbul ticaret mahkemesi reisi Ke
mal Kovac1oglu, birlncl srn1f adliyc mü
fetti1;1l Ekrem Saylam, blrincl sm1f aclli -
ye müfettl!li Falk Uras. 

Altrnci derece hâkimlerden 
"terlia lâyik,, gorülenler 

!klncl sm1f adliye müfettl1! Mustafa 
Tüziln, temylz mahkemesl raportorU Mu
za!fereddln Arkan, !stanbul kadastro M.
klmi HulCisl Turan. 

6 ci derecedeki hakimlerden 
"terlia lâyik" gorülenler 

Rizehukuk hàklmi Bahaaddin Ural, 
Adana hukuk hê.klml t. Hakk1 GtiktUrk, 
!stanbul asllye hukuk hàkiml Sabrl I111l, 
Alanya hukuk hAklml Feyzullàh $enol, 
Bltlis relai Cevdet Günday, Tuncell a~r 
ceza reis! Hamdi Dag-na§og-lu, Kocacli 
hâklml Salâhattln Ersln, Hiparta reis! 
Kenan Ataergin, Kemah hâ.kimi Ail A
r1n, ~iersin hukuk hàklmi LUtfi Çak1rog-
Iu, Temyiz mahkemesl raportorii Zeki 
Tamay, Malatya ceza hflkimi Fehmi Ata
bey, Klltahya ceza hfi.kimi Hilmi Ay1k, 
Kayseri hukuk h klml Hilmi Gültcpe, 
Akseki hâ.klmi Fuat Yaz1c1, Slirt reisi 
Llitfi Erkan, Artvin ht'lkiml Tnhir Sen· 
cer, ~olvadln ceza h•\klml Ziihtü Uzman, 

Yedinci derece hâkimlerden 
"tercihan terlia" lâytk 

gorülenler 
!stanbul sulh hê.kiml Cevat Erkut. is

tanbul sulh hàklml Kndl"i Sezen, Balike
sir sulh hAklml Nurl Tlimer, tstanbul a.s
liye hukuk hakimi ibrahlm Senuhl Arsan, 
Îklncl sm1f adliye mlifettl§I Ktlz1m Ak -
yol, lklnci s1mf adliye müfettl§i Rauf 
Dizdar, tzmlr sulh hàkimi Ktaz1m Ak§lt, 
temylz raport0ril Ztihtl.i Yüceog-lu. 

Y edinci derece hâkimlerden 
"terlia lâyik,, gorülenler 

Adana aaliyeceza hllklml Tevfik ôz..,. 
dOI, Yozgat sulh h!l.kiml Fehmi ünal, 
Kars hukuk hàkinù Sami Akyaman, Bur
sa hâkimi t. Etem Tezel, Seydlgazi h;\ -
klmi Emin Altmay, Trabzon hâkimi 
Rahmi Anh, Ankara sulh hàklmi thsan 
Sidal, Antakya hukuk hâklml Sad1k Ta§ -
km, Istanbul sulh hàklmi Muhlls Tü
may, Lüleburgaz hàklmi Re!et Anul, Se
rik b!l.klmi Falk Esen, Ünye ceza hâklmi 
A. Raza Orhan, Sankam1f hl1klmt Re,at 

Akku§, Çorum sulh hâkimi Harndi Yal
çankaya, !stanbul sulh hâkimi Salàhattin 
Demlrelli, Tarsus Hukuk hAkiml Muzat -
fer !zgi, Sllifke ceza hàkiml Emin Un. 
cuog-lu, Karacasu hllklml Fahri Bilgln, 
Konya Ereglisl hukuk hàkimi Sabrl Ak
sliyek, Antalya ceza hâkiml Mesut ôveç
golu, Slllvrl h!l.klml Dervl§ Gtindüz, Bo
lu sulh hâkimi Falk Kosctendillio!i'lu, 
Ala§ehir ceza hàklmi Zlya Ataç, Seferi -
hisar hfi.klmi Fehmi !nel, Al~ehir hàki· 
ml Cemll Tokuz, Samsun sulh hàkimi 
Av~ Dnm§kan, !zmlt sulh hAklml Avni 
Glinel, Çorum hukuk hàkiml Safi Ona
ran, Karaman h:l.klml Hayri Aksoy, Dlirt
yol hàkiml Tevflk !zal, GtimÜ§hac1koy 
hê.klml Hasan Dlkmen, Hendek ceza hà
kJml Suut fstanbulluoglu, Ka§ hllklml 
Rlza Aydog"du, Burhanlye ceza hAkiml 
!hsan Akman, Erzurum sulh hâklml t. 
Haklu Ülgen, Ba!ra hukuk hAklmi Meh -
met Bilen, DUzce hukuk hAklmi Zeki Ül
ker, Yenlgehir hukuk hàklmi A. R1za 
Daloglu, Teklrdag- hukuk hl\klml Ismet 
§en, Knramürsel hl\klmi Refik BelUr, 
Eglrdir hAkiml Rlfat Gilnaydm, Ayanc1k 
hàklmt LUtfi Karaall, Pmarbll!ll hl\klmi 
§UkrU Dtilek, Çorlu hAkimi trfan K1zan
hk. U1ak sulh hàkimi $Ukrü Soykan, 
Bursa hukuk hâklmi Saffet Gilrkan, Ma
ra!l ceza hAkimi Neclp Uslu, Elmah ceza 
hAkimi Celàl Ünsal, Ankara sorgu hAki
ml Necati Y1lmaz, tstanbul sorgu hAkl -
ml S. Saffet ünan, tstanbul sorgu hàki -
ml Saml Erdem, Bolu kadastro hllklml 
HUsnü Türel, K1rklareli kadastro M.kiml 
Avnl ôrmeci, Edirne kadastro hàklml 
Lütfi Sezer, tzmir kada.stro hàkiml Ab -
dillhamit Ertemer, Boïtazliyan hukuk hll.
klml Ziyaettln Sonmez, Bileci khukuk 

hàkiml Fehml Egmen, ÇcrkeiJ hukuk hA
klmi Lütfi Tanverdi, Bursa sulh hàkimi 
Salll.hattin Erk1vanç, Marmaris h!ikiml 
Asun Gilven, Kalecik ceza ht\kimi Meh -
met GUngôr, Emet hâklmi Edip Berklt, 
!skillp ceza hâkimi H1fz1 Akmer, Develi 
ceza hàklml Lütfl Erdem, !atanbul sulh 
hàkimi Celâlettin Ta1pmar, Anamur hà
kiml Nafiz ôzoktem, Çinehâkimi Tevfik 
Topug-ulu, Haymana hfikiml !. Hakk1 
Gtirsoy, Torbah hll.k\mi H. Timur Kalkay, 
Tunceli âzas1 Mehmet Ar1kan. 

Sekizinci derece hâkimlerden 
''tercihan terlicc,, lâyik 

gorülenler 
tzmir sulh hàklml Behçet Tilrkay, 

Aydm âzas1 lhsan Uzmnn, :tstanbul sulh 
h!\klml Re3at Ktlksal, !stanbul al\"1r ceza 
1l.zas1 Nefl DemlroQ'lu, Amasya hâklml 
Avni Ôztllrk, Denizli sulh hll.klml Tahlr 
Bayçln, Baymd1r hukuk hflkimi 8alt 
Goçvan. Zonguldak tlzMn Esat K1rca, Er
zincan M.klmi Kadri Tabak, 1stanbul 
sulh ht\klml Tevhlt Kocabnlkanh, tstan
bul sulh h!\klmi Nizamettin Ozdenlz, 
Kand1ra hAklmi Kemal Ecevit, K1rkag"nç 
hâk!mi Hamdi Ardn, Konya lcra hàklmi 
Vahdi ôzmen, Ankara ticaret O.zas1 Üm
ran Ôktem. 

(Sonu yarzn) 

Esentepe kayakevi 

torenle aç1ld1 
Gercdc, 15 <Hususl> - Beden Terhlyesi 

Genel Dircktlirlügünlln iecen scne Esente
pe'de yapt1rd1~1 kayak evinin n!;1lma tôre
nl knlabahk blr halk kütleslnln ônilnde vn
li B. Ahmet Durmu~ Evrcndllek'in huzu
rlyle yap1hmst1r. Aym giln kayak evinde 
beden tcrblyeslnin spor ef;ltmcnleri kayak 
kursu da aç1lm1st1r. Kur::m 37 spor egitme
ni devam etmektedlr. Kurs müdavlmlcrln
den on besi bugün muallimleriyle birlikte 
Gerede'den hareket ederek Mudurnu yolu 
ile Abant golüne kadnr devam edecek olan 
3 günlilk bir kayak turncsine c1km1slard1r. 
StaJlarm1 yapt1ktan sonra sali gtinü tur -
dan dônecckler ve o gün i;ehrlmlze gelccek 
olan Bcden Terblyesi Cenci DircktOrü ta -
rnfmdan ka~1lanacaklnrd1r. 

Hava Kurumuna 

yap1lan .yard1mlar 
Türk Hava Kurumuna yap1lmakta olan 

yardunlara clair bl"e Kelen haberler 
ni kaza merkezi nahlye ve ktiylerl 

Bcs
halkl 

Hava Kurumuna 1677 lira, Artova'ya bag
h k!>yler halkt 440 ve bu kaznnm K1Z1lca 
nahlyesine bagh 27 kôy halk1 817, Sarny na
hlyeslne baf:h 19 koy hnllu da 981 lira ver
mlslerdlr. 

Bafra knzns1 ve Alnçam nahiyesl hallu 
1893 lira teberrü etm!sler ve 1101 lira te
ahhlitte bulunmuslardlr. Gene bu kazamiz 
halk1 kuruma fitreden 2638 ve kurbnn de
risl bedeli olarak da 1689 lira vermi!llerdir. 

tstanbul'da Narhyan Lütfiyan ve S!1re
kàs1 da Hava Kurumuna 7440 lira, Refael 
Kazes ve Samuel Knzes 2000, Arml ve Ml
hncl Papazy(ln 1850, Mlgirdiç Osepyan, Ha
yù< Misketyan ve Plat Llmlted de bln beser 
yüz lira vermislerdir. 

Kibrit fabrikalarmda fazla 
mesaî yapilabilecek 

Klbrit ve çakmak inhisan tilrk anonlm 
srlketlnin lstanbul'da Büyükdere'dekl fab
rlkasmda günde üç snate kndar fazla me
sa! yap11mas1 koordinasyon heyetince karar
lnst1nlnustir. 

Îzmir civannda 

bir heyelân 
!zmir, 15 a.a. - Bornova'mn bes kilo -

metre mesufcslndekl Çam kôyü civannda 
blr heyelan olmus ve Bornova icme suyu 
tesisatma alt yetmis metrellk ana boru ha
snra u~ranustir. Bu yüzden Bornova susuz 
kalmiabr. Bornova belediyesl derhal icabe
den tcdbirlerl alrm:;i ve yeni boru dô:ïeme
ïte ba§lam13tIX. 

16/2/t941 

Pazar müsahabeleri 

Erken ihtiyarlamamak 
istiyormusunuz ? 

Yemekleri iyi ~iyneyiniz ! Di1lerinize iyi bakmu ! 

Franaa'nm metbur beden terbiyeai müte· 
haH111 Doktor (Pr. Ti .. ié) (içtimai h1fza1 -
aabha) mecmuaamda hazam11zhia dair yaz • 
dai1 bir makaleainde: "her yediiinizi 1y1 
ogütmek iatiyoraamz, iyi çigneyiniz! bazam 
meaeleaini halledecek yegâne kudret aahibi 
di1lerimizdi~!" diyorclu. Fakat çiinemenin 
gençlik veya ibtiyarlakla alâkaland1ima clair 
bir fey aoylememitti. 

Bu bakikati Doktor (Payot) nun bir ya· 
za11ndan oirendik. Bakanaz o da ne diyor: 
"yüzünü,.ün uzun zaman bozulmadan taze • 
liiini kaybetmemeaini iatiyorsama yemekle
ri iyi c;igneyiniz! birçok kadanlar benden ge· 
lip aorarlar: 

- Doktor 1ozlerimizil\ altmda, takakla • 
r1m1zda k1r1t1klar çogahyorl almmazdaki hat· 
lar derinle1iyor. ne yapahm? 

Benim de kenclilerine ilk aualini: 
- ltiyadinaz na11ld1r? Çabuk mu yerai • 

niz, yavaf ma? 
Bunu oirenclikten aonra kendilerine vü· 

cudun umumî a1hatinin yüzün tazelik ve gÜ· 
ulligi Üzerine mübim bir teair yapbg1m bu 
11hati temin için de yemekleri iyi çiinemek 
lâz1mgeldigini anlahr1m." 

fyi hazmetmek için aiar, agar yemeli ve 
uzun müddet çignemeli. Bizler umumiyetle 
çok yemek yeriz. Ve iyi çiinemeyiz. Doktor 
(Alibert) baluniz ne diyor : 

"Zihayat mahlûkat ara11nda bazam uzuy
lanm en çok auiiatimal eclen inaandtr. Bu 
fena itiyadam1z1 mümkün mertebe tadil ve 
zarar1n1 tabdit için biricik çare lüzumu ka

dar yemek ve yedigini iyi çiinemektir." 
Hep biliriz ki hazam agazda batlar, çÜn· 

kü 11dalarm ekaeriainin hazmolmak için aal· 
yaya ibtiyac1 vardar. Agazda haz1rlanan lfl -

dalar bu borudan geçerek mideye iner ve o· 
rada batka maddelerle bal ve belolur. Mi
deden aonra da emâ, bobrekler, karaciger 
kendilerine terettüp eden va.zifeyi yaparlar. 
Eger ald1g1m1z g1da ag1zda birinci huma lâ
yakiyle yapmazaa yani içine lüzumlu mik -
darda aalya karitmaua, tabiî roide vazifeain
de zorluk çeker. G1da maddeleri tabammür 
eder, 1azlar peydah olur. Aait ürik çogahr. 

Kendi kendine zehirlenme hâdiaeai vuku -
bulur. Artak ondan aonra uzviyet • mukave
met dereceaine gore - bu bâdiaeden zarar 
gorür. Bu meyanda yüzümüzün gordüiü za· 
rar 1oz altlan buru9ur, takaklarda kantak -
lar peydah olur, yüzümüzün deriai toprak 

ren1ini ahr. Mideainden tikâyetçi olanlann 
ka1lan daima çabkllr, bu çabldak aJandaki 
hatlar1 derinlettirir. 

lyi çiinemek kulaklarammn onünde bu -

lunan 
itletir 
deriyi 
olur. 

(muaetera) adalelerini munta.zaman 
ve kuvetlendirir, bu kuvetli adaleler 
1er1in tutarak buru1ma1ma mani 

Naaal vücudumuzu her aabah on bet daki
ka itletmek auretiyle adalelerimizin - ihti -
yarhk çaianda • kuvetini, kudretini, çevik -
ligini muhafaza ederek belimizin bükülmeai • 
ne, 11rtamazm kanburla1ma•ma. aoiaümüzün 
çokmeaine mani olmak mümlcün oluyoraa, 
na11l ibadet balinde her 1ün yapalan clmnaa· 

tikler vücudumuzun hatlarm1 1üzelligini mu· 
hafaza ediyoraa, çenelerin de her yemegi 
çiinemek için ubah, ogle, aktam Üç ovünde 
itlemeai bir nevi cimnaatiktir. Baza vücut ha
reketleri vardar Ici çabuk yapahna fayda ye
rine zarar verir, onlann bir ritm dahilinde 
yapalma11 lâzamdar. Çignemek de oyle, yava1 
yemeli ve agza ahnan 11dayt uaun zaman 
çignemeli. 

Evet Doktor (Payot) nua "yüzünüzün 

tazeligini ve aüzelliiini uzun aeneler muha -
faza edebilmeai için yemekleri aiir, agll' ve 
uzun müddet çigneyiniz!" diye tavaiyede bu
lunmaaana bir diyecek yok, yalmz iyi çiine· 
mek için ditlerin aaglam olmut farlbr. 

Balomz l'ÜZide bir dit tabibimiz bana ne 
aoyledi: 

")çimizde aekaene demiyecegim, fakat 
altma11na kadar ditlerini muhafaxa edenler 
parmalcla 101terilecek kadar azdtr. Tabiatiy
le vaktinden evel çürüyen ditler 11dayt iyi 
çigneyemez olur. Bizde diti ainmad1kça ai· 
am1 bir dit tabibine muayene ettirmeyi dü
tünmezler. Halbuki büyük küçük ber ya1ta 
alb ayda bir hiç deiilae, aenede bir dit heki
mini ziyaret etmek herkea için lâzamdar. 

Amerika'da üç ya11ndan evel çoculdann 

Selim Sirri T ARCAfl 

ditleriyle aile bekimleri olâkaclar olur. ~f 
d ·· d" 1 · · b" k da b•' ya11n an aonra sut •t erma ar l\Ç •Y . 

dit tabibi muayene eder. Nihayet herke• biÇ 

deiilae aenede bir defa ditlerini muayenedell 
1eçirir. Hiç bir agr111, 112111, çürüiÜ olJD••• 

bile çocuklara dit tabibine 1itmek itiyad• ": 
rilmeli. Ditlerin üatünde bir küçük aiY~. 1 
nokta veya renklerindo lcüçük bir tah•"•"b 
veya dit etlerinde bafif bir ufunet peyd• 
olmaa1 ilerde dit agralanna Mbep olabilir· 

Çocuklar1 alti yedi ya11nda iken dit t• • •• 0 

bibine daha aak gotürmek lâz1md1r. Çünk\I 
ya.fla aüt ditleri dokülmiye batlar. Yeni ç• • 

kan eaaa di1lerin bak1m teklini ancak bir t•' 

bip bilir. I 
Mürabiklik devrinde ekaeriyetle çoc:.ik •' 

rm ditleri aailam oldugundan itinaya liiP
111 

gorülmez, balbuki o yafta ditleri munt~ • 
d' .... 

man temizlemek zaman1dtr, 1ene blr af I 
bibine goatermek ve onun tavaiyelerini dill r 
mek lâzamdar. \I' 

Gençlikte va olgunluk ya1mda ai•S ~J111'il 
ayeneaini ihmal etmek caiz degildir. ç.sn 
bu yatta dit etleri çok ibtimam iater, b~ .,,,. 
çok kanar, bazan fazla lozanr, hattâ t• di• 
Bu alâmetler ekaeriya (pyorrhée) tabir • a 
len baatahi1n batlan11cad1r ki vakûyle lill 
almmazaa ditler birer birer aallanarak a,r 
rinde hiç bir lekeai olmad1i1 halde 1ap1r, ,.. 

d ··k··1·· n· 1 • f 1 • • dit' par o u ur. af et er1 u unet enmaya • ~C 
Ier bafif, bafif 1allanm1ya batlayanca 9 , 

kaybetmeden bir dit hekimine 101terrn•ticl•'' 
Eger vaktinde mürac-t edilmez .. al•'"' 

i101s cevap tu olur1 •df 
- (Pyorrhée) olmu11unus ve ted•"' 

1ecikmit1iniz ditlerinizin hepaini birkaÇ ,,r 
ne içinde kaybedecekainiz! ·]1-

Baz1 kimaeler çürüyen ditlerini çekdird•P 

ten aonra yerlerini bot barakarlar, b\I •' 
doiru deiildir. Mutlak igreti dit koydu'':,. 
hdar. Ya11n ilerlemeai dolay11iyle aiu:d• ,. 
lan Üç bet çürük diti aaklamak, müteJ11" 

111'' 
yen oralarda milcroplann yuva yaprn• 

müaaade etmek demektir." ]J" 

Analar babalar mektep hocalan rcul-d•' 
nn di1leri ile alâkadar olmah ve onl~r•. , 1 
ha lcüçük ya1ta ditlerini nrçalamaya ibt•f 

haline 1etirmelidir. J 
Hulâaa her ôiünde yed:gimiz ye111•1J ~· 

iater hazman kolay olmaat, ist t- o 1ayede ''/> 

cudun heyeti umumiyesinin a1hatte kal"'",, 
nokta11ndan yaln1z iyi çignemek ve y•'~ 
•• le k~f· d ""!di D" 1 • d ~(Y çagneme a 1 ega r. 11 eran e ••• 

olmaai farthr. 

Pamuk iplikleri 
levzi ve sall11 

Bu i~ i ktisat Vekâletirt'' 

tesbit olunacak 
Mllll Korunma Kanunu hüklifîlter;::. 

müsteniden Sümer Bank FabrikalariYJe <' 
sust fabrlkalar tarafmdan !mal oluflll11 ~ 
1eabmda harlcten ithal edllecek olan P11!11 Ir 
lpllklerlnln tevzl ve sat13 lslerlne ve l>ll~, 
lerln temlnl lçln tk:bsat Vekllliglne bit' t# 
yon llraya kadar mütedavll sermaye tll )Cl' 

sine miltedalr Koordlnasyon Heyetincetlllc' 
bul olunan knrar tcra Veklllerl Heie ~t· 
tasvlp ve yüksek tasdika ikhran etzrl 
Bu kararnameyi aynen yaziyoruz: 111el 

l - MllU Korunma Kanununun 8 btl' 
maddesine müstenlden Sümer Ban!C f~;; 
knlan Ile husust fabrlkalar taratmdnn , 
edllecek her nevl pamuk lpllklerlnlfl 

1 <ff 
sal hacminl, mlktanru, çesftlerlnl, cuit~· 
nevllerinl tayine lkhsat Vekàleti sel~ 
lidlr. 111el 

2 - Mlllt Korunma Kanununun :J.l~ 
maddesine mtistenlden yukarda JJI ~ 
fabrlkalann bu karann m«iyete gl pt' so 
tarihte ellerinde bulunan ve bundan 1~ 

olup tedavilldcn geri cekil-
mls oldugundan bundan 
tenzll olunan -/20.149.137 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~111111111111111111111111111111111 

lsbu fabriaklarda lmal edllecek olaJl IP tl 
leri normal mallyetlne yfizde muaY~e11,.,r 
kâr ilâvesiyle sntm almaga ve lcabedefl ~ 
lere sevkettlrmege lkbsat Vekâleil JJl~iJI' 
dur. Bu mallann bedelleri lkt1sat Vt ~~ 
tlnce tayln olunacak yerlerde tesllrfl

1 

teaklp ôden!r. ~ 

Bu mlktara banka knnunu 
mucibince altm mukabili 
yap1lan emlsyon 
Ile hazlneye ynp1lan 3902 
numarah kanun mucibince 
illl.veten tednvüle c1kar1lan 
ve reeskont mukablll 
yapilnn emlsyon 

138.599426 

17.000.000 lira 

17.000.000 
, 

250.000.000 

422.599.426 
111\vc olununca 15/2/1941 tarihlndeki teda
vülün umum yekCinu dort yUz ylrmi lkl 
milyon bes yüz doksan dokuz bin dort yüz 
yirml alti llraya balig olmaktnd1r. 

