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T ürkiye -Bulgaristan beyannamesi 
Dün imzalanan beyanname ile 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

iki devlel aras1ndaki emnivel 
Ye itimal tarsin edilmektedir 
Îürkiye ve Bulgaristan için 
• 
içtinap, haricî siyasetlerinin 

her türlü taarruzdan 
degi§mez bir esas1d1r 

Yeni o~~~RAN 1 .. Buo~A~~:.!~,m~E~~~!,z ••~i~~Rba1!~1~rda" 
d,,n•~!et bünyeoinde ilk ofi11 iç ve 
tin· l>lubadele ile iatihsal faaliyetle
•I~ takip edici, hükümetçe karar 
<iy 1~ veya direktifler verilirken va
ii• et, aydmlabct bir unsur olmak 
tin"• kurulmu1tu. lktisat Vekâle -
de~ bba~h olan "Türkofis,. bir müd
"•r ~ •ti gërdü. Sanayile1me hare• 
det 'i:!n ilk 11ralarmda k10a bir müd
llih ir 0 aanayi ofisi"nin kuruldugu, 
•nd~yet banka aiatemi içinde devlet 
h,t Ua

1
triainin i1letilmeaine geçildigi 

"yeni kar111kltklara belki de mani olacaklir., 

•r ardadrr. 
llu..:: k'. • • 1 'lk f' d .. Ile le: a. ... n u manas1y e 1 o 1s, u -

Ankara, 17 a.a. - Bugün Hariciye 
Vekllletlnde aaat 13 te a§ag1daki be
yanname Hariciye Vekili ~ükrü Sa
raçoglu ile Bulgaristan'in Ankara el
çiai B. Kirof arasmda lmza edilmi§
tlr: 

Tilrk ve Bulgar hükümetleri müte- r 
kabil menfaatleri ve iki memleket a
rasmdaki itimat ve dostlugun tam o
larak muhafaza11 bak1mlar1ndan hari

.. Romanya'da 
30 alman 
f1rkas1 var 

·--'~ 450 kadar da a!man tayyaresl 
bulundugu fa hm in olunuyor 

Nakliye kollari cenuba 
dogru ilerliyorlar 

Sofya; i7. a.a. - (Roytcr) : 
Bir taraftan Bulgaristan•daki Alman h.,. 

ztrhklan ikmâl edilirken, diicr taraftaa. 
da yckO.n mevcudu 600 bini bulan 30 kadar 
Alman f1rkas1 Romanya'y1 kontrollart al .. 
trnda bulundurmaktadtr. 

Romanya'da son zamanlara kadar csaa 
itibariylc avctlardan milrckkcp olan Alman 
hava kuvctlcri aon gilnlcrdc a 1; 1r bombar
d1man tayyareleri ve k1taat 1çin nakt:ye 
tayyareleriylc takviyc cd!lmi lc: r :fr Jl a '.cn 
Romanya'da 450 A Iman tayya· cs1 mcv :-ut 
olduiu tahmin cdilmckteiir. Bu ti)'yarc?cr 
Romanya'nrn hcr tarafina da o;t m · ~ bulun .. 
mak'a bcraber, son a:ün1er }c Ir \'C cc
nup bududu~lartna dogru ha rckcucr vuku .. 
bulmu!jtur. 

Yugosla\.'ya hududunda hl!cn üç f1rka11 
mcvcuttur. Fakat Roma....,ya Sovyetlcr 
Birligi hududunda geçen hafta k1~Jalara 

Alman