Bu yekilnun 397.619.290 liras1 yeni harnt 
banknotlnrdnn mütebnkl 24.980.136 liras1 da 
eski harfll banknotlardan mütc§ckkJldlr. 

Trabzon tütün piyasas1 
Trabzon, 15 a.a. - Trabzon vc Polntnne

de tütûn piyasas1 dûn aç1lm1st1r. ~'iyatlar 
!IO kurus Ile 70 kuru$ arnsmdad1r. 

Kastamonu Umumî Meclisi 
Kastamonu, 15 a.L - Vllâyet umumJ 

mccllsi bugQn vallnin bir nutku Ile a~·1brus
tu. 

K1zamuk ve edebiyat ' . Me!jhur amerikan muharriri Mark 
Twain'in hayatimn ilk günlerine 
dair yazdigi !JU batirayi tercüme 
ve üstadim doktor G. A.'ya ithaf 
ederim: 
"Hayat1mda en mühim bâdise, §Üp· 

·hesiz, kirk yJ/du içinde bulundu -
gum edebiyatla i§tigaldir. En mü -
JJim donüm noktasi da ben on iki 
buçuk ya!Jimda iken vukua gelmi!J· 
ti. 

Babam o yllm ilkbaharinda ôl • 
mü~tü. Yaz mevsimi de bir kizamuk 
salg1m ile geldi. Bir müddet, he • 
men her gün bu bastaliktan bir ço -
cuk olüyordu. Koyümüz büyük bir 
deh§et ve korku içindeydi. Hasta • 
/1ga yakalanmam1~ olan çocuklar 
evlerine hapsedilmi§lerdi. Bura -
larda ne oyun vardi; ne !iark1 vard1. 
Sadece agir ba!jlz ilâhiler ve duâlar 
dinliyebiliyorduk. 

Aile ha/ki bir odadan bir odaya 
bile hayaletler ve tayflar gibi hare• 
ket ediy__ordu. Ben de müthi~ kor • 

'#7'N l~l IL7'R 
ku/ar içindeydim. Arada bir, bir 
titremiye tutuluyor; 

- Hah yakalandim; artik olece
gim/ diyordum. 

Bu sefil !jartlar altmda ya~ama -
nm bir degeri kalmami§tl. Nihayet 
ben de hasta11ga yakalanm1ya karar 
verdim. Bir defa bu hastallga tutu

"Jacaktim. Ondan sonra ya herro ya 
merro { 

Bir gün gizlice evden kaçtim ve 
agir hasta yatan bir oyun arkada§I· 
mm evine gittim. Bir biçimine geti· 
rip hastamn odasma girdim ve do~ 
ruca yatagma, arkada!jimm koynu -
na girdim. 

Nihayet yakalandim ve evdeki ha
pisane hayatma iade olundum. Fa • 
kat hasta/1g1 yakalam1~tim. Bir iki 
kere olüm tehlikesi geçirdim. On 
dordüncü günü handeyse oteki dün
y_ayz boy}uy_ordum. 

Fakat kurtuldum. Bu hastaliktan 
kurtulmam, i!jte hayatimm donüm 
noktasmi te~kil etti. Annem, bakt1 
ki olm1yacak; beni kendisinden da
ha ziyade sozünü dinletecek bir ye
re verrniye ve mektepten almiya ka
rar verdi. Nihayet bir matbaacmm 
yanma çirak yazdirlldim. 

Nereden nereye? diyeceksiniz. 
Fakat bu hâdise hayatimda bir do
nüm noktas1 oldu. Dogrusunu is -
terseniz, eger bu kadar yi//ardzr e
debî hayat içinde ya§iyorsam bu -
nun sebebi 12 ya!jzmda iken k1za • 
muga tutulmu!j olmamdir.,, 

Mark Twain Amerika'nm en bü -
yük muharrirlerinden birisiydi. Go
rüyorsunuz ki onu dünya edebiyat 
tarihine kizamuk hastallgi kazan -
d1rm1~t1r. 

Stylo! 

"Do/ma kalem,, kelimesi lstan-

bul'un nükteqan muharrirlerinden 
birisinin ho~una gitmiyormu~. Tok 
karmna yaz1Jdigm1 tahmin ettigim 
bir fikrasmda dolmalarin çe!jitlerin
den de bahseden bu zat, sozü evi· 
rip çeviriyor ve nihayet !JU ogüdü 
veriyordu: 

"Do/ma kalem demeyiniz, istilo 
deyiniz!,, 

Kongre âzâlarmdan bir krsmmm 
Ruzvelt tarafmdan verilen J§yiha
larda yapt1klar1 gibi ben de bu tek
lifte ufak bir tadil yapmak istersem 
ne dersiniz? 

Gelin, hem ~'dolma kalem,, diye
lim, hem de istilo. 

Romancllarzn, hikâyecilerin, ~air
lerin ve memleket di§zndaki propa
gandacilarzn ku//andrklari mürek
kepli kalemlere - zeytinyagll dol
malarzn me§hur vashm hatir/Iya
rak - do/ma kalem diyelim. 

Üslûp sahibi muharrirlerin ka/em
Ierine ise istilo; fakat esas imlâsz 
ile stylo/ 

T.1. 

3 - Bu karann b1rtncl madnesJnde ti',d· 
kQr müe~eselerin mamullerlnl lklflcl 11 1

4 

dedekl hükilmler dnlresinde mül>S)'~!l,i' 
lktuat Vekàletlnce tesblt edilece1' e e(lil' 
dahlllnde tev.i:ie SUmer Bank mernll' ,-If 

· ve f' mistlr. Silmer Bankm tevzi 1e1er1 ,,ii 
masarifinl kar$1lamak Uzere bu ]Ca~tl ~· 
klncl maddE>slnde zlkredilen mamuJle rttll' 
tls flyatma tk:t1Sat VeklHetlnce tesbit pllt• 
cek yUzde muayyen bir fark ilâve olll 1111'' 

Sümer Bank teskllfitmm mevc\lt :ii~ 
d1g1 yerlerde tevziat lsinne Zlrnat ~"~:, 
ve Hnlk Bankrun te~kllât1, lkt1sat 111,'9' 

tlnce tesbit edllecek snrtlar dahilinde• 
edllcblllr. r11i>~ 

4 - Dahllt mamullerle kars11a118 tli/ 
ve mlktar ve nevllerl tktisat Vel<fl1~ ~·r 
tesblt edilen pamuk ipliklerlnl •ficar;11 tJ' 
kâletl harlçten celp ve temin ecter· i;e'll 
retle ithal edilecek lpliklerin te\·zill

11 

Sümer Bankca yap1hr. ...~ 
5 - Bu kararm lkincl madcleslndt 0~ if' 

h hi lçln lktisat Vekàletine bir 11'1!1>' t,11sl' 
raya kadar blr mütedavll sermaiC 
olunmu$tur. lbfll 

6 - hbu karar ne~ri tarihindefl !t 
mer'idlr. 

Bilecik Umumî Medi~j11111i 
B!ledk, 111 a .a. - Bllccik \·ill•~·ct• ctlt· 

meclisi valinin ba~kanhgmda topln11rll" 
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ingiltere 

1~. ve Mihver 
-..d i1t.,. il 'k' 'h d 1 . t.k' .. e 1 1 nn ver ev eti ara-
~ •l~ "'u.cadelenin en dikkate lâ· 
1,, 1,, nf bir safha11 da ingilizlerin 

4 
1,,, a ta deniz hâkimiyetini mu

~· F •ttnege muvaffak olmalan-
1'.'11 t '•nsa ile lngiltere birlikte 
:oi;, d•Phkça ve bilhasaa büyiik biT 
~~ •vleti say1lan ltalya harbe ;,. 
l'i• b~~.dikçe, almanlarin deniz· 
t'1 t..i;~Yuk bir faalieyt goste~· 
1.'.tii&,• •l>etnezdi. Fakat haziranda 
i:'.'•'n nib harpten çekilmesi ve t. 
~~ ~b., A.lmanya'nrn müttefiki o
t"'.~ ln·~~ i4tirâkiyle vaziyet de
~t.lt'lh~ donanmas1, geçen yaz
~ de;' dunya tarihinde gërülme
t•lin,~bde agir vazifeleri üzeri· 
''71• h~i- ulunuyor. Bu vazifeler 
a1 ..._ ••a edilebilir: 
·~ln ~Velâ Britanya adalarm1 
~l ..._ t"~ilâsina kar§t korumak, 
'"•kat kibcisi Britanya adalarmm 
~ e Yollarinr aç1k bulundur
~ 
~' l>" ~ •lt 11tman memleketlerini ab· 
f 111" 1tlarak onu idame et· 

!ltl hr Îb ·1· L~ dij llJ tz deniz kuvetleri yal-
~11,.:i•nrn deniz kuvetleriyle 
li;'kt,,.. llkt~ olsalardr, Üzerlerine 
lot' h.tk·Vaz1fe agir olmilia bera· 

1 •l11i 1 de bunun ifasr o derece 
~ h,,•zd1. Fakat alman ve ltal· 
d ~lld 't kuvetleriyle de kar41la§· 
'I· •r ar G • h ~· ''•lt · eçen umum1 arpte 
~- )~! t~rnisi, ingiliz donanmas1 
1 l•k; ~ ir unsur oldugu gibi, bu 
~ilt!Jj Uharebede de haTa kuTe• 
ll~'•k •e cidden teblikeli bir unsur 
!· r.,:.jÇe.n muharebedeki deniz· 
\~'tiatl ernie inzimam ehnittir. 
~'•ri jh lngiltere'nin deniz sat· 

1:de / ~kj hâkimiyeti, 1914 har
~ h~ ~n 1zalt1ndan tehdit edilir· 
\' d• ~a havadan gelen tehlike· 

1
1101.., ar11la1mak mecburiyeti 

lî;~til; '4tur. 
'IL 1,~ donanmasnun vazifeleri 
>~"'• h ~1&1mlara ayr1lmakla be
~ '>le q •pa, de gelip deniz hâkimi
~id,~ •Yanmaktadir. lngiltere de· 
~:!1 'n i•lecek i.atilâ tehlikesine 
~dd, hlk'atanr korumak için deniz· 
'l\ "i~ g· 1~ olmak mecburiyetinde 
'~~~tir, 't'• kendi münakale yolla· 
~~\) ulundurmas1 ve dÜ§man 
~f ~ "/olla~m1 ~a. k_apa_h. tut -
~ •1, " den1z hakimiyetim mu-

I \.'>•1;':;relidir. Fakat deniz hâ -
C.' \' . Ç bir zaman mutlak ola
~ ... ~ bir d-let denizlerde ne 
~.' i..;.""~Ui oluna olsun, her de
~~. kotesïnde aynt anda düt-
i,il ~tlerinia. her kombinezouu· 

~t •t h~P edecek kadar büyük 
~. 'ti I.;; llnduramaz. Deniz hâki· 
~' Yle mütalea edilince, ingi· 
\ ~,~"•mm, Üzerine ald1g1 bi· 
1111''4.1, •yj Yapma11, yani lngilte• 
~.,..., 1r,•tn1 denizden gelecek ku
t..;. i•r1:i:t• korumaa1 o kadar bü

't ~.. arzetmemekle beraber, 
1to1:"'-kale yollarrn1n muhafa-

11\ '-r .. : ~egildir. Ve fngiltere için 
~>trd 21Yet de budur. Amerika
' ~ .. 11;~"1dan bahsedildigi za· 

"ir .r tnamahdD" ki bu yardtm 
~ iti;,. <n1t'lt için yaln1z harp mal! 
~ in,1 •erilmesiyle bitmiyor. 
~, '&h ~etneai ve diger efyanm 
11 lly,' ;rma nakli de lâzimdir. 
' t..11~ .•nizalh gemileriyle ve 

~ lt Ça~hyle bu nakliyata mâni 
..t•11i; .•ttnaktadrr. Gerçi deniz

A.J'k teÎ.\'. ieçen barpteki kadar 
'' ~ ~l,1 ~ke tetkil etmemektedir. 

dl\. '•h; ~l 7 aenesinde Amerika
~''lt1 hiirmeaini de goze alarak 

~I .hll "1 ~rbine ba1lad1klarr za· 
'~%,1 Ucadele vas1taa1 hakkm· 
'•' '.llt,:~•h Ümitler beslemitler· 

V ~:111 'lllhYn, bet ay içinde lngil
·' ~•tind tnasa11na gelmek mec· 

''<tt '"d•n'b kalacagm1 .Oylemitti. 
~11 ~1 hari,·"~g gibi askerler de de· 
. d~ lrh; i,'"' taovip ettiler. Deniz· 

. 't ay 1 •t~ad1ktan sonra 1eçen 
'~ '>la dng1ltere için cidden teh· 

t 11, ~n dr ': Fakat ingilizler, bir 
\{111i 1 k"1zalt1 ile mücadele u· 

)1•n b •"1tnül ettirdiler. Diger 

1.î~i 't-1,ria.ttrdan ticaret gemileri .. 
)"d;~ >tn;"~. Amerika'nm da yard1· 
\ ~ '" .-6 •

1ca.ret gemiteri inta et
l ~q qvtffa~hayet buhram atlatm1· 
:'1 1~ d•falr,· oldular. 
~;)' b,11,.' ~arpte denizalt1 yaln1z 

,11i-~•lttj1 
Fe hüyük tehlike te,kil 

d.1\ h• Ça·I akat hava kuvetiyle 
.~. ~•lied 1thg1ndan ingilizlerin 
d,~~r ha~IDedikleri bir meoele
llti 'i•lt, ta birçok ticaret gemi-

111,'"tad R•mileri tarafmdan ba
h,h 'nla:r. Ve B. Hitler'in oon 

1
l 1 ''da ~ak.tadir ki Almanya, 
~~t''~"kr en1~alt1 harbine yeni 

, ~ltllnd'r. Filhakika B. Hitler, 
'• t1 •n;,1 a demi,tir ki: 
~~ 1 ~Uh. trde ilkbaharda bir de

l 11 · &r b · b '''itt 1n~;1· j ""' a,liyacaktir. 0 
,~. ~.diiti~; e; vaktimizi uyku ile 
·~, 11 'll•r lk' anliyacaklardir. 

~I h; herJ, 1
1 

hahardaki tasavvur· 
\1,

1 
~dan da de bir k1sm1 hakkm· 

· l1:d•n in •.h
1
.a aç1k konu,amazd1. 

\q '•lor g, ~~Ier de bunu bekle· 
i;;1:111, ;; .f unkü on gün oonra 

11: t;r; •. ~ •don Mioter Çorçil de 
t"~'k "it1.~Y1•mittir: 

~ \t~ ln 1 ~· gemilerimizi tahrip 
li'!'at,

0 
Riltere'ye gelecek ame

'tti tii, ~Ïi ~f'sinin hacmini aza]t. 
~ ~q 1 

b•kt'.' •n "•Ion her teyi yap· 
1 il~ l<îit•r'V•biliriz. 

hlh 11tnlatmnl-t•d1r ki belki 
• Ua?\ evel, lngit tere ile 

Uzak~rk'ta 

Japonlar 
mütereddit 

(Basr 1. 1nc1 sayfads) 
. ponya Almanya'n1n Avrupa'daki taarruzu
na mü:raheret için harck'ete gcçecek olur
sa bile, bwtun gcnilj mikyasta bir hareket 

,olabileceiinc pek ihtimJ.1 verilmemektcdir. 
. japonYB, ATrupa'daki Alman ta.arruzunun 
1muvaffakiyetle neticel~eceii hakktnda 
1katî bir kanaate sahip olmadrkça herhalde 
lbüyük mikyasta harekittan içtinap edecek
ttir. Japonya ceoupta daha ziyade geni1le
lmek için zamanm $Îmdilik miisait olma -
1dl.t.in1 zannetmektedir. Maamafib, bu ce -
lnijlcme te1ebbüsünün era:eç yaprlacaë:t ka. 
~naati vardrr. 

Diier bir mütalâaya a:Ore de, J aponlar1 
ehcmjyctli surette dû$iindüren nolrta, Sov
~tlcr Birlilii'nin ne yapaca&ldtr. 

Çin iiazeteleri. japon deni:r kuv~tlerinin 
Hindiçini vc Siyam sahilleri aÇJ.i:larinda 
teccmmü ettiiine dair gclen haberlerle do
ludur. Ayni gazeteler. Londra ve Va!;ina:
ton haberlerîne de ieni$ mikyasta yer vcr
melctedirlcr. 

Auusturalya hariciye naz1nmn 
.Ozleri 

Sklner. 15 a...K , Ru~ let: 

JlariC'l\e .Xu1n Stt-vo1rt, hu~un 

h~an.n.:tla buJunru lwr: 

\ vu'Jlurlll~· .. 
1t~11\:1ÔAkl 

"llufl'"unkil \"1ttiyf'Hn hakik1'tini "".ut.n dik
katte hr.t.n1.1kt 1n B~·nlirs.ik kf'ndi111izi l111yRl
lt' tt"c;elJi rtini':' oluru)';. \l:111lt..,,.f ~u db1·t hir 
hakikntlér ki 111aJ.iil1·ki dostluk arir111t•lt<ri <:o~ 

lt durt1un büttin k11r,1hld1 mr11t1t111tl<-r vr co,C

rafi yaktnl1k doln~ïsiylf' kf'1111i..;i~ lt· ahf'nklar 
n1\ina . .,rbeUt'ri1t11is hulunn11uu irnb~·tlf'n 1i1il 
let, chi~n1111ùiar11n17.1t hir llsk<'ri iltifnkl11 h!-lil; 

lanr111~hr. DijÏ:t"t ll)f'JPl<'ketl<'rli> :sulhpt'r\·er 
m\inn!lebetler arzu111uir.u hic.•bir surl'tle ai;nlt
n1R.dan ~unu sn)'lf'tuÎyl" 111t'ehuruz ki Oritun· 
ya <'011un11u" e11lth 0

1 1iz11~1 s1fatiyJe, ilk kurhl\n 
bit oln1a11111klll bc:r.1ht"r, tt't'llVii'T.dl"n vt' 1nU
tcca\·ialrrdrn ttun rnlnA->iylf' nefre-t ed.iyo 
tU7.. 

/ngûiz • lap<NI münasebetleri 
Londra. 1!5 a.a. - Royter ajan.s1n1n 

diplomatlk muhablrl yaz1yor: 
!ngllz - Japon rnünasebeUerlnde hu -

suie gelen mUtezayit gerglnllk hakk1nda 
salàblyetll Londra ma.hflllerl uzak ,,ark -
takJ vazlyetln biiyük bir dikkatle taklp 
edilmekte oldu,tnnu sOylemekle beraber 
huj?ün son i.a1111111!11nla \·1kan 11111h:lil1ital1 
haberlert teyit edecek tekllde herhaagi 
yenl bir lnkl;,a.f gt>rillmedlg-tal ua.ve et ... 
mektedlrler. 

lngtllz hUkUmeU tuak 1ark meselele
ri hakkwda Hollanda hilkUmettyle s1k1 
temaslar muha.faza etmektedlr. 

Y eni Zelanda ve harp .•• 
,\.ellingtoo, 15 a.a. - )'eni Zelanda Bao

vekili ataiJdaki btyanab ne9retmi~tir: \'a ... 
banCl merulekeUerde hAdï.elcrin devamh su
rette •ablml~mcsinln çok ciddt bir •a.aiyct 
doiturduAu herkea lçlo tamamtyle ,,.rih olN 
gcrektlr. Harp kablneal ve bUkU.met. bu me
&elelerl bemen aaaU aaatioe lctldk elmekte
dir. 

Y eDl Zelanda halk1 fu clhettcn emln ola -
bilir kl Yeni Zelanda'nln haa1rla.nma vaziyc
tini idame ettnek •c failalft$htmak lçin müm
kün bütUn tedbirler ahnm1itlr. 

Hollanda Hindi.tant ve 
Japonya 

Tokyo, 15 a.a. - Stefan!: ManlUa'da.n 
Domel ajan11na vcrilen maltlmata gttre Hol
Janda lllndlatan't hükUmcti J 11.ponya'ya git
mckte olan gemllerine tlalerlne dônmeleri t
eio cmJr .-erml,tir. 

Amerikan ordusu 
Vastngton, 15 a.a. - Havas: Amerikan 

u i; u s -3-

Harbin 
7 inci mevsimine 
dogru ! 

(Ba11 1. 1nc1 saylada) 

1elmittir; ingilizler Afrika'da ve 
Akdeniz'de daha rahat ve emindir
ler; amerikan yardrmr, kabaran bir 
deniz gibi, gittikçe tesirini artt1rma· 
ia ba§lam1§t1r; amerikan aanayii
nin, hemen her ~ubede, hemen her 
1ene, model deii1tirmek ve seri 
imalâtta bulunmak kabiliyeti, bu 
sanayie müstesna bir intibak kud· 
reti vermi1 olduj'undan, ana haz1r· 
h:klar bittikten sonra, yeni dünya
dan e&ki dünyaya doiru bir makina 
saj'anaj'1 ba§hyacakt1r. 

Harp, bir Cermen ... Anglosakson 
harbidir. Bütün mesele bu harbin, 
nerede ve nas1l kazanrlacaj'1n1 bil
mektedir. Kati ve topyekûn bir dar .. 
be mümkün müdür, degil midir? 
Eger büyle bir darbe mümkün ise, 
ancak garp cephesinde mümkün· 
dür. Eger garp cephesinde kati bir 
darbe mümkün olmazsa, ikinci de .. 
recede diger bütün hareketler, ger· 
çi baz1 yeni 1st1raplara sebep olabi
lir: fakat harbi uzamaktan, bir im
kânlar ve kaynaklar harbi olmak
tan menedemez. Avrupa Î§galini ta
mamlamak, yani genÎ§liiine ve de
rinligine cepheyi, daha geni§letmek 
ve derinle§lÎrmek, ve iimdi bombar· 
d1man masunlugu içindeki yerleri 
de ate~ bOlgesi içine almak, ve son
ra, denizalt1 ve hava hücumlar1 ile 
adalarrn ablukas1n1 ve tahrip hü
cumlar1n1 elden geldigi kadar !51k1§
t1rmak da, gene bir yrpratma harbi 
talihine raz1 olmakt1r. Geçen baha· 
ra dogru, katî darhe cephesi k1ta 
topraklar1 üstünde idi: ~imdi k1ta 
denizlerinin Otesindedir. 

Bu safhay1, harbe kar1~maks1z1n, 
geçirmek, ve bu safhada harbi ken· 
di tara flarmdan tahrik etmemek bi
taraf veya harbd141 memleketler si· 
yasetinin hâkim fikri olduguna JÜP· 
he yoktur: lopanya beklemek, Fran· 
sa durmak, Balkanlar iotilâ yollari 
üstüne dü•memek arzusundadtrlar. 
Fransa'n1 • mihver zaferini tamam-
1amak, yahut, Yugoslavya'n1n, Ad
riyatik'te kendisine kar§• yeniden 
italyan tehlikesini diriltmek heve· 
sinde olduklarma inanm.ak, mant1-
im elinden gelmez. F akat bunlar 
ve diier serbest devletler eier mut .. 
laka zorlan1rlaraa ne olabilir? 
MutJaka zorlanmalar1nda zaferi te
min edecek umumi menfaatler var 
m1c:hr'? Bütün bu auallerin cevab1n1, 
muharjplerin plânc1lar1na biraka· 
rak, sogukkanh akhn ve katî vazife 
hissinin saglam ugmai• içine ka
panmak, millî tarihe ve bizzat mil
lete kart• meauliyet duygu1undan 
batka hiç bir rehber tarumamak, 
en dogru yoldur. 

Falih R1lk1 ATAY 

Türk Hava Kurumu 

17 ya~1nda 
(Ba11 1. inci sa.y/ada) 

ordusuna· ve türk eencHA:lne çok faydalt e
serlerle dolu eetml1Ur. Topraklarmuz ve 
denizlerimlz Kibl havalanmJn da asùmaz ve 
gecUmez blr miJU hudutla çtzen kahraman 
hava ordumuz, Türk Hava Kurumunun 
16 1no cal1!ima y1h eserl olarak hediye edi
len birçok tayyare ne blr kat daha kuvet· 

Arnavutluk'ta 

Yeni baz1 
koyler 

zaptedildi 
Mana1t1r; 15. •·•· - (Royter) ajans1n1n 

Amavutluk hududundaki hususî muhabiri 
bildiriyor : 

0 Arnavutluk cephe1inin timal ucunda 
Yunan .i:1talar1 Po&radeç'in garbinda $kum~ 
hi nebrinin kaynai:t yak1n1nda Matina kO
yünü zabtetmi§lerdir. ScvkulceyfÎ ehemi-
yeti haiz olan kriy 1iddetli bir muharcbe
den ve Yunan topçusunun 5iddetli bombar
d1man1ndan sonra zaptedilmistir. 

$imal cephesinde Trebosin'den Mosko
polis'e kadar Yunan topçusunun çok sid • 
dctli bombard1mant lta\yan toplar1n1 sus
turmustur. 

Alçak bulutlar1n mevcudiyeti scbebiylc. 
bütün ccphedc pekaz hava faaliyeti vuku 
bulmustur . ., 

Yunan tebligi 
,\tina, H5 a.a. \'unan l111':'ku11111ndnnh-

,Z1n1n dUn !lik~Arn ll('~rt·tlilf'n Ill nun1arah 
tehliFi: l>il';'ruana afnr r:n~ iAtA. m11.l olan 111u
\"Rffakiyf'llt' tete\·\·iu; t-lmi~ rnAhnlll h1'rt"kât 
\"Ukua .i:rlnd~tir. :!OO ('sir Rhhk ve hir çok 
otn111ntik silf.h \"C IH•t titrlu 
iJi:tina111 ettik. 

\tinn, t.'i A.A . 

'\ezarrtinin tlün 

••• 
- Yun an 111nun1î t'111niyt-t 

11k"'1t111ki lt'h\iJli: chi~n1a11, 

Yugoslovyo 
ve olmonyo 

Almanya'daki temaslar 

MÜSBET 
NET·iCE 
VERMEDi 

(Ba~1 J 1nc1 saylada) 
hususi tren1e Belerad'a muvasalit etmi§ -

lerdir. BB. Tsvetkoviç ve Cincar Mork<>

viç derhal bcyaz &&raya c-iderek kJral nai· 

bi Prens Paul'a izabat vermi~lerdir. 

Mülâkat müsbet netice 
vermemt§ 

Nevyork, 15 a.a. - (Royt.er): Nevyork 

Taymis gazetesinin Be1graddaki muhabiri

ne gOre, yugoslav devlet adamlar1n~n Al -

manyayt ziyarctleri esnas1nda hiç bir an -

Iasma imzalanmam1st1r. 
Ayn1 muhabire a:ôre, Yugoslavyaya üçlü 

pakta iltihak1 tekHf olunmu1, fakat c.evap 

Prens Paul tic ii<>rüsmeden sonraya b1ra -

ktlmt$1tt. 
Nevyork Taymisin Berlin muhabirine 

gOre, Berlin bi~araf mahfilleri, alman · yu

goslav a:Orü1mesinden hiç bir müsbet neti· 

ce beklenemiyeceii kanaatindedir. 

lngilizler ne dütünüyorlar? 
Londra, 15 a.a. - Hitlcrin Yugoslavya. 

Berlin' dekù bitaraf 

mü~ahitlel·e gore 

Pek yak1nda 
Balkanlarda 
mühim hâdiseler 

ceryan edecekmi1 
(Bas1 1. 1nc1 sayfada) 

runma tertibau yapJlmakta, büyiik mey .. 
danlarda gece 1ründüz çal11Ilarak muaz.zam 
s1i1naklar yapt1maktad1r. 

Birkaç hafta cvel Vilbelmsha.vm üze • 
rine yapdan taarruz, bitaraf mahfillerin 
ald1K:1 malûmata cOre, çok uzun sürmü15 ve 
çok siddctli olmu!ptur. Hasarat1n son dere. 
c.e ehemiyetli oldutu bildirilmektedir. 

Almanlar da topyekûn hava harbtna ba. 
21rlanmaktad1rlar. 

Balkanlar'daki vaziyet, bitaraf mÜ!iahit
lerc pek kart$tk a:Ozüküyor. Gelcn baberler 
biribirini nakzeder mahiyettedir. Hariciye 
nezareti bu hususta katî bir malOmat ver
mek istemiyor. Sofya'da Alman tayyare • 
leri bulunduiuna clair gelen haberler bak
k1nda sorulan suale, hariciye nezaretinin 
selâhiyettar memuru, suai, askerî ma&i • 
yettc telikki edildiK:i için cevap vermek .. 
ten imtina eylemistir. 

Bitaraf a:azeteciler, Balkanlar'da pek ya .. 
k1nda mühim hâdiseler vuku bulacai1 fik
rindedirler. Umumî kanaat Balkanlar'da 

(iiricl'in h~dî s nhillnl" nrfit't'lil7. kAh1n honiba- y1 tchdit ctmemi!; olmas1 ve bu devlete hilen mühim bir askerî faaliyet mevcut 
l<it l\l 1111':-tlt. kar!jt dii:cr balkan devletlerindcn daha ih - olduiu merkezindedir. 

Üc.• cli\<:1111111 l,1y~·an·si, 'arrlr:i nnntnkns1n-
da J;üri.ilc·rin otlnciljl'1 \l" 1.ir11at tUll("lt"sinin ('R-

tiyath hareket etmiis bulunmas1, $imdi yu. 

ll~tijl'1 kirlur1 hou1harch111;1n etn1ii;;tir. Ke ha- goslav ba:ivekili ile hariciye naztr1n1n 
sar nr trlrfat \"11rd1r. Berthesgaden'i ziyaret ettikleri bu s1rada 

Da1RamaraURi aiman hava 
.Ruvertera 

Londra, 15 a.a. - .Koyter'in bava.c1hk 

Arna~utluk'ta ingiliz 
tayyarelerinin faaliyeti 

alman devlet reisinin Yua:oslavyay1 iktiha- munaoiri bildinyor : 

\tina, IS 1\.1\. Yu11 1ni-.tan°d11ki in~iJia 

m1 icap eden bir mania scklinde kabul etti 

â:ine dehl addcdiyorlar. 
Taymis 1azetesin1n diplomatik muhabiri 

Jn&:iltereye ve ln&iltercnin deniz müna .. 

kalattna bucuma tah&i1 edilen alman tayya 

re1er1 m1ktarm1n, balkanlarda bir uydd1r11n urnu111i k11rl'lrJtû.l11n1n tl"hli)ti: fnJ[iliz hava ku
vrtlt-rinl" m<'ni'\up ho1nh;1 rduu;tn ta~~ areleri 
Tc11t'dden°in ~huai 111111t11knMndakl di.i~n1nn 

tnh~id11t1 Uu•rine diln bütün Filn büyiik hir 
11111\"nffaki~·etlc nf'tict>l<'nt'n ~iddetli hücurn
lar y11p11u-:-lnrcl1r. Top n1t",·1.llrrinr, harrket 
halinde huh1n11n n1otilrlti n11kliyr kollarina, 

Hitlerîn hiç olmazsa ~imdilik Yua:oslavya - harbi,, için ~zalt1lmrt bulwiduiu tecyyü.t 

ç11cl1rlAr11, askC'tt hlnalRrn. Bu:r.i ile Glav ara

Slndnki yol û1.f'ri11de hulunnn ileri hatlardaki 
italyan ha7.1rl1klnrlyle h'.a1u~ist ki>Jündcki 
hnz1rhklara hon1hnlnr nhlun~tir. Top me\·
zileri çok aleoktan 1nltralybz A.te,ine tutu!-

dan ciddî taleplerde bulunam1ya.cai1n1 yaz ... 

makta ve çünkü Hitlerin muharip ruhunu 

tan1d1&:1n1 ve s1rplarla h1rvat ve slovenle • 

rin dog:rudan dogruya bir te.hdit kar11s1nda 

d0vli$eccklerini il.ive etmektedir. 

Yugoslavya arazisi, muharebc için ciddî 

mânilerle doludur. Bundan dolayr Hitler, 

mü,külü baska $ekilde ha11etmiye çalts.a .. 

cakt1r ve ayn1 zamanda balkan devletleri -
mu~tur. nin ittihadr halinde kendi1i için ycni mü1 • 

Oif(er bombardunan t11.}·yt1rt'lt-rln1iz, refll- külit zuhur edeceiine kanidir. 

etmcmiitir. Salihiyetar müphitler, alman 

bava kuvetlerinin garpteki faaliyctinin bu. 

tarzda izah1n1 ret eylemcktedir. 

Balkanlara celince, bu mmta.kada elde 

bulunan a.Iman hava kuvetlcrinin k:emmiyet 

ve keyfiyeti, bu kuvetlerin orada mü.sbct 

bir rol oyn1yacak mahiyctte olmad1i1nz 

gO~termekted1r. Almanlar, 1andd1ima &0 .. 

re, Romanyada 800 den fazla tayyare t.ah
tit etmi~ir. Bu ayyarelerin en büyük krt-
mi avo1 tayyareleridir. Çünkü, pctrol mm .i katlerlnde- 11vct ta:ryft.rt"lerl bulundutu h&lde 

yun 11 n ku•etlerinln harek&bna yardtm et - Yua:oslav hükümetinin mümkün olduiu takalar1n1n ingiliz hava kuvetleri tar4fm .,: 
01i,lerdir. müddet bitaraf kalmrya çalt.taC•it ve bir dan muhtemel bir bombard1manma ka~ 

E.-elkl gün Berat m1ntakas1nda faaliyet- taarruz:a utrars.a dOMifeceii ihtimali I• - himaye&i Almanya için ,ok büyük bir eh .. 
te bulunan bonlbardtman tayyarelerimiz 200 liptir. 
. faehi tipindr- Halyan avc1 tayyareleriyle kar
~1111..,m1~IRrrl1r. Cf'rtylln t'dt'n muharebe ne -
tleesinde lkl dtl~man tRyyaresl 11.levler itln
de dtl~OrülmUftür. Bombard1ma.n tayyare -
lerlmlzden tklsl dOnmeml~Ur. 

Japonya 
ve Amerika 

( Bas1 1 nci saylada ) 
menfaatleriyle refah1na hinnet edebilmek 
ve Pa1ifik'te sulhu koruyarak aramrzdaki 
ananevî dostluiu idamc etmek için u.ruri 
addediyorum. .. 

Amiral Nomura, bu gayeye eri,mek için 
reisicümhurun milzaherctine güvendii:ini 
illve etmi1tir. 

Konugulan meseleler 
Belgrat, 15 a.a. - Royter: Belgt'&t'ta

kl dlplomatik mahllllere a-Ore, Berchtea
gaden'de Yugoslavya bqveklll ve harici
ye nazu1 ne mUnakaoa eclilen noktalar 

1uniardtr: 
1 - Merkezl Avrupa Ile Ege denizl a

ras1ndaki esaa yolu te§kll eden ve SelA. -
nik'e glden Morava nehrl yolu ile Alman 
askerlerinln Yugoslavyadan geçmelerl 
hakk1nda Almanya taraf1ndan blrcok deta 
gtzllce yap1lan e1kl taleplerin tekrar1, 

miyeti baiz. bulunmaktad.1r. 

B. Çrirçilc &"Ore, bin kadar alman tayya-

re mcydani müstabdemi bulp.r tayyar-e 

meydanlar1n1 i1gal etmektedir. Bunlartn. 

bulgar tayyare meydanlar1nda, hattl bir ka$ 

m.man evel Romanyada buluna.n tayyare • 

lerin adedine muadil tayyare miktar1n1 

alabilecek mabiyette haz1rhklar yapabile • 

ceii ~üpheli tellkki olunmaktadrr~ Bulp. • 

ristanda yaln1z 12i kadar hava Ussü mcv .. 

clrtltur ve bu Uslerdeki 1erait birinci der .. 

ce olmaktan çok uzaktlr. 

Almanyan1n cenubu prkî Avrupastna 

gOnderdiii tayyarelerin hemen hepsi mu • 

bakkalr: ki 1940 modelidir. M.üstahdemler 

aras1nda iae bilyük bir devlete kar11 harp 

tecrübe1i ola.n ancak: pelr: u pilot vardir. 

Orta prJtaki ingiliz hava ku.vetlerint 

gclince, bu kuvetler Alrika ve Arnavut -

luk cephelerinden ba:;ka yerlerde faaliyette 

ordusu, hazlranda, 1 mllyon 418 bln klslye lenmlstlr. 
c1kacaktJr. Bu devamh mlktar, lüzumu tak- Türk Hava Kurumu tilrk &ençlill icln 
dirinde hemen dcrhal lkl oiisline ib!Ai olu _ de s.icak blr yuva olmustur. TemeU 1935 yi

nabUecektlr. hnda ahlm1$ olan Tilrkkusu müessesesinln 

B. Ruzvelt, büyük elçiye verdiii cevap • 
ta, §Oylc demi$tir : 

" Filhakika, sizin de &ôyle.dii;iniz gibi, 
Japon - Amerikan milna1ebetlerinde endi§e 
verici bir inki!iaf 10rülmüttür. lki mem· 
leket araa1ndaki ananevt dostluiu idame 
etmek ve Amerikan ve Japon milletlerinin 
refah1n1 temin eylemek maksadiyle daha 
iyi bir anla11m1ya vaarl olabilmek için ell
nizden eg'len bütün gayreti sarfedeceiini· 
ze dair verdiâ:iniz teminattan dolayJ ken
dimi bahttyar addederim. " 

Japonya'mn Berlin Büyük Elçisi 

2 - Alman lutalar1n1n Bulgarlstan ta
riklyle geçmesl takdlrinde Yugoslav hat
b hareketinln ayd1nlatllmas1. Bu husus
takl karar, Almanlar1n tutma~a nlyeUen
dikleri tatikamete bath bulunmaktad1r. 
KaU surette ou kanaat mevcuttur kt Al -
manlar1n Selà.nlk'l l§gall, Yugoslavya'n1n 
art1k mUstakll bir mukavemet arzedemi
yecett demektir. Bu dU1Unce, muhakk&k 
kl Yugoalav hükUrnetlnln ve askert ma -
kamlar1n1n hath hareketini tanzlm eden 
esash noktay1 teokll eyleml§tlr. 

bulunmak ihtimaline kar51 koyacak kudret-

tedir. 

Di#er taraftan blrlnci ordu kumandant, 
Amerlka Birle~lk devletlerlnin cenubundakl 
manevralara 350 bln kl&lnln tstlrlk edece
lint bildirm~Ur. Amertkan tarlhlndeo 11k de
fa olarak bu derece fazla miktarda a.sker 
i$tiràk etmektedlr. 

Bulgoriston'da 

vesika usulü 
Sofyo. US a.a. - )"ar1ndan itibartn ku -

ma~ ,.e kundura sa.t1~1. vesikaya tAbi tutul
mu~tur. 6 ayda blr defa hlr c;-ift kundura .Ue 
bir kostlln1Jük kuma$tao fada. mübayaa edi
lcn1iyecektir. 

Bulgar Ziraat Naz1rhg1 
Sof.,·a, l:S a.a. - Naz1r Dimitri Kuscheff, 

Zîraftt Nezaretlne tayln edllmlttlr. 

Almanya araoinda 1917 senesi JU· 
bat ayr zarfrndaki denizaltr muha· 
rebesine benziyen bir boiu§ma kar· 
fJSmda kalacag1z. 

Bu, lngiltere'yi y1kmak için al· 
manlar taraf1ndan girÎ§Îlecek olan 
çok cepheli bir mücadelenin ancak 
bir oafhasin1 tetkil edecektir. Al· 
manya §Îmdiye kadar fngiltere'ye 
karf1 muhtelif zamanlarda muhtelif 
harp vas1talarm1 kullanm11t1r. Ba
zan denizalh harbine h1z vermi4ler. 
Bazan m1knatisli mayn tecrübe et .. 
mi,ler. Bazan da havalarda müthi1 
taarruza geçmÎ§]erdir. BOyle bir 
tabiye Almanya'ya bekledigi netÎ· 
ceyi vermemi,tir. Bu defa bavadan, 
deniz altmdan, deniz sathmdan bü
tün eski ve yeni mücadele vas1tala
riyle hep birden taarruza geçme]e .. 
ri beklenir. Bu itibarladir ki fngil· 
tere için en büyük imtihan günleri .. 
nin yaklatmaktâ oldugunu &Oyle· 
mek kehanet say1lmaz. 

A.$. ESMER 

illm ve teknlk ocati, son yil tclnde hava 
ordumuz lçin yüzlerce tilrk genet yetlstir
mistlr. Daha llk ytllarda beynelmllel rekor
lar k.Jran türk eocuklan, tnOnU Kamplann
da ve Tilrkkusunun diter mUesseselerinde 
büyük blr askla vazlfe bas1ndad1rlar. Kuru
mun 16 1nc1 yili, Türkku15u mesalsl bakt
nundan bllhassa talihli blr yù sayllmak là
nmd1r. 

Dl~er taraftan, Ankara'da son ytl tesls 
edllm11 bulunan hava aed1kll erbat okulu, 
aenclerimlz tara!1ndan ümidln fevkinde bir 
ratbetle kara1lanrmsttr. 

Türk Hava Kurumu, muhtellf sahalarda 
gUnden aüne lnklpt etmekte olan bu hiz· 
metlerlnl, vatandaolar1n a:ônillden yardun
lariyle ba~armaktad1r. Sunu büyUk blr 
zevkle ltlraf etmek lslerlz kl, gôklerinln 
lstlkballnl en 11kl emnleyt tclne almak ka
rann1 vermi1 bulunan tUrk mJllet1, aon yi1 

iclnde hava kurumuna kare1 zaten eskiden
bert duymakta oldutu alA.kay1 sUkran de· 
ter bir aekUde artt1r?T111 bulunmaktad1r. 
GUn gecmtyor kt, gazetelerlmlz, güçlerinln 
yettltl nisbette Hava Kurumuna blr teber
ruda bulunanlann lsimlerlni liste hallnde 
ne&retmeslnler. Bu yard.lm eden vatandas
lann adlan yalru.z büyUk &ehlrlerlmlzden 
detil, kasaba ve hattA. kOylerlmlzden de 
geJmektedlr. lhtlyar yQtnda Olürken arka
da kalan mallann1 klmllen bu kurwna 
terkeden analar, g61üs kabartJci ve aôz ya-
1art1ci sahneler yarat1yorlar. 

DJ!ler taraftan vatandaslar, kendl lnisl
yattnerlyle Tilrk Hava Kurumuna ba§ka 
blr yard.un yolu bulmu,tardlr. Bu da, ni3an 
ve nikàh yUzüklerinln Sava Kurumuna te~ 
berru seklldlr. Yerlne blr bak1r halka taka
rak veya ona da lüzum aOrmiyerek altun 

.aifoskova, lti: a.Il. - J11.ponya'n1n yenl Ber
lin bUyUk ellçsl B. O~lma, memuriyetl mA -

halllne gltmek Ucere Mosko.-a'dan geçerk4"..n 
ga~eteeilere, an1ir11.l Nomura'n1n \'a~ingtou

dakl beyanatina mU~ablh beyanatta bulun -
mu~tur. 

Japonlara gore harp ihtimali yok 
Tokyo, 15 a.a. - Japon hUkUmcti, istlh -

barat bUroau vas1tasiyle ne~retUgl blr be -
yannarnede ecnebl n1emleketlerde bulunan 
japon tebaas1na vesayada bulunarak Japon
ya lie Amerika aras1nda blr harp c1kaca~1na 
dair dolo-1an faylolo.rdan endli;;eye dU~meme
lerini ve eskisl glbi t~leriyle me§gul olmala
r1n1 blldirmekledir. 

Beyannan1ede vazlyettn blr dereceyc ka
dar endl'e verecek mRhlyette olduiu gizlen
memekle beraber bu ha1in ik.i n1emleket ara
s1nda harp doA:uracak dereeede vahim oldu
gu netieesine varman1n dogru olmad1g1 be -
yan edllmektcdlr. 

Istanbul' da tayyaré uçutlar1 
!stanbul, 1.5 (Teletonla) - TlP, Hukuk 

ve 1ktiaat FakUltesinden kalabahk bir 
talebe grupu bugUn Ye§1lk6y'de Nuri 
Demlraf tayyare meydantna gltml§ler ve 
yerlJ tayyarelerle uc;u§l&r yapm1§lard1r. 

F ranko Madrit'te 

3 - Yugoslavya'run UçlU pa.kta gtrmeat 
hakk1nda Alman talebt. Dlplomatlk mah
fillerdekl dü1Uncelere g6re, bOyle blr 11-
tlhak, mthverln son zamanlarda büytik 
blr reklA.mla ilàn etUA"i "ebedt dostluk., 
siyasetlne ratmen bUtUn Yugoslav halk1 
nezdlnde hic; de sevllmlyen blr keyftyet 

olacakbr. 

BQ§t1ekilin temaslart 
Belgrat, 1!5 a.a. - D. N.: B.: Baevekll 

B. Tsvetkoviç, bugUn ôfleden aonra ba§
vekU mua.vint ve h1rvat llderl B. Maçek 
Ue gôrllfmelerde butunmu1tur. 

Yugoalavya teminat alm11 
Belgra~ 15 a.L - Hava.a: Belgrat'ta 

ancak bu aabah gazetelerle ne1red1lmt1 
ola.n reamt tebll!';le b&§vekil ve hartclye 
naz1r1n1n Alma.nya'yt zlyaretler1 Openll-
ml1Ur. Berchot müH\.kat1, resmt tebllfe 
g6re, ikl millet aras1nda mevcut ananevl 
dostluk zlhniyetl tçlnde iki memleketl a
lâkadar eden baz1 meeeleler Uzertnde ce
reyan eden btr gürüome olarak güsteril -
ml1Ur. 

Bir müsahit, alman hava lru.vetlerinin. 

garp.teki vaziyetini tehliketi bir surette :1&-

yûlatmadan p.rkta in&iliz hava kuvetleri .. 

nîn kudretine müsavi bir hale gelmeii ü • 

mit edebilme1inin çok 1üpheli oldutu filr: • 

rini bildirmift,ir. 

lngiltere'nin Solya Elçisinin 
temaalar1 

Sofya, 15 a.a. - Royter· tnglltere'nla 
Sofya elçtst B. Rendel, dün al<§am Bulgar 
hartctye naz1r1 B. Popot Jle yapUj"1 gô -
rUtme esnas1nda, Bulgarlstan'da hllen 
mevcut vaziyet hakk1nda lngillz hükl\ -
metlnin noktal nazar1n1 teylt etmt§tll'. 
Bu gtirUJme, blr eaat sUrmll§tUr. 

Moikova' daki rumen elçisi 
Moskova, 1.5 a.a. - D. N.B. Moskova

dakl Rur.1en mahflllerl, Romanya'ru.n 
Moslcova elçlsl B. Gatenko'nun rapor ver· 
J!'",ek üzere BUkret'e çagr1ld1t1 hakktnda
k:i haberin haklkate tevafuk etmedlfinl 
bildirmektedlr. 

Istanbul' da et fiyatlar1 
tstanbul, 1~ (Teletonla) - Ticaret 

VekA.lettnln her on bel gUnde yeniden 
tetklk edllmek Uzere tesblt ettlti et :tlya
ll beledlyeye tebllt edllml1t1r. Bu flyata 

§lmdlllk elde edllebllen pek az ma.lO.
mata g6re, bu anlqman1n tlk te~ebbUsU, 
Berlln'den defll takat Belgrat tan gel
mektedlr. Yugoalav hartcf 11lyasetinin 
mesul zimamdarlar1, harbln BaJkanlara 
sirayeti takdtrlnde Almanya'n1n Yugos -
lavya hakk1ndaki ntyeUerlnl anlamak ls
teml§lerdir. Belgrat't&kl intibaa gHre, 
Yugoslav devlet adamtar1, Almanya'dan, 
Yugoalavya'nin kendt etra!inda patla.mak gOre 1 marta kadar karaman 70, dafhç 
tehllkealnl gt>ateren hA.dtaelere seylrcl 75, k1v1rc1k 80 kuru1a sat1lacakt1r. 

olarak kalmM1n1 mUmkUn k1lacak teml-
nat eJm11J blr vazlyette dônmektedir. vamh diplomatik tazyikin tc.sirlerini tee. • 

Royter'in diplo.matik muhabirine rübe ite bitmektedirler. Esasen gorü~me 
gOre yeri olarak Berchtes&aden'in seçilmesi de 

Londra, 15 a.a. - Royterin diplomatik oraya giden yabanc1 dcvlet adamlar1n1 nik-
Madrid; 15. a.a. - General Franko ile 

yüzilklerlnl c1kanp Hava Kurumuna veren B. Sunner, dün ak,am saat 21130 da oto- muhabiri yazryor : binliie sevkedecek bir mahiyet iiOsterme .. 
ve bu surette bUyük: blr hava fllosunun ku- mobille Madrid'e dônmÜ!flerdir. Ne1redilen zaytf resmi tebliie bakthrsa, mektedir. Fakat harpçt ve cesur yugoslav 
rulmas1na maddeten ortak otan vatand&.$· Hitler, dün Berchte1caden'de yucoslav milletinin sebatkir zihniyeti, tam bir in-
Jann saym blnlerln üstllndedlr. Ancak bu menin verdlfl hazd1r, kl bunu hlç btr $eyle devlet adamlariyle yaptii:r gôrü$mclerde kiyada yaklapn her hangi bir seyi düiün
astl jestlerln madde Olçü1üne 11j'm.Jyan blr Olçemlyoruz. büyi.ik terakkiler kaydedememi1e. benze - miye müsaade etmemektedir. Esascn Ber-
tarah vardtr; bu da Türklye aemasindakl Hava Kurumunu bu çok hayirh ve fay-
ceUk kanatlan ve bunlann lçlnde vatan rlah me~alslnden dolay1 candan tebrik eder- mektedir. Hitler ve Fon Ribbentrop, sabir· linden gelen haberler de müsbet neticeler 

mUdaraa11na haztr cellk yUrekllleri a:ünd<.'n ken muvs:i.Ffak1yet dlleklertmizi tekrar et- h müzakerecidirler ve daha küçülc ve daha beklenmeme1i dil1üncelerini teyit etmek • 
eüne daha kf\1-_,.\nk rakAn1lar hallnde &6r· 1ne) 1 blr borç sa)·n1aktaytz. az kuvetli devletler U.zerine ,.apdan de ... tedlr. 
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Îngiltere üzerinde 

Londra; l,S. aa .. - Hava 
tebligi : 

nezaretinin 

Bu gece dÜ$man tayyareleri memleket 
üzerinde son zamanlardakinden fazla faa. 
liyet gôstermi$1erse de, bu faaliyet çok 

büyük bir geni$likte degildir. !ngiltere'nin 
dogusuyle Londra ve civanndaki kontluk
larda baz1 yerlere bombalar attlm1st1r. Ba
z1 noktalarda hasar vuku bulmussa da bu 
hasar hiçbir yerde çok büyilk degildir. Ô
len ve yaralananlarm adedi azd1r. 

i ngiliz hücumlan 
Londra, 15 a.n. - Hava Nezaretlnin teb· 

llAl: 

ralananlardan biri bir s1gmaga ilt;ca et
memÎ$ bulunuyordu. 

Bugtin ogleden sonra, baz1 düsman tay
yareleri Malta'ya yakla$mtslarsa da bücum 
vaki olmam1st1r . 

Ortasark ingiliz 

hava kuvetlerinin 

yaptig1 ak1nlar 
Kahire, 15 a.a. Orta sarktaki ing!liz 

hava kuvetleri umuml karargâh1 tarafm· 
dan dUn nesredilen teblig: 

Rados'a yeniden siddetle hUcum edilmls 
ve tayyare meydanlarmda büyük yangrnlar 
ç1kar1hrustir. 

Arnavutluk'ta Duki'nln simaligarbisinde 
bir askeri tecemmu kampma bombnlar nhl· 
1n1stlr. Oç bina üzerine tam isabetler vaki 
olduil;u gôrUlmüstür. Kezalik motôrlü bir 
nakllye koluna da tam lsabetler vaki ol· 

Dün gündüz, tayyarelerlmiz Cahtis ve mU$lUr. Duki'nin cenubundaki askerl tah· 
Den Helder doklarma "hücum etmlslerdir. sidata büyük hasarlar yap1lm1st1r. C. 50 li· 
Bombalarm Den Helder'de limanda ve Pinde bir düsman avc1 tayyaresi yol kesme· 
bendlerde patlad1g1 gôrülmil$tilr. Aynca ~e tesebbüs ettigi s1rada alevler lçinde d!i· 
limanda demirli bir iase gemlsinin k1çma sürülmüstür. 
tam lsabet kayd<>dilmistir. 

Diger bir tayyare, Norveç sahili nç1kla
nnda bir düsmnn petrol gemisinl bombar
d1man etmlstlr. Hücumu müteakip, petrol 
eemlsi atesler lçinde kalm1s ve denlze yay1-
lan petrol yanmaga baslam1stir. 

Tayyarelerlmizin hepsi bu harekâttan 
1alimcn dônmüsttir. Bu hareküt, evplce bil· 
dirilmls olan avc1 faaliyetlerinden ayndlr. 

*** Londra, 15 a.a. - Hava NPZaretinln tcb· 

Elbasan'daki askerl hedeflere de muvaf-
fak1yetlé h!icum edilmistlr. 

Berat mmtakasmda bombard1man tayya
relerimiz l<'k sat1hh düsman avc1 tayyarP· 
leriyle kars1l~m1slarchr. Crreyan Nlen mu
harcberle iki düsman tayyaresl düsürül· 
müstür. Bombard1man tayyarelPrimizrten 
ikisi bu harekâttan dônmemlstir. 

Benlna'da 14 ve Berka'da 40 tayyarenin 
Ise yaram1yacak bir halde gôrülctükleri bil· 
dirilmektedir. Son iki gün zarfmda düs~an 
Beninn tayyare m<'ydanma hücumlar ya11-

li~ : 
Bu eece bombardiman tayyarelerimiz mis, fakat ancak hafif hasarlara sE>b<'bi~·pt 

Ruhr mmtakasmdaki smal hedeflere Al· vprmistir. 
rnanya'mn simali garblsinde ve Hollanda'da Evelki gecE' Blngnzl'ye clüsman tayynre· 
bulunan düsman tayyare meydanlarma hü· ieri hücum etmislerdir. Bunlann alman tay 
cum etmlslerdlr. yareleri olduklar1 znnn<'clilmektedir. Baz1 

Gelsenklrchen'de bombalarm petrol de· evler ha~arn ugrnmHstir. 
Sarki italyan Afrikasmda tan·ar!'lerimiz polannm bulundugu sahada patlad1g1 go • 

rülrnüstür. Burada yangmlar çikmistir Kerrn mmtakasmda ordunun taarruzuna 
Duissergruhport lç Jimam lie civardakl he· müznharete devam etmi~l<'rclir. Keren ls· 
defler de muva!!akiyetle bombalanmis ve tasyonu tam isahPtle bombard1mnn edilmis 

buralarda da yangmlnr ç1k1n1st1r. Bu ha
rekâta lstlrâk eden tayyarelerlmlzden yal· 
mz bir tanesl dônmemistir. 

ve Meba dag1 yakmlarmda tahass!it eden 
dü ·man k1talnn üzerine m!ihim miktarda 
bomba at1lm1st1r. 

Cenubî Afrika tebligi 
Nairobi; 15. a.a. - Resmi teblig : 
Il $ubatta dogu Afrikas1 k1talarim1z, 

düsman kuvetlerinin elinde bulunan bir 
karakola hücum etmislerdir. 

Cenup Afrika s1 hava kuvctlerinc mensup 
tayyareler tarafmdan 10 $ubatta yap1lan 
siddetli akmlar üzerine bu garnizonun bir 
k1sm1 pck de sevkli olm1yan birkaç mü • 
adfi b1rakarak kaçm1st1. Harekât yalmz 
muvaffakiyetle neticelenmis olmakla kal
mam1s, ayni zamanda tarafrm1zdan zayiat 
verilmeden yap1lm1st1r. Birçok malzeme 
ve bu arada bes z1rhh otOmobil almm1stir. 

Bu muvaffakiyetten sonra, 13 $ubatta 
dogu Afrikas1 k1talan Juba irmag1 üzerin
deki Bulo . Erillo ltalyan karakoluna hü
cum etmislerdir. Düsman burada siddetli 
bir mukavemet gostermisse de, harekât 
tam hir muvaffakiyetle neticelenmis, dils· 
man mevzii terketmistir. Burada da birçok 
malzeme ve bu .rada dort otomobil igti 

nam edilmistir. 
Bu harp sahnesinin geri kalan k1smmda 

cenup Afrikasr tayyareieri is beraberligi 
yaparak havada süratle hâkimiyeti tesis 
etmektedirler. 

Cenl1 1"î Afr;ko 

tayyareler faal;ycti 
(\uirol11. 15 H.•I. 

ri 1n1111u1î karar~f:h1n1n rt·~1111 tt·hli.lli: l:J ~11-

h:1tt:1 ccnuhi \frik:1 horid•:ird1111an ta~· ·an• 
lt:ri \'t:nid<•n fan li~ t•I 1Zitslt'r11ii">lt•r<lir 

ft:d~ 1111 So11111lîsinclt• Barht•ra ~iddt>tlt> 

ho111har<l1111;111 t·di11ui5tir llt_-s1111 hinalara hir 

<;ok ta111 isalu.•th·r n1ki oh1111~tur Bir su tev

zi nierkrr.i ilt· hir :-.al hai-;ara u/lratl11n1"ihr. 
l lalu":'istnn <.0 t'pl11•si1HI(• Ba11d.1 'cl:i ( )1110 tr~ 

111•1Jl1n1n ch·ltn 1111ntnkas1nda u~kt.·r lr<'c-111rnu
J;1rt bor11hard1111an t>rlilr11islir. Bir p::un e\'el

ki ho1nhard1111nn1n ('1knrchjb vanJ(1nlar hillû 
c11•\'.lll1 f"<livnrcl11 

ingilfere üzerine hücumlar 
Lonùra, I.S -a.d - 111.giliz~ava vc Dah1-

11 .t.mmyet n e•areuennin bu ak~amkt teb
ligi : 

Bugtin sabah ve ôgleden sonra, münle -
Ostende doklan gece sahll muhafnza ser· Avc1 tayyareierl111iz dün Malta lizf'finde 

du · 1 rit düsman tayyarelen baz1 faahyette bu-
vtslne mensup tayyareler tarafmdan bom- müteaddit ·sman avc1 tayyares1y e blr 

Yunkers 88 ta~·aresine rastlamioJardir. lunmustur. Bu tayyarelerden bir tanesi si-bard1man edllmlstlr. Burada hic bir tayya- " • 
Yunkers 88 e dafi toplarmm att1g1 mermi- mali 1skoçya, bir diger tayyare de sarkî re zayi etrnedik. 

Afrika harekôt1 
Ier lsnbet etmistir. Bu tayyare son defa gô- lngiltere sahiiine baz1 bombalar atm1~t1r. 

rüldilgU zaman alçalmakta ve blr motôrUn
den duman ç1karmakta idl. MezkOr tayya-

Her iki hâdisede de hiç bir zayiat vukua 

gelmemÎ$tir. Hasar pek azd1r. 
Kahire, 15 n.a. - lngiliz umumi karar· renin il•süne dônmüs olmas1 thllmali pek 

&âhmm tebligi: azd1r. !kisi harlç tayyarelerlmizin hepsl Us· 
Ôg!eden sonra daha geç vaki t, bir düs

man tayyares1 tesekkülu, Kent sahihne yak 

la§m•s. fakat dahile girememistir. Libya'da: Bingazl'nin cenubundaki muha
rebede, 103 sahra topu, ikl hava agir dafi 
topu, 20 ha!lf hava dafi topu müsadere e· 
dllmistir. Eslrlerln ve lgtinam olunan harp 
malzemesinin sayJlmasma devam olunmak
tad1r. 

ErÏtre'de: Keren mmtaknsma dogru si· 
rnalden ilerliyen kollanm1z tarafmdan sa
yam memnunlyet terakkiler kaydedilmls
tir. Blzzat Keren mmtakasmda, düsman 
takvlye edilmls olmakla beraber, tazyikl -
nuz artmaktadlr. 

Habeslstan'da: Yesil Nil bôlgesinde, Kel-

lerinP dèinmüstür. 

i ngiliz hava tebligi 
Kahire, 15 a.a. - lnglllz hava kuvetlerl 

umurnl karargâhmm tebllgl: 
On lkl adada, 13/14 5ubat gecesi, lngillz 

hava kuvetlerlne rnensup bombardunan tay-
yarelerl, yenlden rnuvaffak1yetle tayyare 

Bütün gün, avculanm1z faal bulunmus· 

tur. 
1ki dü§man tayyaresi, sark sahili aç1k • 

larmda tahrip edilmistir. !ki aveu tayya -

remiz, ke§if faaliyetinden donmemi§tir. 

Dün gece,bir dü§man tayyaresi, §ark sa-

meydanlarma bücum etml§lerdlr. Burada hili aç1klarmda hava dafi bataryalan tara-

slddetll lnfllâklar vukua gelmls ve yerde fmdan denize dü§ilrülmü§tür. 
serplll blrçok tayyareler arasmda blr CR. 
42 tayyaresl tahrlp edllmlstlr. 

Merkezl Akdenlz'de, dentz tayyarelerlmlz, 
Al man resmî tebligi 

Müsfahsil gen·1 MeJhut cürümler mahkemeleri 
lstanbul, 15 (Telefonla) - Adtiyc \ cki-

li buglin gazetecilere ~unlar1 soylemi~tir : 
- Me~hut cUrümler mnhkemelerinden iyi 

rand1man almaktay1z. Cürmu me§hut nobet-

l RAD Y O___..; 
l'ÜH.KiY(; 

(ltndyo Dittizyon l'osulnr•l Ï>~ bir himaye gorüyor 
( Ba~1 I nc1 uytada ) 

tebligat yap1lm1§1 aym zamanda müs
tahsile kolayhk gësterilmesi için 

mümkün olan bütün tedbirler de a -

hnmi§tlr. 

.~· 
çi mahkemesinin gece daim geç vnkte kadar TÜRKiY~ il•'" 
çah~mas1m dü~ünüyoruz. Usule nit konun . Raclyosu 
larda da baz1 tadi!At yap1lncnkt1r. f};llg i uzuulu~u -

16·1tl m. ln~ Kc"./120 h.w. 

Kararname, müstahsil !chine iki e -

sash prensibi ihtiva etmektedir : 

Bir romorkêirde kaza 
1stanbul, 16 (Telefonla) - Hnliç'te Ila~

aga adtncla bir ro111orkorun kazan1 patlanu~
llr. ~fakinist agir yarn lanm1$, ta~ fnln rel an 
Hamdi boj1ulmu~, \skele ilzerincleki iki 1<1~i 

de yaralannu~ ve ro111orkorle yantndn.ki n1av

na bat1n1~br. 

Damad1 tarafmdan yaralana:n 
kay·nc."na oldü 

lst•nhul, I~ (Telefonln) - Geçen p:ün 
da111nd1 taraf1nc1an yarttlnnnn Es1na buf(ün 

vefat ettl. Olümünden evet ••erclijii ifncl•cle 
damadmm bu cinnyeti emni~·et snncl1j(lnrhki 
5000 llray1 ktndiisne vermedijii için yap\Jji;; 
n1 sôylemif ve ayr1C'a bu cinnyetin tesiriyJt> 

olecek olursa bu 5000 lirnmn clamnclina veya 
k1z1na dcgil, K1z1lay'a verihnesini stlyletni~

tlr. 

Ac1 bir kay1p 
Mllnakalât Vekê.letl kara n3kliyat re

is! Naz1m Turunç'un dün gcce 23.50 de 
vefat ettlg-lni teeesürle haber ald1k. Ce. 

31.7 m. !>lb!i 1'cs./20 Kw. 'J. A. I'. 

16.71 m. 1r,1q,, 1-.rs./~O K"· !'.' (J. 
PAZA R : i6. ,;o. 19•P ~' 

9.00 Pro~ram ve memleket s4at 

9.03 
9.18 

Ajans Haberlen. 
Müzik : Mar~lar 
(Pl), 

9.45 / 10.00 Ev kadrm 
12.30 
12.33 

ProG,ram ve memleKct 
Mtizik : Kadm sesleri • 
•~rkr ve türkiiler, 

12.50 AjJ~s Haberieri. "'Il' 
13.0,S Müzik : Saz eserleri ve oY 

Jan, arl 
13.25/1<1-30 Mtizik : Radyo Sal011 

ras1 (Violonist Necip A.~J<tP 
sinde ) : salll 
1- Desormes : ÎSpanyol 

ziii, ~t 
2- Lautenschlager : Jllbel 
bel (Vals), 
3 Keler Bela : Uvert:if· 0 
4- Rub ns'e'n : Ferawors 
smdan Ka ,mir Ni$an1ilar1

• , 
,. l"lt-i.t1· 

5 Godard : Tocelyn •n ,
1
, 

6-- Hruby : Viya'UI Ope•et 

l - tiuguaycl, ohs me11eez1ennde ve 

istasyo.1larda pe~in para ile 8 • 8.5 ku· 
ru:;i uyclt konu1i.1u. ... ur. tlu hyaun, 

këylülenmizin ve -müstahsillerlm1zln 
uzu11 yuJartldalJ~n n1ç oir ~dluau e1de 

edenied1klen ve hattd oekle111~u1k1eri 

u1r uydl 01uubu 1nu.1aKcl~a gucu. mez 
uir hakikattlr. lieçen seneler uugday 

için himaye fiyatl olarak tesbit edil
mI§ olan 5 - 5,50 kuru§ müstahs1lleri -

mizi tatmin eden bir_ fiyattl ve bütün 

bugday müstahsillerimiz bu 5 • 5,50 
kuru§ f:yatla mallanm satabilmek i -

ç;n kendi bëlgelerinde de ofis tara -
fmd.rn mübayaa merkezleri açdmas1 

hakkmda arkas1 kesilmiyen müraca -

atlarda bulunuyordu Bugün, bu fiyat 

hem de pe§ir• p:ira ile 8 - 8,5 olarak 
tesbit eclildigine gore müstahsilin hu· 
1ru1'u fivat b?lnmmdan azamî derece

de emn.;yet alt111.a ~1'"m1~ oluvor Di· 

ger hububat için de fiyat aym mik -
vas ile tesbit edilmi§tir. 

nazeei bugUn llfle namazindan sonra Hn· 
c1bayram'dan kald1r1larak Cebeci'ye def · 1 8.oo 
nedllecektlr Kederll allestne taziyetleri- 15,03 

puri'si, 1 
Program ve me,.,,Jek•t ,aat ' 
Müzik : Radyo Caz Or e tr 
rahim Ôzgtir idares mle ). mlzl sunar1z. 

2 - Kararname, mustahsile kendi · .1111111111111 DOKTOR 1:11111111111.. 
sine laz1m olan tohumluktan ba§ka ha- -

sat mevsimine kadar her ya§ta çocuk- ~_ NERÎMAN ÜNALAN~ 
lar da dahil olmak üzere beher nüfus -

Müzik : Çifte Fast!, .,,• 
M emleket saat aynri, ve M 

18.50 
r9.30 

berleri, f/, 
19.45 Müzik : Çifte Fas1l pro 

20.l,S 
devam1, 

1 
r " 

için ayda 30 kilo ekmeklik ve yemek- : Çocuk hastahkJart mUlCIH\SSISI 
- 20.30 

Müzik : Havaiyen Parça ~~ 
Konusma : ( Türk Ha"a 
nun onyedinci yildonüwii O' lik b1rak1yor. Bu hesapla üç çocuklu :; Samanpatar1 Allm bey apartnnanm 

bir baba ve anaya günde be§ kilo bug On.kt muayen~hancslnde 18 den 19 a : 
kadAr hsstslar1m kabul ~der. 

day istihlâk etmek hakk1 veriliyor ki : 
bëyle bir ailenin günde be§ kilo ek - ., 1111 
mek yemesine maddeten imkân ola -

T~lefon 1 8828 828 11111"' 

betiyle ), 
Müzik : Solo $arkilar ve 

1
' 

21.15 Konu~ma 

21.30 Müzik : Piyano Sololarl 
Kâmil Bayur, 

maz. 

Bu sebeple kararname müstahsil hu

kukunu ia§e bak1mmdan da en geni§ 

ëlçüde teminat altma alm11J bulunu -

yor. 

Safranbolu Sulh Hukuk Hâklmlij1inden: 22.00 
Dhac1 Safranbolunun Bnba Sultan ma - 22,30 

halleslnden Hllsnü Korkutlu ile müddeaaley-

Müzik : Ariyalar (Pl). ~ 
'aJlS Memleket saat ayan, A.J • 

leri, ve Ajans Spor SerViS'• 
hima Karahilk Demir Çelik fabrikalarmdn 
haddehnnede elektrikçi samsunlu :lfeh • 
met Ülke ve Karabilk Fabrikasmcl" elek • 

Hükümet, Ticaret Vekâletine ka • trikçt Falk meyaneslnde mütehaclclis icar 
rarname hükümlecinin tatbiki vaz;fe· bedelinden !10 lirn nlacak di\vasmrn icrn k1-
sini tevdi etmÎ:jtir. VekMet bu tatbika hnmnkta oian duru~masmdn; mUddennlcyhi· 
mütemadî ve musirrâne bir takip ile madan Mehmet Ülke narmna ç1karilan clâ . 

devam edecektir. vetlyenin mumalleyhin tabrikadan ç1k1p git
tlgl ve mahalli ikameti meçhul bulundugun-
dsn bahisle bill tebllg iade edilml~ ve müd· 

ze varmak lçln yapt1g1 teeebbüsler, klt&la- dei de l!Anen tebllgat !crasm1 talep eylemi~ 
r1mizm enerjik rnukabll hareketl ile klnl- olmakla mumalleyhln duru~ma p:Unü olnn 
mis ve dU5man agU' zay1ata ugranustll'. H.-8-9U cums gilnü s..at 9 da Safranbolu 

14/15 eubat gecesl tayyarelerlrnlz, Malta sulh hukuk mahkemeslnde haz1r bulunmns1 
adasmda, Valetta liman tesl.sat1 ile Mikabba 
tayyare meydanuu bombardunan etml1ler
dlr. $!malt Afrlka'da kara cepheslnde kay
de de(:er mühlm blr aey yoktur. Tayyare
lerlmlz, eahll boyunca dü1man gemllerlnl 
ve motôrlü vas1talaruu bombardlrnan et

veya tsrafmdsn musaddak blr vekl'lletname 
lie vekll gl!ndermesl sksl takdlrde muame -
lei g1yablye Ifs olunacag1 teblig makamma 
kslm olmsk Ü•ere lllln olunur. 606 

n50 M üzik : Cazbant (Pl)• tif 
23.25123.30 Yarmki Program ve 

~---SONGÜN 

U LUS Sinemas111d0 

OLMiYEN VALSlf~ 
vs" Me~hur YOHAN STRÂ 
1
/_ 

hayahm gosteren bu mua,,~t 
filmde, VlYANA FLA"# 
NlK ORKESTRASI tataf1~/ 
çalman VlY ANA'mn ba~. li 
dürücü ~ahane valsleriJl1 

liyeceksiniz. 

san, Sudan mUdafaa kuvetlerine mensup 
lkl destroyer refakatlnde seyreden dôrt va

cilzU tamlar tarafmdan lsgal edllmistir. Dl-
Berlln, 15 a.a. - Alman ordulan bWJku- mlslerdir. TAPU VE KADASTRO 

pura hücum etmls ve vapurlara tam isabet-
1\er tarattan Asora'nm cenubu garblsinde Ier kaydolunmustur. 
bir italyan müfrezesl, baskma ugratJ.larak Erltre'de Habeslstan'da ve sarkl ltalyan 
geri pUskilrtUlm!is ve büyük azylata ugra- Afrlkasmda, taarruzl harekâturuza havadan 
t1lm1sur. mühlm mUazheretlerde bulunulmustur. Zu-

ltalyan Somalisinde: sait eünU A1madu· la ve Asmara'da, avc1 tayyarelerlmlz, tay
nun azph üzerine, cenubt Afrlkn birliAI yare meydanlarma ve tayyare yere lnls sa
k1talar1, mühim Kismapu ltalyan limamm halarma mitralyôz hücumlan yap1n1st1r. 
!§gal etmislerdir. Bu bôlgede, toplar, tank· Asmara clvannda düsman avc1lan Ile kar
lar lgtinam edilmls ve bir miktar esir alm· s1las1lm13 ve düsman avcJ.larmdan iklsl a-
m1$ltr. Kismapu llmamnda tayfast tarafm- levier lcinde düs!irülmüstUr. Bu tayyarcle
dan batmlm1s blr vapur bulunrnustur. Dl- rin pllotlari par8.l,lütle yere lnmlstlr. 
ger üç vapur hasara ugrat1lm1st1r. Fakat 13114 subat eecesl Dangila Uzerine blr 

mandanh!l'imn tebligl: 
Avc1 tayyarelerl, d!in !ngUtere'nin cenu

bu-sarkt sahlll Uzer!nde Spitiire tlplnde do
kuz lnglllz tayyaresi düsürrnüslerdir. Bir 
dllsman muharebc tayyaresl, Hollanda sa
hilleri aç1klarmda düsürülmüstür. 

Tra hl usgarp'te, al man av CI tayyarclerl 
tesekkülleri, düsman kamyon ve tank kol
lanna hücum etmlsler ve blrçok arabaYI 
atesleml~lerdlr. Alman muharebe tayyare
Jerl, Blngazi'de askerl teslsata ve Elgalla 
lnglliz üssilne bomba hücumu yapm1$tir. 

bu vapurlar hAlâ batmam1s vazlyettedlr. taarruz yapilmistir. 
l~e depolart Ise ates almis bulunmakta - Daha cenupta, cenubl Afrlka blrllgi hava deflerlnl ve bir sert tayyare meydanlanm 
d!r. Muvaffakiyetle tetevvUc eden bu hare· kuvetler!, Barbera üzerine muvaffak1yetll büyUk çapta bombalarla bombard1man et-

:et, cenubl Afrlkn hava kuvetlerl ve ingl- blr hUcum yapm1stlr. Devlet dalrelerine ve mistlr. Büyük ynngmlar ve lnfilâklar vu-

Mühlm mlktarda muharebe tayyarelerl 
kuvetlerl, dün gece, Londra'da endüstrl be-

lz denlz kuvetleri lie çok s1k1 isbirligi ha· 

Malta üzerine hava akmlan 
Malta; l,S. a.;i. - Dün nesredilen resmî 

teblig : 

su terazislne blrcok tam lsabet kaydolun- kua gelmlstlr. 
mustur. Omo nehrl deltasmda yerll ltalyan 15 subatta, düsman, bllhassa garbl Al
kltaah tah8.llsütlerl Uzerine de bomalar a- manya'da blr sehlr üzerine lnfllâk ve yan
t!lm1sttr. gm bombalan atm1sttr. Slvll halk arasmda 

Bütün bu harekâtn lstlrâk eden tayya- baz1 ôlü ve yarah vard1r. Halkln mesk11n 
relerlmlzln hepsl, bir bombard1man tayya- mahallelerde evlere nz hasar vukua gel-
resl harle. Uslerine dônmüstUr. mistir Bir alman tayyaresl kayJpbr. 

i talyan resmî tebligi 
Roma, 15 a.a. - lta!yan ordulan umuml 

karargâhmm 253 numaralt resml tebllgl: 

Alman tayya•elerl dü1man motllrUl va
s1talarlyle ZU'hh vas1talanna ve kJtalanna 
ka~1 hareketlerde bulunrnuslardlr. Bir tay
yare donrnemlstlr. 

Ege denlzinde dilsmarun 12 ve 13 1ubat 
tarlhlerlnde yaptI&l hava akmlannda lkl 
tayyare d!i§ürülmü§tür. 

Sarkl Afrika'da 1 Keren m1ntak111mda 
au,man tazylkl azalmt~hr. 18 fubstta 
vuku bulan muharebelerden sonra yap1lan 
ternlzllk harekâb esnasmda düemarun bü
yük zaylata ujlradl(:l gl5rülmü5, blrçok cep
hane ve sllâh top!aniruetir. 

AilalP. Djouba nuntakasmda Klsmalo cl
vannda slddetll muharebeler cereyan et
metkedlr. 

Tayyarelerlmlz düsman tecemmulanru 
müesslr surette bombard!man etml1Jerdir. 

Kalro tlplndekl blr düsman kruvazl5rüne 
tam blr lsabet vakl olmu1tur. Mogadlaelo 

.ac1klarma gelen blr lklncl düeman kruva
zèirü bombardunan tayyarelerlmlzln serl 
müde.halesl Ile cekllmege lcbar edllmlstlr. 

Düsman tayyarelerl Erltre'de bir mevkll 
bombard1man etrnislerdir. Bunun netlce
slnde 20 kadar yerll ôlmUstür. Avc1 tayya
rclerlmlzden lklsl düsürülmüstür. Pllotlar1 

T apu tescili 

Kadastro MUdürlü~Unden 1 

Eskl Atpazsri ve Bedestan clvarmdn Saf
ran ham sokagmda büyllk yangmda yanan 
hsn 1aglr nsm1 diger Yeni Han ve Urganc1-
lar ham demekle maruf elyevm sular idaresi 
tarafmdan au deposu lnta ve kullamlan blr 
taraf1 lpllkpszar1 dlger taraflar1 Safran ham 
Absc1lar 1okag1 ve yol ile çevrill ve kadas -
troca 4.4.8 sd& 81 parsel No. slyle tahdit edi
len gsyrl menkulün 1097 T. li vakflye Ile 
mshkemeyl ferlyece verllen 16 tevval 826 T. 
li llllms mUstenlden feyhlllis!llm Emin efencli 
vakfma i1afeten Vak1tlar Umum Müdürlügil 
namtna tesbit ve tesclli talep olunmakta ve 
mahallen ysp1lan tetkik ve tahkikatta süzU 
geçen Ulm ve vakfiyeye nazaran iddiah gny
rl menkulün hudutlarma tevafuk ettiii;i an -
latùmasma blnaen kadastroca tesbit ve tescil 
musmelesi yap1iacagtndan stizü geçen 
hudutlar lçerisinde gayri menkulleri bu· 
lunanlsrls vak1f ldaresinin tesciline itirnz1 
olanlarm evrak1 mUsbltelerlyle bernber iki 
ay mUddet lçlnde kndnstro komis>·onuna mü
racaatlar1 ve bu iki ay mUdcletin hitnmmdn 
tescliln yap1lncag1 kadnstro kanunu nitam . 
namesinin 82 ve 80 llncü maddelerine tevfi-

Ba§ Rollerde : 

PA VL HORBtGE:fs1 
MARtA ANDERG" 

GRETEL THt:r.1f:~ 
· Ayr1ca: t9 

Tayyare ile gelen t.J~ 
Jurnali 

Seanslar : 30 
10 - 12 - 14.30 • 16.30 • 1S· 

ve 21 de . 619' 

Dü~man tayyareleri, dün gece Malta ü
zerinden dort defa uçarak bomba atm1s 
lard1r. Devriye avcilarimIZdan biri pro · 
jektorlerin 1s1gmda bir dü$man tayyare 
aini hasara ugratm1stir. S ivil binalarla hü
kümete âit binalarda hafif hasar vard1r. 
Uç kisi olmüs. yedi kisi yaralanm1st1r. Ya-

Malta'ya 13/14 gecesi, dUsman yen! bir 
hücum yapm10t1r. Yalmz blr hastanede ha· 
fit hasar vukua gelmiHlr. Oc hasta ôlmüs, 
alti hasta yaralanm1st1r. !ngillz hava ku -
vetlerme bu kuvetlerln tcstsatma hic blr 
hasar vukua gelmemlstlr. Yunan cephcslnde dü~manm mevzllerlml- para§iltle kurtulmuslardlr. ksn llln olunur. (919) 10929 \i~----• Telefoll· 

.. --.. 

Tefrika No : 22 

Yazan Maurice DEKOBRA 

Çeviren: Samih TIRY AKIOCLLJ 

Bir kaç dakika sonra tayyar~ mtidtinyetinde çah§ · 

makta olan suvari mtilàz11n1 Franz fon Holtzdor1. 

Pennwitz'in yan1na girdi. Esas vaziyeti alm1§ oldug. 

halde mafevkinin emirlerini bekledi. Pennwitz : 

- Gel bakay1m Holtzdotf, dedi. Otur §Uraya ... Siga 

ra 1çer misin ? 
- Te§ekkür ederim, mirahtyim. 

- Be1.i iyi dinle ... §irndi âmir ~1fatiyle konu§mU 

yorum ... Senden yan §ahsî, yan resmî bir is istevece 

gim ..... . 

- Emredersiniz, miralay1m. 

_ §llna da dikkat et ki, senden istedigim beni 

§ah&en alâkadar ediyor ama, devletin emniyetiyle de 

alakas1 var. Anhyor musun ? 

- Anhyamad1m miralay1m ama ... Anlam1ya haz1nm 

- Alâ. Sana çok hususî bir vazife verecegim ... Is -

tik§af kabilinden bir §ey ... Yalmz bu istik§afl cephe-

de degil, Viyana'da her halde çok iyi tamd1gm, ad1 da 

Beyaz Papagan olan bir kabarede yapacaksm. 

- Biliyorum miralay1m. Beyaz Papagan'a gittim. 

- Senden Beyaz Papagan'm üzerinde plâne bir u -

.U§ yapmam degil, bu eglence yerinde biraz hususî 

;insten bir tahkikat yapmam istiyorum. 

- Epey eglenceli bir §ey, miralay1m. 

- Evet ëyle: Eglenceli bir i§. 

- Bu vazifenin mevzuu ne, miralay1m ? 
- Mevzuu, Holtzdorf, bir kadm ... 

- Bir kadm m1 ? 

- Evet... Hem de güzel bir kadm 

* * * Sybil locasmda numaras1 için haz1rlamyordu. Ken -

lisine hizmet eden, Linz'li , kendi halinde bir kadmd1. 

)glu da rus cephesinde askerdi. Bol paras1m ald1g1 i

(in Sybil'e çok baghyd1. Beyaz Papagan'daki dedi -

kodulardan onu muntazaman haberdar ediyordu. Mus· 

lin C§élrpm) kalçalar~mn etrafma baglarken Sybil'e de

di ki : 

- Matmazel, M Sternburg numaramzdan fevkalâde 

memnun. Galiba gelip sizi gërecekmi§ ... Bahse girerim 

ki angajmammz1 uzatmay1 teklif edecek... Ben kendi 

hesab1ma, sizin burada iki hafta daha kalmamz1 çok 

isterdim. 

- tyi bir kadmsm, Anna; senden aynhnca çok mü

teessif olacag1m. 

0 s1rada kap1 vuruldu. Direktèirün kaltn sesi kori • 

dorda çmlad1 : 

- Girebilir miyim, Matmazel Belkia ? 

Anna: 

- Ben size demedim mi? 1§te M. Sternburg geldi 1 

dedi. Beyaz Papagan'm sahibi içeriye girdi. ~itmand1 

Ba§mda saç yoktu ve boyuna terliyordu. Anna'ya dl§li· 

nya ç1kmasm1 emretti, sonra da Sybil'in alhklanmn, 

pudralanmn, rujlanmn serili durdugu masanm këte • 

sine teklifsiz bir edâ ile oturdu. Mukaddimeye girit -

meden : 

-Matmazel Mahmut, dedi. Sizden bu ak1am ufak 

bir hizmet istiyecegim. 

- Ne gibi, M. Sternburg ? 
- Mii§terilerimden birine kar11 bilhassa nazik dav 

ranmamz1 rica edecegim. Kendisi s1k S1k buraya !i&m · 

panya içmiye gelir. 

- Evet ama, ben mÜ§terilerinizin hepsine kàr§l na

zik davramyorum. 

- Buna bilhassa itina gèistermek lâz1m. Zaten ken · 

disi çok yak1§1kh bi çocuk. SUvari mü1âz1m1 Baron 

fon Holtzdorf. Size çok tutkun. Numaramz bittikten 

sonra kendisini size takdim edecegim. 

- Olur M. Sternburg. 

Direktër di§anya ç1kh. Rejisër Sybil'i çagmrken. 

orkestra da '"Bagdat Eglenceleri" nin ilk notlanm çal

m1ya ba§ltyordu. Sybil dansa ba1lad1. Projektërlerin 

mavi huzmeleri içinde gidip gelirken, sahneye ç1ktl · 

g1 be§ gündenberi ilk defa olarak M. Sternburg'un ona 

bu kadar israrla niçin bir mU§teriyi, hem de bir süvari 

zabitini tavsiye ettigini kendi kendine sormakla me1-

- 'Jloe 
guldü 1 Uzun uzun alk1§land1ktan sonra merak jÇ1 tif 
locasma dënerken koridorda M. Sternburg'la 1cari

1 

t1 : • .. ~te 
- Aferin Matmazel Mahmut... Numaraniz !l'l\l !Ji" 

rilerin çok hO§Una gidiyor. Çabuk gelin, sizi bll z)l 

le tam§hray1m. 1a· 
Sybi! localann koridorunda direktërün pe§isirll 'I' 

rüdü ve birdenbire, kendini, san§tn, narin yaP
111 ço~ 

Avusturya süvarilerinin üniformas1m kendisine iiô' 
yak1§t1rm1§ bir delikanlmm kar§ismda buldu. ~a11;.1c< 

·yvl 
iki arkada§1 daha vardi. Onlar da süvari zabit~ ice~· 
Üçü de çok ne§eliydiler ve y1ld1zlardan birisifl111 .. ,~' 
:ii localanna gelip oturmasmdan çok memnun .g~ 
riüyorlard1. Holtzdorf iki arkada§im takdirn ettl · 11e 

- Matmazel Belkis Mahmut... Mülâz1rn fon ~Je ji;~' 
1kinci Mülâz1m Rennizek ... Haydi §imdi "Bagdet .,e' 

. e '' ·enceleri" sultammn sihatine ve muvaffakiyet111 

'iml j( 

1§in aslt aramrsa bu delikanltlar ënce<len epeY ri''' 
:ni§ olmahyd1lar, çünkü yüksek sesle §akala§1Y;,~v· 
kahkaha ile gülüyorlar, kom§u localarùaki arl<a .~t~'I 
nna lâf at1yorlard1. Mülaz1m fon Holtzdorf ise \et! 
Sybil'le me§gul oluyor, onunla flërt yapm1ya 

111 

~ërünüyordu. Mutat sualleri o da soruyor<lu : t/' 
- Matmazel, Viyana'y1 seviyor musunuz? P',:tcll" 

. • . • ? H . 'd k h 1 . . . ' 'f\I ,~' ;1thmz m1 eunger e a va tl ethmz m1 · i~' 

de harp h1 kkmda ne diyorlar? Siz hiç haretJlde 

dimz mi? af/ 
S /ltl '{ 

- 0 
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Un almacak li 
1 triifon .5a i\I. ho. Rt>. dc-n : 

~11n1.1J- Kapnli r.nrf usulü ile münakasaya 
d1g1 ti 1~u, oLul (200) ton una lstekli ç1kn1a
'l11111,11.n bir ny r.arf11ula pllr.arltk surctlyle 

aktir 
2 

ltl.ir:at- Aluha111u1en betleli (:1Hl00) lira te • 
3 

1 
(:!.,60) lirad1r. 

"-lt ~ 1hale11i 20-fubat-9 a. t per~en1bc günü 
_ d~ \lt-rz1ro11'd1t yap1lacakttr. 

ri,ri\
11 

Snrtn111uc~i Ko. da gurülebiür ve 
1 ~ 4 hn1r. ( lb6) 10516 

!(, Nakliyat yaptirilacak 
tklarcli Sa. AJ. Ko. Ra. den 1 

l - 9 lir l.ttk .i.o n111.1l y1h ~·1;resine kRd:\t 1nuhte-
l\~t ïlnieticre aevke<lllt"C't'k err.ak yem mah· 
"1tty .

1 
c •skerl <"~ya nakliyah kapah 1.arf 

lie hl· 
)dlJh Unuka~:1~·a ko1101u~tur. 

llllnau •n11uen bedell 4.0000 Hrad1r. llk te -

il tihiuaooo lira olup lhalc5I 1H-~ubat-9lol as
dtitrt d 88"t 16.30 dad.tr. Kanunun 2-3 mAd· 
l1.1.t>l li t bu veaalk lie blrllkte temlnat mek
bit :lt'lt havi zarllnr1n1 belJI f{t.in ve saatten 
"<ld.,•

1
t eveHne kndar K1rklareli hilkümet 
llde s a. Al. Ko. na gl:'lml:'lerl. (~27) 

10553 

1.1, Arpa almacak 
l _ri.Iton Sa. Al. Ko. Ra. den: 

~ 
01 

KaPah zarfla milnakasaya konul
tillda.n an •oo ton a.rpaya lstekli ç1kmad1-
"1i:ttr blr ay zarf1nda pazarhkla aJ1na-

1 _ 

t,.ltltn l.t.uhammen bedelt ::!5000 lira llk 

a ati 1873 llrad1r. 
- E: 'a.a.t 
13 

kat1tmetu 25 eubat 941 sah günU 
i, te Merzlfon'da yap1lacakt1r. 

~ :;rtnarnest Ko. da gôrülebllir ve para-
•nir. (540 l 10562 

1.1, Sade yag1 almacak 
l ..... ri.tton Sa. Al. Ko. Ra. den: 

lit... 
1 

Rapah zarfla mUnakaaaya konul
~" o aa 11111~&Q 10 ton sadeyag-a latekli ç1kmadt-
'ltr btr ay zar!1nda pazarhkla a.hna-

l -~lalln -Muhammen bedell 15000 ltra ilk 
a ..... ati 112~ lirad1r. 

t\iiiu F:kslltme1l 24 1ubat 9U pu:artesl 
t"'11:1alaa.t 15 te Merzltonda yaptlacakttr. 
1'r-.

1 
tneat komtsyonda gOrWebtltr. Ve 
• •hn1r. (542) 10~4 

~ Arpa almacak 
t~ne Sa. Al. Ko. Ra. den: 

'ri.nttrn rntnen beher kilosu 8 kuru, 2~ 
!Se ectiide 168 ton arpa çuvallar derhal ta
b ... ." 1l'lek oartlyle pazarhk usuliyle aJ1-
"lc.t1r. 

~l~~Ult•tnrnen bedell 18860 llra kat! te
~ .,. 20'19 llrad1r. ~artnameal komlsyon
'11 "lltnektedlr. Elœlltme•l 24 1Ubat 
"<J ~~leal günU aaat 15 te Edlrne'de 
1'oQ llflrlyet blnas1nda Sa. Al. Ko. da 

,"<•ktir 
"l . 

'~lllertn belll giln ve saatte Ko. na 

&~Îd tlar1. (545) 10~1 
l(,:Y, yulaf ve un ahnacak 

l ....., ttton Sa. Al. Ko. Ra. den: 
~~ Clna ve mlktar vo oalr 1artlar1 a· 
~o,11 Yat1lt Uç kalem erzak ve yem 
h~,'?lntn kapah zartla yap1lan mU
~llJ.(} 111a latekll ç1kmad1t1nda.n blr ay 
a ...... a I>azarltkla ahnacakt1r. 

)tltida 3artnamelerl Merzlfon'da komla • 
c1,..~6rUteblllr. (593) 

"41,b 
1 

hutday, mlktar1 200 ton tahmin 
11•11.. 1~Yatt 17000 llra, llk temlnab 1275 

Ciboi• iUnU :U Jubat 1941 oaat 10 
'ttetl t kuru ot mlktan •OO ton tahmln 
11

'1l. lb:
1
Y•ti 20000 lira llk temlnab 1500 

C1bol e i!lnU 24 1ubat 1941 oaat 10 
'111,~ 

11 
"i"u1ar. mlktar1 400 ton, tahmln 

1tt., lba~•lt 26000 llra, llk temlnab 1950 
e &ünu 24 eubat 19'-1 aaat 10 

10612 

"'~c,. S1g1r eti ahnacak 
4 C1bol Sa. A.1. Ko. Rs. den: 
,._ l!ll •• 

1
111t1r ett, kllosu 100000, M. bede

•r_ ;'Vil Ira 
' 9i.l. 1 llk teminall 1875 lira, günU 

11,,_I, Yert"'•ll 15, !hale 1ekli kapah zart, 
" l•t,c. ~lltde Sa. A.l. Ko. Ra. 
ittt <\.Iller 

\t :t'a.bilt l&rtnameyl her gün Ko. da 
1 1 ll~11 brler. Tallplerln lhale gün ve aa
~ Ille. t lr aaat evel tekllf mektuplarly-
~~:llllnat1arlyle blrlikte komlsyona 

larL (63i) 10653 

liiac,s:de yag1 almacak 
11,.:i..,.1 1 

a. A.1. Ko. Ra. den: 
l)""" hr •d•Yat, klloau 10000. M. bedell 

l.911 l, llk temlnab 1050 lira. gUnU 
~~..... ~:_"t 16, lhalenln 1ekll Ol;lk ek

llenln yer! Nlfde Sa. Al. Ko. 
l ...... t 

""'l- •t•klt ,.. 011,d Ier oartnameyl her gün ko-
' a Oku 'li ..._ l' Y•blllrler. 

• ~1,~ blllplertn !hale gilnUnde lhala aa-
•l"'-t Ir 1 ltr

1
n aat evel komisyona llk te -
1 •ermelerl. (635) 10654 

~·Y.,,1 ~1g1r eti almacak 
·~ ' l<a a. A.l. Ko. Ra.: 

•lit>.rt I>ah zartla (180.000) ktlo 111.ttr· 
i... li"O. ••1tt1r. 
"li! ltttn 
1 ~t1 (f•n bedell (66.600) llradtr. tlk 

"<t- lha19951 llrad1r. 
a le d e191 24. 2. 941 pazartesi günU 

'-t. ' ~a Yap1tacakt1r 
;'•111 'lit . 
111., ?ttekt P olantar1n kanunt vesatk ve 

''.a.t , Uplar1n1 taA.kal lhale sa.atlnden 
t ......, Vel l{ 

\:t.lr·i f3art o. DR. verml~ bulunm.alar1. 
tq, _lkteri :arnesl 1stanbul, Ankara Lv. 

'b1lir, e Ka.y1ert Sa. Al. Ko. da gH-

l' (736) 10759 

~•y,,ltnar f1rçaSJ almacak 
,1, ris. 
~)t1 1<.ap · Al. Ko. RI. den: 
~1 1 

t- k11
1 

'1.h zartta oUmunesl veç-hlle 
nda.n 

~>ti- liin < 16286) adet ttmar fll' . 
tt. ~) lttllC1t.kt1r Muhammen bedell 

i ~ ....... tu'dir. 11k temlnab (1221) Ura 
..._ t r. 
.... ha1ea1 

1 t l? 24 tubat 941 pazarte1l gU-lii ..._ t ded1r 
1 "1 •te1t111 . 

1., 'ktut>l ertn kanunt veaalk ve tek-
' "e.t '" ar-101 llakal lhale aaatinden 

1. ..._ el !{ 
"'l>i ~ltt o. na vermlf bulunmalan. 
"llilt 1<1,rt 0•m .. 1 !stanbul, Ankara Lv 

ltui'' l{aroert Ba. Al. Ko. da g~ 
10763 

Sadeyag1 almacak 
11t11nbu! ~a. Al. Ko. Ra. den : 
1 - Askert lhtiyaç lçin 18-2-941 gilnü aa

at 14. de pat.arhkla 25 ton 1ade rai1 latin ·
hnacakt1r. Sartnarnesl her gUn Ko. da gOrU

lebllir. P.luhammeo bedelt 40500 lira olup ka
li temlnat1 fi075 llradtr. lateklllerio belli glln 

ve 8&atte F1nd1kh'dn Ko. Sa. Al. Ko. na gel-
meleri. (810) tORl-Hi 

Sadeyag1ahnacak 
Izmir Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs. ùen : 
1 - Deher kilosuna t11hrnin edilen fiyatl 

150 kuru~tnn 20000 kilo 1»ade yag1 kapah 
zarf usulo ile eksillrneye kon111u~lur. 

2 - Ek!iiltme 28-~ubat-9.i.1 gilnü saat 15 
de k1~l11.da l7.rnir Lv. A. 511. Al. Ko. da yap1-
lacakt1r. 

S - llcpsinln lahmln edilen tutart 30000 
lirachr 

4 - Ternlnat1 muvakkate ak('esi 2250 li· 
rnd1r . 

n - Sartnamesl Ko. da gôrülebilir. 
6 - lstcklilerin tf'minat ve teklif mek -

tuplar1n1 ihale saatlnden en az bir saat evel 
Ko. na verml' b11lun111nlnr1 (813) 10837 

Un ahnacak 
Merzlfon Sa. Al. Ko. Ra. den: 

l - 7 oubat 941 de mUnakasaya konu
lan 128 ton ekmeklik una tstekli ç1kma -
d1t1odan bir ay iarf1oda pazarhkla ah -
nacakttr. 

2 - Ek.siltmesl 7 mart 941 günü saat 
15 te Aterzlfon·da yap1tacakt1r 

3 - Muhammen bedelt 22400 Hra. tlk 
temlnall 1680 tlrad1r $artnamesi Ko. da 
gorUleblllr. !8451 10878 

S1gir eti almacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Bee gUnde ta.llbl ç1km1yan ve beher 

klloauna 35 kuru§ ttyat tahmln tdilen 150 
ton s1g-1r etl 21. 2. 941 cuma günU e:aat 
16 da pazarllkla satin ahnacakt1r. 

2 - !tk temlnat1 3937 lira 50 kuru§tur. 
Evsat ve oartnamesi her gUn komtsyon -
da gOrUleblllr. 

3 - tsteklllerin temtnatlarlyle birlikte 
mezkOr tarihte Çanakkale Sa. Al. Ko. na 
gelmelerl. (892) 10915 

Un almacak 
Çanakkale Sa. Al. Ko. Re. den: 

1 - Beher kllosuna 20 kuru1 ttyat tah· 
min edllen 25 ton un 18. 2. 941 sali günU 
saat 10 da pazarhkla satin allnacakt1r. 

2 - Katt temlnat1 3000 lirad1r. Evsaf 
ve oartname11 her gUn Ko. da gôrülebl -
lir. tsteklllerln mezkQr gün ve saatte Ça
nakkale Sa. Al. Ko. na gelmeleri. (893) 

Pirinç ::ilmacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. H.b. den : 
1 - 12-2-941 çar~amba günü 

10916 

ihalesi ya-

ptlacak. olan 17 ton pirinç kanunun 43 wad· 
detiine tevrikan 13·2-9.j.1 tarihlndeo itiba -
rcn nlüdclel on gün u&o.tilarak ihnlc&i 21.2.9·1.1 
pasartea.i aaat 16 ya bùlk edihni~tir. 

~ - ~Juluunrnen bedeli 27720 lira., temi -

nah 2079 lirad1r. 
9 - Sartnaalcil her giln Istanbul, Anka

ra Lv. A. ve Adana, Kayseri 1\s. Sa. Al. Ko. 
da gOrülebillr. (921) 10930 

Unalmacak 
Ersurum Sa. Al. Ko. 14. den ' 
1 - 200 ton unun 13-2-94.l gilnil yap1 -

lan lhnlesincle lstekli ç1kmadt8:1ndan tekrar 

pazarlika konulmu$tur. 
2 - Pazarh8;1 26-2·9-l.l çar~amba gUnü 

saat 10 da Er~urum Sa. Al. Ko. da yap1la -

cakt1r. 
8 - Unun toplu tutari 87000 lira, kali te

minah 61550 liracl1r. 
4. - Unun evsaf ve ljartnttmesi Ko. da 

1nevcut olup her gUn gtirUlcbilir. 
l5 - 1stcklilerln muayyen giln vc saatte 

Ko. da bulun1nalar1. (923) 10931 

Yol În§aati 
Bahkesir Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Yol lnfaah pru:arhkla 24-2-9:1.1 pa -

zartesi gilnil 1aat 15 de ihalesi yap1lacakttr. 
Ke~if bedeli :Al616 lir&. 32 kurulj olup ilk 

temlnflb 1622 ltrnd1r. Ke~it pl&n ve fennf 
oartlann1 gürmek istiyenler tstanbul 1 Anka
ra Lv. An1lrliklcri ve Balikesir Sa. Al. Ko. 
da goreblllrler. (92i) 10932 

lll§aat yaptirilacak 
Çorlu Sa. Al. Ko. Rs. den : 
1 - Ke,if bedeli 86·1-195 llra 42 kuru~ o

lan mlltcahhlt nam ve hcsab1na Çorlu'da iki 
inoaat kn.pah %a.rf uaulU ile ckslltmcye ko -
nulmu-ttur. Ekslltme 9-3-941 pazartesi günü 
saat 15 de olup ilk teminat1 18318 lirad1r. 

Ke~lf ve plA.n 18 lira 20 kuru~ mukabilin~ 
de Ko. dan ahn1r, Taliplerin muayyen saat
tcn bir 1aat evel kanunt veaaikle vc teklif 
mektJplar1 ile Ko. na. miiracaatlar1. (927) 

10933 

ASKERIFABRIKALAR 

v1üteahhit nam ve heaabma 3000 
Kg. çig bezir yag1 almacak 
Askert Fabrlkalnr Sa. Al. Ko. dao 1 

Tahmin edllec bcdeli (lliOO) lira olan 
3000 Ka. çll bezlr yai• askert fabrikalar u
mum mUdilrlUilll merkez 8altn alma komia -
yonunca 28-2·941 cuma gUoil aaat 15 te aç1k 
eksiltme Uc lhale editcc::ektir. Sartnamc pa -
rasizd1r Muvakkat leruinat (112) lira (50) 
kuru~tur. (882) 10851 

Bir adet kabil âyar yagh 
transformat0r ahnacak 

Askert Fabrlkale.r Satin Alma Ko.-

dan: 
Tahmln edllen bedell (2000) /Ira olllI! 

blr adet ka.bill ayar yafh tra.nsformatOr 
askert tabrlkalar umum mUdUrlütü mer
kez aattn alma komtsyonunca 3. 3. 941 
pazarteal .un,u saat 16 te a.çtk ekslltme 
ile lhale edtlecektlr. Sartname paars1z 
d1r . .Muvakkat temlnat (100) llradlr. 

(831) 10877 

Tesviyeci ve âyarc1 ahnacak 
A&ker1 Fabrilu.lar U. Müdürlülünden : 
Fabrikalarrm1z1n birinde çal13mak üzcre 

300 ~ 400 kuriu.1 yevmiye ile po9tabai;1hk 
yapaeak kabiliyette birinci 11n1f tesviyeci 
ve ayarcr ustaar ahnacakt1r. 

Taliplerin bi;er iatida ile Umum MüdürR 
lilie veya en yak1n A1kcri Fabrikalardan 
birine müracaatlarr. (830) 109a5 

Bok1r tok1m1 ohnocok 
Samsun Sa. Al. Ko. Rs. den: 
1 - Askert ihtlyaç için aa:af1da clns ve mlktarlar1 yaz1h (7) kalem b&k1r talu. 

mina teklif edilen fiyat paha11 gOrüldütünden yenlden kapa11 zarfla ekslltmeye ko
nulmu§tur. -

2 - Yedl kalem bak1r t&k.1mnnn cina ve mlktar1, beherlnin 1lkletl, muhammen 
bedeli ve muvakkat temlnatlar1 ll§attda gôsterilmlttir. 

3 - NUmunelerl ve §artnameei her gün Samsun S&. Al. Ko. da gOrillebillr. Bi
rer oartname Ankara ve tstanbul Lv. àmlrllklerlne gônderllmii,tlr. Samsun'da ta
llpler Sa. Al. Ko. da ve Ankara. !Stanbul'da bulunanlar o mahallln levaz1m àmir
llklerlnden usulen alablllrler. 

4 - thale gUnU 2S §ubat 941 cuma günU saat 11 dedir. !hale Samaun Sa. Al. 
Ko. da yapllacakt1r. 

5 - Tallp olanlar mezkür gUn ve saatten btr .saat evel tekllf mektupla.r1ru ve 
temlnat makbuzlar1n1 ve tlcaret odas1nda kay1tb olduklar1na dair 941 y1hna ait 
vesikalar1n1n mevzu bulundutu mUracaat zarflar1n1 Ko. na verml§ olmalar1 lâ.z1m· 
dtr (821) 10845 
C'lnsl Mtktar1 Beherinin Beher kilo Mecmu Muvakkat 

adet sikleti M. fiyat ?tf. Fi. teminat 
K. Gr. K. L. K. L. K. 

Ka.ravana 
Kevglr 
SUzgec: 

2450 
200 

3 OO 205 15067 50 113(, 07 
2 OO 205 820 OO 61 50 

242 6 750 205 3384 68 287 90 

Bakraç 
Kepçe 
Sapl1 tas 
Yag: tavas1 

1000 
233 
215 
266 

3 900 
3 OO 
2 800 
4 OO 

205 
205 
205 
205 

7995 OO 
1432 95 
1234 10 
2181 20 

82079 43 

399 63 
107 47 

92 56 
163 59 

2442 72 

Muhtelif e~yo ohnacak 
Edirne Sa. Al. Ko. Rs. den: 
A11at1da cina ve miktarlar1 yaz1lanlar pazarhkla ahnacaktir Eksiltmeleri E

dirne'de eskt mtil}iriyet binas1ndlki Sa. Al. Ko. da yap1lacakt1r. 
~artnamesi her gün Ko. da borülebll ir. !hale gUnü takarrür edtcek flyat Uze

rinden 3 15 katt teminat ahnacakllr. tsteklilerin stizU geçen gUn ve saatinde nü· 
muneleriyle beraber Ko. na gelmeleri. 1033! 
Mlktarlart Cinslerl lhale gün ve saati 

Giyim 
7000 
7000 
7000 
5000 
2000 
2000 

Beygir nah No. 1 
Beygir 
Beygir 
Beygir 
Beygir 
Beyg!r 

nait No. 2 

nah No. 3 
nah No. 4 

nall No. 5 
nait No. 6 

YekQ.n .... 

19 1ubat 941 15 

30000 
Llrahk 
1500 
3500 
5000 
5000 
3000 
5000 
5000 
2000 

Katana yem torbas1 ) 

) 

) 
) 

) 

30000 

Yerli yem torbas1 

Gebre 
Kil kolan 
Yerli belleme 
tp yular b~ht1 

KQfaj'1 
Semer urgan1 

YekQn .... 

VlLAYETLER 

Parke kald1run yaphrilacak 
Ça.nd.kkale lieled1ycs1nJtio: 

1 - Çana.kkalede Yt:ll.lden yaptlr11acak 
olan 16610 lira bedeli ke§ifli parke ta.§1 
ile kald1r1m l~aa1 1&fl 2~. 1. 941 tarihindeo 
27 1ubat 9il tarihlne kadar bir ay müd -
deUe ve kapah za.rt usuliyle eksiltmeye 
ç1karùm1ot1r. 

2 - tsteklilere bu i§e ait §&rtname be
lediye fen memurltio+undan paras1z ola -
rak verJllr. 

3 - Ekelltme 27 1ubat 941 per§embe 
günU saat 15 te belediye dairesinde 
mliteoekkil encUmen huzuriyle yap1lacak-

(aaplyle ) 
) 

) 

19 §Ubat 941 

6- Sartname ve mukavelc projelcrini 
JOrmek isteyenlcr Denizli, Ankara, lzmir, 
lstanbul, s1hat direktOrlüklerinde okuya -
bilccckleri ilân olunur. (1036/86:3) 10922 

~ose in~aah 
Ko<"aeli 'TllAyetinden : 
1r.n1lt - GiHcUk yolunun 19XOOO - 22X 

123 üncil kilo1netreltrl ara&andnki 5osa in~a
ah martin onuncu pat.artesi günü saat on 
birdc ihale t:dilu1ek ûtere kapnh iarf usutiy
le tksiltn1eye konulu1u!}tur. Ke~if bedeli 
(l60it) lira 10 kuru~ 01uvakka.t ten1inat 
(1203) lirad1r. nu i~e ait ~artna.1ne 111uka.ve~ 
le projesi ve diier fennt cvrak vilAyet Sar1a 
milddrltltilnde ttUrillebllir. 

1steklilcrln ihnle tarlhlndt'n üç gOn evel 
müracaatla vilalyet naf1a n1üclûrlüKünden n-

V AKIFLAR UMUM Md. 

Kapah zarf usuliyle mevcut 
sinema salonunun tiyatro 

tatbikat sahnesi olarak tadilen 
in~aat ve tesisatmm eksiltme 

ilâmd1r 
\rak1fltlr lJmum Miidilrlül(ilnden i 

1 - Ekslltineye konan !~1 

Ankarn'da .\kkiiprü caddesinde ikinci va
k1f ap.nrtman blnai;1 dahillnde bulunan 8ine
ma snlonunun tadilen tiyatro tatbikat sah
nesi in~ao.t ve tesisntin1n ikn1al ve itmam1. 

2 - Bu in~n11.t ve te~isatln kc~if bcdeli 
(17261-9) lira (8~) kuru,tur. 

3 - Bu tadllin ln~aat ve te&laata ait fen-
ni evn1k 1tunlard1r1 

A) fn 11;1t vc tesi~at mukavelc projeleri; 
B) 1n~a11.t ve tesisata ait fennî ,artcamcler1 

C) tn~na.t ,.e tesi~ata ait cktiiltme ~artna~ 
n1eleri. 

0) ln';'Aat v<" tt-l'lls11.ta ait vahit flyat cet
v1·1lt"ri. 

E) tn-~aat \"t" tesisatn ait projelert. 
P) ln~aat vc tf'Si1'11AtA ait umumî vc 

';'R1'lnfltnf'lt"r. 
husust 

G) ln":-a;1t ,.C" tt"!'ii.~n.tn ait ke~if cvrak1. 
1. (\·tlnct.i mAdderle ,bstcrilcn cvrak '9'&-

k1f111r u111um 1nt.idürliikü ln~aat mildiriyetin
clen ht"1h·li kl:'~fin ytlz hinrlt" he~i olan (868) 
kuru' hf'rlf"l mukahilinde \·erilir. 

15 Ek lltrnf' l. 4_ 9-ll tarlhine rastl1yan 
~ah !lilnu .-..lAI on be!:tt" vak1f1.'lr umnm mü-

d1irh1iu în~oat n1Udiriyetinde toplanacak 
ihnle ko1nhyonu tnArifetiyle yaptlacakbr. 
Teklif 1nekt11ph1n kllrarlat'hr11An saatten bir 
-;nat eveline k1trli:ir makbuz n1ukabilinde ko-
111is~ on rrhligine ,·erîlnli~ olAcnkhr. Posta. 
~Tdkrut>leri A) 11n1 ki\IJul dej?ildir. 

ti - Eksiltn1t"yt" Jritf'C'eklf'rln (9882} lira 
( l5) kuru~ ruu,nkkat ff'rnina.t vermeleri ve 
il'iRji:1dH yuz1li '·c1ik1llar1 hnlz olmalar1 f}art
t1r. llu \"t•sik.illlr1 ihra.t t·drmiyenlere UtilncU 
111addf"clf" dkrt'dilt"n evrak verilemcz. 

a) !l li y11lna ait Ti<"11ret Odas1ndac ahn
llll~ \'t'sik;J 

b) Se.fia \·ekAlttinden ahnacak mUtcahhlt
lik \•esik11.<o11. 

c) f:n af11,Z1 iki yi.lz bin lira11k infaat ve 
bu kllhil te ... isnl i~i ynpm•!l ve muvaffak ol
rnu~ h11lund11Jt'u1111 ch1ir \·esika. 

7 - F'ksilttu("yc Ji(ireceklerin kapah r;arf1-
n1n ihzar1nd11. 'e trklif mektuplar1n1n ya11-
h51nc11l vf' hu t.Rrfllltln tevdiîndc ve posta ile 
gilndt"rihnr!'iindr 2 J90 ,;ay1h kanunun 82-38-94 
ilncii mllthlelt"rine harfiyeo rlayet edilmeai 
IAz11nd1r. 

B - h·hu ln~aat vc tesisahn bedeli vahidi 
firat esa." üzerlnden i.ldenecektir. 

(698) 10788 
. 

A. LEV AZIM AMIRLIGI 

Arpa almacak 
Aokara Leva.z1m Amtrhg-1 Satu1 Alma 

Ko. dan: 
1 - Beher ktlosuna tahmln .:dilen tl · 

yab 6 kt 1 Uf 25 santim olan 300l) ton ar
pa pazarhkla satin al1nacaktll'. 

2 - Arpalar 1artnamestne gHre 100 er 
tondan 8}Jag1 olmamak üzere ayr1 ayr1 

tb.11plere de !hale edlllr. 
Arpalar dOkUm hallnde A.nkara ve cl-

tir. tacaklar1 vetiika)'l bir fcn me1nuru istihdam vat lstasyonlarda tesllm ahmr. 
4: - Ï§in muvakkat teminat1 1245 lira edt'ceklt'rine dair ietiday1, yeni y1la ait tica.- S _ 3000 ton lçtn katl teminat 21250 

75 kuru§tur. 
5 - Eksiltmeye glrebilmek lçln a.§at1· 

dakl veslkalar1n bulunmas1 làz1md1r: 
A - Kanunt vesaikl halz bulunmak, 
B - Bu loe ait Nat1a. Veka.letinin ehli

yet vesikas1n1 haiz bulunmak 
6 - Teklil' mektuplar1n1n lha.leden bir 

aaat evel me.kbuz muka.blllnde verilmesl 
posta Ile gônderilecek mektuplar1n da 
mezkO:r sas.te kadar yetiotlrilmesl 1Az1m· 
dlr. 

(714/607) 10637 

Hamam tamir etttirilecek 

rct odas1 vesika81n1 muvakkat teu1innt n1ek
tubu veya btlnka 1nnkbuzu ile 2-i90 snyil1 ka
nt1nu11 32. cl n1adcleslndekl tarifat dairesinde 
zarfhya.rak lhnle saatinden bir sna.t evel vill\
yet n1aka1n1n11 vl."rrr1t"leri 1Az1md1r. Postada 
va.ki olacnk gecik1nc naznri dlkk&te ahnmaz. 

10931 

Katranh §Ose În§-D.11 
Kocaeli ''ilàyetindcn : 
\'ill\y~tin lstanbul, Derince1 Adapazar1, 

Knndtrn yollan mebde ve iltisak k1s1mlar1na 
7ap1lacak katranlt oo~a 11;11 martin onunc::u pa
zartesi günü aaat on birdc ihalesi yap1lmak 

Edirne Dalmt Encümeninden : llzere kapah t.n.rf usullyle eksiltmeye konul-
1 - Ekalltmeye konulan 1§: EdJrnede mu~tur. Ke~if btdell (lt 129) lira 19 kuru~ 

muvakkat terninat (1082) lira 20 kuru!}tur. 
Bu l'e alt 1;1nrtname, 111ukavele projelcrl ve 
difi;er fennt evrak vlll\yet nitfut müdilrlUgün

ü 1erefell camll kar1unnda Sokullu ha
marn1n1n tamlratt. Ketif tutar1 (11407} 
lira (52) kuru1tur. 

2 - Ekalltrne 1artnamesl 
teferri dttcr evrak vllê.yet 
meninde gOrUlebllir. 

ve buna mil· de g<Srtilebllir. lsteklilerin ihalc tarihinden 
daim! encU· Uç gün evel vllAyet nnf1a mi.idürlUtbne n1U-

3 - Ekslltme 25. 2. 941 tarlhine ra.et.h
yan sali gUnU sa.at 15 te Edirne hükUmet 
konat1nda datm1 encUmen odainnda ka
pah zart usullyle yaptle.cakllr. 

4 - Eksiltmeye glrebllmek içtn talip
lerln 855 lira 56 kuru1 muvakkat teminat 
vermesi ve thale gilnünden en az 3 gUD 
evel Edirne valilltine müracaatl.... lbraz 
edeceklerl yeni aene veslkalar1na gOre 
encUmen relrilltfnden ehllyet vesikas1 al
ma1ar1 ve 940 y1ltna ait ticaret odas1 ve
slka.s1 g(jstermelerl oartt1r. 

5 - tstekltlerln tekllt mektuplar1n1 
UçUncU me.ddede yaz11t sa.atten bir saat 
evellne kadar encUmen reislltlne makbuz 
mukablllode vermelert lê.z1md1r. 

Poe:tada clan gectkmeler kabul edll • 
mez. 10750 

Kereste yaphrilacak 

rncnatln alncnklnn '"<'Siklly1 hir ffn memnru 
lstihda1n eyllyeccklerine dair istida ile bir -
liktc yeni y1Ja ait ticnret odas1 "tsikas1n1 vc 
n1uvakkat temlnat 1ueklubu vcya banka mak
bu~unu 21.90 aay1ll kAnunun 32 inci madde~ 
sindeki tarifat V<'çhile zarfhyarak ihnle saa
tindt'n hir anat cvel vilàyet n1nka1n1na ver -
nielerl IAi1mcl1r. Postacln vakl olacak gecik-
me kabul f'dihnez. 1093R 

M. M. V. DENIZ LEVAZIM 

Muhtelif ya§ sebze almacak 
Dcniz. Levaz1m Satin Alma KorniNyonunda: 
1 - Tahn1ln edilen bedcll "16.16511 lira o

lan on alt1 kn.lemde ccman 200.000 kilo muh
telif cina ya§ aebzenln 21. oubnt. 941 cu1na 
günU aant l' de kapah ~arfl3 eksiltmcsi ya
p1lacaktir. 

2 - hk temlnab "121211 lira 38 kuru~ o-
Deni%li S1b.at ve lçtimaî Muavenet Mü- lup ~nrtnameel hcr gUn komlsyondan alina .. 

dürlüfünden : 
1- Denizli viJâyetinin ~amh kêiyünde 

iskln edilmi1 olan 77 haneye verilmesi ka
rar alhna alman 759 metre mikâbr gayri 
mam{U çam aiac1n1n Ac1payam kazas1 
Hayriye orman1ndan verilecek1:ir. 
~ 759 metre mikib1 gayri mamGI ça.in 

aiac1ndan 493 metrc mikâb1 kcrestc prt
namede yaz1h cb1ada gOre imâl edilecektir. 

3- Kerestenin katiye, imatiye, nakliye 
ev •air ücreti olmak üzere mamûl kerel· 
tenin beher mctre mikâbrna 20 lira 62 ku
r'U1 hesabiyle. 10165 lira 66 kurus tahmini 
k1ymct edilmi~tir. 

4- Kerestcler $amh çiftliiindc komi&e 
yonu ma.hsus tarahndan teslim ahnacakt1r. 

5- Kapah zarf usulile cksiltmcye 10/2/ 
941 tarihindcn itibaren 21 gün müddetle 
lronmu!)tur. Teklif mektuplar1 3131941 pa
zartesi günü saat 14 de kadar Denizli sr· 
bat ve içtimaî muavenet müdürlüiünde top 
lanack o1an komityona verilecektir. Te1-
kil cdilen komisyon i1bu teklif mektup -
lar1n1 saat 15 de ac;acaktir. Muvakkat te· 

min&t mikdar1 762 lira a2 ku.ru1tan iba .. 
rott!r. 

bilir. 

8 - lsteklilerln 21.90 1ayù1 kanucda ya -
s1h vesikalar1 muhtevt tanzlm edccekleri ka
pall znrflar1c1 belli giln ve aaatten bir saat 
evcllne kadar konllsyon ba,kanhK1na mak -
buz mukabilinde vermelcri. (728-616) 10688 

ENSTITÜLER 

Elbise yaptirdacak 
Gazi Terbiye Enstitüsü Müdürlülünden: 
1- Ensti<t.ümüz crkek talebesi için 195-

200 tak1m clbise aç1k eksiltme ile diktiri
lecektir. 

2- Kuma1 okuldan vcrilecek, malzemc 
ve i1çilik müteahhide ait olacaiM1r. 

3- Behcr tak1mm muhammcn diki1 be
deli 18 lira ilk teminat 270 lirad1r. 

4- lsteklileric ilk teminatlariylc bir -
Hkte ihalc cünü olan 3/3/1941 pazartcsi 
sünü saat I5 te Ankara Okullar Muhase
beciliiinde toplanacak komi1yona gelme
JerL 

5- Nümunc ber gÜn okulda gêîrülebilir. 
(911) 109>6 

ura 100 ton tçtn 938 lira olup evaat ve 
§&rtnamesl 960 kuru§I mukablltnde satin 
ahn1r. Tallplerln her sün Ankara Lv. A. 
Sa. AL Ko. na mUracaatlar1. (589) 10608 

ANKARA V ALILlGl 

Kirahk dükkânlar 
Ankara Valtlltlnden: 
Husust tdareye alt Banka.lar 

alnde 50~ lira muhammen bedellt 
cadde -
Sve 6 

No. lu ve 1200 lira muhammen bedelli 
22 No. lu Uç dilkkA.n1n may1a 9tl gayeel· 
ne kadar lcar1na tallp zuhur etmedlt"tn
den 17. 2 941 pazartesl gUnU saat 15 te 
lhaleat yap1lmak Uzere yeniden aç1k art
llrm1ya konmu§tur. 

Taliplerln % 7 ,6 ntebetinde temlnat 
mektubu veya makbuzlarlyle !hale gUnü 
e:aat 15 te vll:\yet dalmt encümenlne ve 
§&rtnamesi nt gOrmek lsttyenlerln husust 
muha.sebe tahakkuk mUdürlUA'Unc müra
caatlar1 llê.n olunur. (697) 10709 

Cilt yaptmlacak 
AnkRt<I \'1tlilt inden : 
Husuat ld~reya d.i t 281 a.det defterln 

clltlettlrilmesl aç1k aksiltmeye ç1kar1l

m1ft1r. 

r 

thalesl 24. 2. 94.1 pazartest günü aa.. 
15,30 da vllàyet dalmt encümenlnde 

ter .. dilecektir. 
?i.luhammen bedell 620 llra 40 kuru~ · 

tur. 
Tallplertn 46 lira 53 kuru1luk temtnat 

makbuzlarlyle birltkte thale gUnU muay
yen saatte vilê.yet datmt encümenlne, 
§artnarnesint g4irmek ve tazla tafsUa.t a.1-
mak fstlyenlerin de keza dalmt encümen 
kalemlne mUrace.atlar1 l11n olunur. 

(802) 10833 

Tamirat yaphnlacak 
Ankara Valilitinden : 
Ke~if bedeli (2000) liradar.. ibaret bulu

nan Cebcci Devlet Konservatuvar binas1n
da yapdacak tamirat.cn 4/3/941 sali günü 
saat on be~te Vil&yet Nafia Komisyonun. 
da ihalesi yapi1mak üzere pazarhia konul

mu&tur. 
Muvakkat teminat1 (150) Jirad1r. 
lsteklilcrin teminat mcktup veya mak

buzu, ticaret odas1 vesikasi vc ihale tari
hinden üç gün cvel viliyet makamina mü. 
racaatla alacaklar1 chliyet vesikalariyle 
birlilcte sO:r.ü gec;en gün ve saatta komis • 

yona gelmcleri. 
Bu i$e ait ke$if ve ~artnameyi hcr gü.., 

Nafia Müdür1üiündc gôrebileceklerdir. 
(917) 10928 

Znyi - Ankara 1'~urus ~tüdürlüiünd1 

'llch;hm nüfus tt"7.kf'remle Ankara hay'· 
h11.stanesi11rlen ald1jhm askerlikten terhls tf'1 
kere1nl knybettim. 'Yenilerlnl alacaitmdan e' 
kitcrinin hHkmü yoktur. - Ankllr& 1smetp1 
~R m:1hn1lesl Giliel aokak ~To. 2 Sl:'Jim otlt 
Kadir Sar11oy 829. 601 

, 

Muhasip . veznedar almacak 
T oprak Mahsulleri Ofisi 
Umum Müdürlügünden: 

Ofisimizin ta§ra te§kilâtm • 
daki münhal 60, 7 5, 85 hra kadro 
tahs1sath muhasip veznedarhk • 
!ara ahnacaklar 1çin imt1han a
ç1lm1§tlr. 

lmtihana girebilmek için, lâa -
ka! orta derecede tahsil gormil§ 
olmak lâzimdir. 

Devlet veya 3659 say1h kanun 
§Ümulünc gircn müesseselcr me
murluklannda bulunmu§ olanlar
dan, vaziyetleri bu vazifeyi ifa
ya kifayetli i:orülenler, imtihan
siz ahnacaklard1r. 

lmtihan, 20/2/1941 per1embe 
günü ogieC:en sonra saat 14 te 
Ankarada umum müdürlük bina· 
smda yap1lacaktir. 

Talip olanlann, 19/2/1941 çar· 
1amba günü aklJ"mma kadar, a • 
§ag1da yazih evrak1 müsbitele -
riyle, Umum Müdürlük Zat l'i" 
leri Müdürlügüne müracaatlan. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdan1, 
2 - ~ahadetname ve tasdikna: 

me, 
3 - Sihat raporu, 
4 - Askerlik terhis tezkeresi, 
5 - Hüsnühâl kâg1d1, 
6 - Hizmet vesikaa1 1 

7 - Fotograf. (840) 10865 

lnhisarlar U. Müdürlügü 

Agaç biçtirilecek 
lnbiurlar Umum Müdürlüiünden : 
1- ldaremizin Adapazar1 havali1ind1 

mevcut 14.000 MJ. kOknar tomruiunun bi· 
çilmesi iti puarhk uaûliyle ckailtmeye 
konmu1tur. 

II- Beher M3. nin (4) liraya biçile • 
ceii tahmin olundujuna gôrc muhammtn 
bedeli 56.000 tira muvakkat teminat1 4200 
1irad1r. 

III- 2000 • 4000 M3. için dahi teklifte 
bulunulabilir. Bu takdirde teklif edilecek 
mikdar üzerindcn teminat yat1nlma1Idir. 

IV- Pazarhk 20/2/941 per§embe günü 
saat 16 da 11tanbul1da Kabata,'ta levaztm 
ve mübayaat 1ubtaindeki ahm komisyo • 
nunda yapdacakt1r. 

V- Sartname lcvazrm 1ubesi veznesin.. 
den ve lzmir - Ankara ba1 müdürlükleriyl1 
Adapaza.n mildürliliilnden 28o kuru~a ah. 
nabilir. 

VI- 11teklilerin pazarltk için tayin o
lunan gün ve 1aatte yüzdc 715 güvenme 
pualariyle birlikte m~kQr komisyona mii-
racaatlarr. (740/621) 10666 

Rakt Ji1esi kasas1 ahnacak 
lnhisarlar Umum Müdürlü • 

günden : 
1 - Yenidcn deA:lttlrUcn muhammen be

dell mucibince fartname ve climuncslne go • 

re 15 Cl. Uk flfeler içic "150011 25 Cl lik için 
"200011 150 Cl. llk içln "100011 ve 100 Cl. lik 
için "500" adet kt ccman H5000" adet raki 
$Îfeal kasu1 kapalt sarf uauliylc eksiltmeye 
konmu~tur. 

II - r.tuhammen bedelt u1!5".00011 lira, mu
't'&kkat teminatt "1125" Urad1r. 

III - Eksiltme 2'·11-9~1 paz.arte8i günll 
aaat 15 te Kabata:fta levat1m ve mübayaat 
fubesindekl ahm kombyonunda yap1lacakhr. 

IV - Sartcame stszU geçec !}ubeden ve 
Ankara ba$mlldürlülündcn para.s1a almabi .. 
lir. 

V - fstcklller mühürlü teklif mektupla
r1n1 kanunt vesaikle % 7,G güvcnme par&a1 
makbusunu veya banka tcmlnat mektubu .. 
nu ihtlva edccck kapab 1arflar1n1 !hale gi1 .. 

nü eksiltme aaatlnden blr saat cveline ka -
dar mc7.kQr komisyon ba$kanhj1na makbur: 
mukabilinde vcrml:'leri 1Az1md1r. (806-707) 

10749 

ANKARA BELEDIYESI 

Kamyon tamir ettirilecek 
Ankar.a Belediyesinden : 
1- Tamir ettirilmc1i mukarrer ve Ba

lcdiyc su idaresine 1lt Fort k"myonun t .. -
miri için iatckli ç1kmad1i1ndan bir ay 1çin· 
de pazarhkla. tamir ettirilmesi tt-l.i.arrilr ct
mi$1ir. 

2- Muhammen bedeH 1192 lirad1r. 
3- Tcminatr 178 lira. 80 kuru§tur. 
4- Sartnamcsini Jërmek ve paras1z a\. 

mak istcyt:.lerin her gün cncümcn kale -
mine vc iateklilerin de 21/2/941 cuma gi.l. 
nii saat 10,30 da Bclediyc daircsinde mü • 
te1ekkil daimt encümene miirac::aatlan 

(860) 109>3 

Müteahhit nam ve hesabma 
filitre kumu ahnacak 

Ankara Belediyesinden : 
1- Su i1leri içîn ahnacak olan 50 ton 

filitre kumuna istekli c;1kmad1i1ndan ek • 
siltmcsi on JÜn uzatilm1ft1r. • 

2- Muhammen bedeli (2500) liradrr. 
3- Teminat 187 tira 50 kurn$tur. 
4- $artnamcsini gôrmek ve paras1z al· 

mak isteyenlerin her rün encümen kalemi
nc ve istcklilerin de 21/~/941 cuma günü 
saat 10,30 da Belcdiye dairesinde müte -
~ekkil daimî encümene müracaat1arr. 

(86t) Tn~~~ 

.111111111111111111111111111111111111••1 .. -- -
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Umumî Heyet toplant1s1 
Ankara Memurlar Kooperatif Sirketinden : 
idare meclisisi, Ankara Memurlar Kooperatif f;lirketi hissedarlar 

umumî heyetini 5 / Mart / 1941 tari hine müsadif çar§amba günü sa
at 13.30 da Ankara belediye salonun da senelik adî içtimaa dâvet 
eder. 
Toplantiya i§tirâk için ortaklann hisse senetlerini ibraz etmeleri 

lâz1md1r. 

MÜZAKERE RUZNAMESt : 
1 - 1940 senesi idare meclisi müra kipler raporlarmm okunmas1, 
2 - 1940 senesi bilânçosunun tasdik i ile idare meclisinin ibras1 ve 

ortaklara temettü hissesi tevzii ve m übayaat üzerinden risturn icra -
SI, 

3 - Hulki Alisbah yerine idare meclisi âzahgma seçilen Emin Sar
gmm intihab1m tasdik. 
4 - Müddetleri biten idare meclisi âzas1 yerine yeniden intihap 

yap1lmas1, 
5 - 1941 senesi mürakiplerinin int ihab1 ve ücretlerinin tayini 605 

~================================================~ 

Makina kay1s1 satin ahnacak 
Malatya Pamuk Deneme, Islah ve tir etme Çiftlll!i Mtidürlügtinden: 

Cinsi 
Kauçuk kayi§ 
Kauçuk kay1g 
Kôsele kay1~ 
Kosele kay1~ 

Metre Adet Ebadl 
13 1 12-13 santlm 

8 santim 30 1 
10 
10 
10 

1 
1 

1 

3 santim 
4 santlm 
5,5 santlm Kosele kayi§ 

îsteklllerin 
caatlar1. 

en geç 1 mart 941 tarihl ne kadar 
10936 

mUessese mUdilrlyetlne mlira-

~=============================================~ 

Çankaya otobüs seferleri hakk1nda Il 
B elediye Reisliginden : 

Çankaya'ya yap1lmakta olan otobüs ak§am sef erlerinde 

izdihama mâni olmak için Ulus Meydanmdan saat 17.25, 
18.25, 19.25 de hareket eden arahalarm gidi§ seferlerin -

de, Kavakhdere'ye kadar yapilan yolculuklarm Pazartesi 

17-2-1941 tarihinden itibaren 2,5 kuru§ fa2la ücrete tâbi 

tutulacagi saym halka ilân olunur. (881) 10906 
~ ~ 

Umumî Heyet toplant1s1 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankas1 

Memur ve Müstahdemleri Yard1mla§ma Cemiyetinden : 

Bilânço ve hesa~l:rm tetki.ki, mu -1 f~~~~lâde olarak 29/ 3/1941 cu~art.esi 
vakkat idare heyeti azasmm 1bras1 ve gunu saat 12 de Ankarada Turk1ye 
yeni idare heyeti âzasiyle mürakiple- Cümhuriyet Merkez Bankas1 binas1 
rin seçilmesi için umumî heyetin âdî dahilinde hususî dairede toplantiya 
ve nizamnamenin 5, 17 ve 26 mc1 mad- çagnlmas1 kararla§hnlm1§ bulundugu 
delerinde degi§iklik yap11mas1 için ilân olunur. 603 

/.r:===================================================~ 

T ornac1 ustas1 aran1yor 
O rman Çiftligi demir fabrikas1 için askerligini yapmI§ 

bir tornac1 ustasma ihtiyaç vardn. Müdüriyete mürac aat . 

ORMAN Ç1FTL1G1 

~================================================~ 

ENKAZ SATISI 
Ankara Defterdarh~tndan: No. M. bedell 

Lr. Kr. 
630 OO 
520 OO 

5000 OO 

M. temlnat 
Lr. Kr. 

27 25 
39 OO 

375 OO 
300 OO 

52 50 

C!ns! Ada -Parsel 
Ev enkaz1 1180 7 
E·· enkaz1 1239 10 
Apartiman E. 1227 21 
Apart1man E. 1180 07 
Ev enkaz1 1230 1 

Kap1 
OO 
30 
OO 
OO 
02 

4000 OO 
700 OO 

1 - Rasattepede Amt-kabir isltmlâk sahasmda kà!n yukar1da ada, parscl nu
maralariyle muhammen bedeUerl yaz1h binalar1n çati ve keremitler! kap1, pen
çere, tutla t~ ve salr malzemesl mtiteah hide ait olmak lizere hedml ve yerinin 
1artnamesl mucibince bina yerlerine tes vlyesl i§lnin ayr1 ayr1 lhaleler! yan1lmak 
lizere aç1k artt1rm1ya konulmu§tur. 

2 - ihaie 6. 3. 941 tarlh!ne müsadlf per§embe gUnU saat 14 te defterdarhkta 
toplanacak komlsyonda yap1lacaktir. 

3 - isteklller lhaieye girebilmek lçl n yukar1da hlzalarmda yaz1h muvakkat 
teminat akçes! veya banka meklubu ile vilàyet nafla mUdUrlUg-linden ehllyet ve-
1Slkas1 alacaklard1r. 

~ - !hale bedell nakden ve pe~inen te !!Vlye olunacaktir. 
~ - îstekliler bu l§e ait ke§lf evrak1 m fennl ~artnameyi gôrmek ve izahat al

~ak Uzer defterdari1k mil!! emlâ.k ve vl lâyet naf1a mUdiirlUg-Une müracaatlar1. 
(912) 10927 

=
.111111111111111111111111111111111111111&..=I 

Memur al1nacak 
~Çocuk dad1s1 aron1yor~ C. H. P. Genel Sekreterügm -

: Îyi bir çocuk dadis1 aramyor. Tl: tillU : den : 

: numaraya mUracant. 687 C. H. P. Gene! Sekreterlik Büro -

':1 1111111111111111 1111111111111111111111,. 

Memur aran1yor 
Ticari bir n1üe~sei,enin muhasebe i ~ lcrin -

de çnh~t1r1lmak üzcre tlcarct liscsinden me

zun lerclhnn eveke muha,rht· i~lerinde ça -
h'm17 bir bayan nrnniyor. lktidarma gore, 
asg-artsi müessesat barem kanununnn tayin 
ettii(l mikdnr olmak Uzere, Ucret verilccck
tir. Taliplerio yaz1 ile ve rn11fossal !erctimei
halleriyle Ulus'ta muhasip rumuzuna müra· 1 
c q•Jnr1. 

sunda ~imdilik be!! lira yevm1ye ile 
istihdam edilmek ve ilende gostere -
ceg1 ehhyet üzerine maa§h kadroya 
ahnmak üzere bir memur ahnacakhr. 
lsteklilerin a§ag1daki vesaikle Parti 
Ba§kâtipligine müracaatlan bildiri!ir. 

1 - Lise olgunluk §ahadetnamesi, 
2 - Sihat kâg1d1. 
3 - Askerlik vesikas1 
4 - Nüfus kâg1d1. 
5 - 3 kita vesika fotograft. 

rr==================:::i::===================~ 

Boyburt Çoruh Un Fabrikos1 Türk Anonim 

Sirketi nin Umumî Heyet Toplontis1 
17 mart 941 tarlhlne tesadUt pazartesl saat 9 da b~lanacaktir. 
Umttm heyet toplant1s10da bulunmak Uzere hlssedarlar, hâmll oldukla

r1 hisse senetlerinl ve yahut mtisblt veslkalar101 lçtlma gUnündan bir haf
ta ontine kadar ~irket kasaa1na tevdl Ile duhul!ye varakas1 almalar1 llân 
~~~ ( 

Ruznamel mlizakerat: 
1 - Mecllsl idare raporunun okunmas1, 
2 - Murak1p raporunun okunmas1, 
3 - 940 bllânçosunun tetkik ve tasdlklyle mecllsl ldare ve muraklple-

r!n lbras1, 
4 - 941 lhzarl blitçeslnin tasd!kl, 
6 - Îdare heyetlnln tekllfl veçhlle temettUUn tevzll, 
6 - :Müddetlerl hltam bulan mecllsl idare Azalarmm yerlne dort âza 

lntthap edllmesl, 
T - Îk! muraklp intlhap edllmesl. 402 

i n~aat ve elektrik 
mühendisi ahnacok 
Toprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Müdürlügünden: 

Umum Müdürlük Merkezin

deki ihtisas mevkii, 400.- Dërt 
yüz lira kadro tahsisath bir a -
det in§aat ve 300.- ù ç yüz li -
ra tahsisath bir adet elektrik 
mühendisligine münasipleri ah -

nacaktir. 
Taliplerin a§ag1da yaz1h evra

k1 müsbitelerini bizzat veya 
posta ile, 20/2/1941 per§embe 
gunu ak§amma kadar Umum 
Müdürlük Zat l§leri Müdürlü • 
güne tevdi etmeleri. 

1 - Nüfus hüviyet cüzdam, 
2 - §ahadetname veya tas -

dikname, 
3 - Sihat raporu, 
4 - Hüsnühâl kâg1d1, 
5 - Askerlik terhis vesikas1. 
6 Hizmet vesikas1. 
7 - Fotograf. (836) 10861 

Büyük Salonunda 

19 ~ubat 1941 Ç a r§amba 

Ak§am1 

BÜYÜK GALA YEMEGi 
0 ak§ama mah sus 

ANKARA' da ilk d e fa 

" Pic k a rd' s Ch i ne s è 

Syncopators,, 
Atraksiyon Orkestras1 

Amerikan F ant ezist 

PA BLO 

Step Dansorl eri 

MARGO ve KORTEZ 

Akrobat 

SUZY D 'EVY ve G 1TT A 

Z enci J azz Sark1c1s1 

L A U RY L AWRE NCE 

v e 

Me§hur O rkestr am1z 

FRED GARDEN and his BOYS 
Y emek Fiyab : 3 Lirad1r . 

Masamz1 Reseps y ondan 

evelden tutunuz. 

FRAK veya SMO KING 

Memur ol1nacak 
T oprak Mahsulleri Ofisi 

Umum Müdürlügünden : 

Umum Müdlirl\lk .!Vlerkezinde 
i40.- Yuz kirK lira .Kadro tahsi
sath Afyon muamelât memurlu
gu ve mubayaa kormsyonu katip
ugme, devlet veya 3659 say1h ka
nun §Ümulüne giren müessese -
Ier memurluklannda bulunmu§ 
veya bulunmakta olanlardan bi 
ri ahnacaktlr. 

Lisan bilenler tercih olunur. 
Talip olanlarm 20 / f;lubat / 

1941 per§embe günü saat ona ka

ùar. a§ag1da yaz1h evrak1 müsbi
teleriyle Umum Müdürlük Zat 
(~ l.r. n Müdürlügüne müracaat 

lan. 
1) Nüfus hüviyet cüzdam, 
2) $ahadetneme, tasdikname, 
3) Sihat raporu, 
4) Hüsnühâl kâg1d1, 
5) Hizmet vesikas1, 
6) Askerlik terhis vesikas1, 
7) Ü ç küçük bir büyük foto 

graf. (83 7) l 0862 

U L U S - 22. !ne! y1! - No. 7015 

1mtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umumî Ne§riyau ldare eden 
Yaz1 l§leri Müdürü 

Mümtaz Faik FENIK 
Müessese Müdürü Na1it Ului 
ULUS Basnnevi ANKARA 

E ml â k ve Eytam Bankas1ndan 
PE~1N P ARA VE AÇIK ARTTI R M A 1LE 28/ 2/1941 CUMA G Ü N Ü SA T I LACAK EM~ 

Esas No. Mevkl! ve nevl 
572 Çankaya Ktiçlik Esat 

mevkilnde tarla 

1207 
1311 

1312 

1313 

13U 

1315 

1316 

1318 

1320 

Abfbey mahalleslnde 
Etllk Kuyu yaz1s1 mev
klinde bat yerl 
Etlik kuyu yaz1s1 mev· 
kllnde evll ba~ 
Etllk Yukari Ayvall 
mevkllnde boz arazl 
Etllk Yukar1 Ayvall 
mevk!lnde bag yerl 
Etlik Yukar1 Ayvah 
mevk!lnde baf yeri 
Etllk Yukari Ayvah 
mevkllnde bat yerl 
Etllk Kuyu yaz1s1 mev
kllnde bat ve ev yerl
nin 1/4 hlssesi 

Etllk Yukari Ayvall 
mevkllnde tarla 

Ada Parsel 

1833 16 

1761 

1761 1 

1764 7 

1764 12 

1764 13 

1764 14 

1755 37 

1766 5 

Mesahas1 Klymetl 
dllnlim 10 100 

583 1166 

6950 

3994 360 

68540 686 

6925 208 

2355 71 

20060 602 

4800 tamamt 240 

Teminat 
20 

233 20 

95 20 

72 OO 

137 OO 

41 60 

14 20 

120 40 

48 OO 

Îzahat 1).1 
Sarkmda ve cenubunda lklz papal n8' 
lar1 garbmda dere, glmalinde bOI 
Tahir. 

~· 
Ulucak astalh 1.izerinde ve araba 
miranesl karg1smdad1r. 

1
., 

Azlme ve Abdullah Sade bajtls.1'1 

nmdad1r. 'I'. 
Azlmeve Abdullah Sade battar1 

01ndad1r. 4r 
H - 15 - 16 - 5 parsellerin o!Jllalln 
dlr. 
7 - 13 - 8 parsellerln 11lmallndedlf• 

d dJt• 
7 - 6 • 8 • 12 parsellerln ortasin 6 

O
rta,11n• 

3 - 7-13 - 17 • 3 parsellerln 
dad1r. 

1'.,. 
Serif klz1 Hatlce Dldartn baf!nlll ~··· 
e1smdad1r. Hlssedar1 Albay ).!US 

d1r. ri°' 
1750 87 17 40 üzerinde bekçlye mahaus 46 tB1 

lu blr ev vard1r. 

P E.51N P A R A VE AÇIK ARTTIRMA l LE 4/ 3/ 1941 SAL I G Ü NÜ SATILACA KEM~ 
1339 

1343 

1344 

1349 

1350 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

Etllk Klz1lçukur mev
kllnde tarla 
Ba§k1r, mahallesi Ko
cabill sokat1 arsa 
Klrg1z Mah. GUner so
kak 10 No. lu ah§ap e
vln 960 h\ssede 45 his
ses! 
Cebeclde Demlrllbnh 
çede arsanm 1181 h\s
sede 20 hiasesl 
Cebecide Demlrllbah -
çed~ arsamn 1228 hls
sede 48 hisses! 
Cebeclde Demirlibah -
çede arsanm 1124 hls
sede 376 hisses! 
Cebecide Demlrllbah -
çede arsanm 938 hisse
de 42 hisses! 
Cebeclde, Demlrllbah -
çede araanm 652 hisse
de 4 hisses! 
Cebeclde Demlrllbah -
çede arsamn 840 hlsse
de 104 H. 
Cebeclde Demlrllbah -
çede arsamn 912 hisse
de 200 H. 

1768 65 

501 5 

333 54 

968 6 

968 6 

966 2 

964 16 

964 15 

964 15 

964 16 

2341 117 23 40 

1082 1082 216 40 

150 tamamt 61 12 20 

1184 tamam1 15 3 OO 

1228 tamarru 36 7 20 

1124 tamam1 282 56 40 

938 tamamt 42 8,40 

652 tamam1 04 0,80 

840 tamam1 104 20,80 

912 tamam1 300 60.-

Emlneve HUsey!n tarlalar1 ortas1nd" 
dlr. , , 
HUseyln Kavirkah'mn evlnln '/ 
dad1r. 

Hlssedar1 Ayge ve 5erlfedir. 

J!I' îmarm 1593 ada 6 parsellndedtr. 
sedar1 Setika Eren'dlr. 

J>il' 
îmarm 1593 ada 5 parsellndedif· 
sedar1 Sefika Eren'dlr. 

Jil' 
îmarm 1593 ada 4 parsellndedtr. 
sedar1 $efika Eren'dir. 

dir· 
îmartn 1586 ada 11 parsellnde 
Hlssedari Ali Falk'tlr. 

ed:r· 
imarm 1586 ada 10 pars~llnd s"' 
Hlssedarlar1, Salim, Pertcv, Fntf11 
~~ , 
îmarm 1586 ada 12 paraellndedif· 
sedar1 Ali Faik'tlr. 

Jfl' 
îmarm 1586 ada 13 parsellndedit· 
sedar1 Ali Falk'tlr. 

Il~" 1 - Yukar1da lzahab yaz1h emlâk, pegin para ve aç1k arthrma ile ve dellAI lyesl mUgterlye ait olmak Uzere sati prr 
2 - Arttlrm1ya lgtlrâk edeceklerden milhlir kullananlarm mUhUrlerini noterde n tasdlk ettlrmeleri ve mUzayede ~· 

amda verllen bedel mukadder klymetl geçtlg-1 takdlrde, tal!plerin temlnatlar1m nlsbet dalreslnde tezylt eylemeleri !A' 
dlr. 

3 - Îhale, yukar1da gtlsterllei.. tarlhl erde saat on dortte bankam1z sahg koml syonunda yap1lacakhr. 
depozlto akçesl, hUvlyet cUzdam ve lkl veslka fotograft lie emlâk servislne mUracatlar1. .. (933) ' îateklllerin :~ 

Ankara 4 UncU fera Memurlugundnn : 
Altunda/i; Tiftik fllbrikas1 kar~1smcla 360 

'<o. lu Sinan evlnile Çorurulu Osman Kils -

tekçi tarafmn. 

)' 1 1 AT.lllimn 22-2-941 tnrihinde saat 16 de Il' 
T 0 p an t1 salonunda haz1r bulunmalar1 rica 01°~,t*· 

Ferit Tana'ya 6-2-938 tnrihli teahhüt se
nediyle 197 lira borcunuzdnn dolay1 hnkk1 -
mzda ynp1lan icra takibi ilzerine namm1za 
ve ikametgllh aclreslerinize ç1knr1lnn tebli -
gatlar bulunnm11d1g1mzdan dolay1 billl teblig 
gelmi,tir. U. U. mahkemeleri knnununun 141 
U3 ve 144. Uncü mnddelerine tevfiknn, 15 
p;Uo mehi! verilerek illlnen tebligat icrasma 
knrnr verilmi~ olclugunclan bu mUddctin hi -
tammclno itibareo 7 gtin zarfmcln yuknrcln 
mikdar1 gosterilen borca kar,1 bir diyecegi -
niz varsa dniremizin 9~ l - 898 sny1h dosya -
!llna tahriren veya §ifahen beynnntta bulun
rnamz lâzamd1r. Aksi tnkdircle borç kesbi ka
tiyet etmi§ olncagmdan hakk1nizda gerek hu· 
kukl ve gerekse ceznl icra lflâ.s kanununun 
ahkâmiyle takibata devnm olunabilecegl illl-
nen teblig olunur. 608 

Zay! - Harp Okulundnn ald1g1m (939 -
319) sicil No. ~ehndetnamemi za>i ettim. Ye
nisini alacng1mdnn eskisinln hükmU yoktur. 

Ilnlit Alpan 600 

Nozari dikkate 
Yeni,ehir Me~rutlyet Caddesi No. 19 

Bizim Manav sebzeci Tl: 6271 
Her nevl sebze kuru ve ya~ meyva· 

iar, ucuzluk, nefaset ve kolayhk, bir 
tecrUbe kâfidir. Evlere hususl vesaiti· 
mlzle lrsalllt yap1hr. 

Ahmet Batman 682 

Bolvndm Asliye Hukuk llûkimliglndeo: 
Bolvadm'm Kestemet mnhallesinden Gom

be oglu Ahmet klZI Duclu vekili tarafmclan 
müddeialeyh Bolvad1n'm Aliefencli mahalle
slnden Bngclath ogullarmclnn Halil Dnhtat
h aleyhlne açm1~ oldugu bo,nnma dâvasmda 
müclclelnleyh m 11 maileyh llnlil Dahtnth
nm tebliga sa!ih ikametgllh1 meçhul kalch
gmdan ilâneo tebllgat lcrasma mahkemece 
karar verilmi~ olduguodnn muhakemenin mu
ayyen bulundugu 6-3-9"1 tarihine mlisndif 
çar~ambn gtinü saat 9 cla Dolvadm asliye hu
kuk mnhkemesinde hnzir bulunmnmz ve ya
hut musnddak vekdletnameye müsteoiden ve
ki! gèlnderilmesi aksi takdirde hakk101zdaki 
dl\vamn glyaben devam olunacng1 teblig ma
kamma kalm olmak üzere iU.n oluour. 602 [ 

Bilecik Sehlr KulilbU Reisliginden Ruzname: Kultibiln mali duru111° dl 
Îdnre heyeti kulilp umuml heyetini fev- riyle cemiyetler kanununun 22/B oi• 

knll\de toplanbya çag1rm1ya karar vermi~Ur. nin tatbik1. 601 

Zonguldak'ta acele sahhk memleketimizin iklimine ah~d 
Romanya cinsi inekler ~1 

Zonguldakta Romanya cins i td1kt1r. Arzu edenlerin 1 -3-~,r 
günde 10 - 18 kiloya kadar s üt ve- tarihine kadar Zonguldaktat. 

r e n iyi bakdm1' 12 inek a~ ; Je sa- ç 1 Ogullarma müracaatlar1• 

(, 

-/ ~, ii .. ' t 

Normacol ald1g1mdan berl kendlmi gayet lyl hissedr: 
yorum. - Normacol aslà zara ri olm1yan nebatî mad· 
deden yap1lm1§d1r. Bu zerrecikler bag1rsakda gaitl 
maddelerle kari~makda, jelatlni $eki lde $i~mekde ve 
bè>ylece gai t i maddeler yumu§ak ve kolayl1kla kayan 
bir hale gelmekdedir. Bu suretle normal $0kilde yani 
saglam $ah1slardaki tarzda ve diger müsh1llerde gorOI· 
dügü gibi bagirsak kenarlarinda her hangi bi r taharr0$ 
olmaks1zin bag1rsaklar1n bo$almas1 vukua gelmekdedir. 
Bu itibarla Normacol sayesinde bag1rsak bo$almas1 
hallerinde diyare manzaras1 aslâ gorül!!l~ekdedi r, 

Sizde kab1za kar$1 Normacol kullan1n1z..,bir tecrübe ile 
tesirinin mükemmelligini anlam1§ olursunuz, 

NORMACOL 
en ideal kab1z ilac1 -.,, 

ÎENÎ Sinemada HALK Sinemasinda SUS Sinemasmda 
Bugün bu gece 

Rosslni'nln eserlnden naklen 
fevkalâde blr film 

Sevil Berberi 
Eglence • zevk • musikl film! 
Ba§ r oide: beynelmllel mu

gannlye Esterll t ... astro 
ilâveten: son dlinya haber

leri. Seanslar: 10 - 12 - 14,30 
16,30 • 18,30 • 21 

Bu gece saat 21 de 

1. En son dilnya h1tberleri: 

a) Bardiya, Sollum, Kapuzzo
nun znpti. 

b) fngiliz deniz ve hava ku
vetlerioin bombarc11manlar1 

2. IIA YDUT ASKI 
Ba~ roide: Seznr Romero 

Sant: 10.30 - 12.30 - 14.80 -
16.30 - 18.30 da 

KIVIRCIK PASA 

BugUn bu gece 

TUrk Glnemac1hftnda 
unutulm1yacak blr eser 

Eser: Sermet Muhtar 
Rej!: Faruk Genç 

Salt - Hallde • YQ§ar 
Seanslar: 10 - 12 - 14 -16 -

18 ve 20,30 d& 

Bugün bu ~ece 
111

1 
. .. 11 

Haftan1n en heyec .... 
tllml b!rdeD 

1. SERVET HIRSJl!f ;JJ 
2. ESRARENGtZ st! 

SÜVARÏ <fi 

BQ§ta.n ba§a macet" ~ 
cesaret so-16· 

Seanslar: 10 - 12 - 1t. 
18,30 - 21 


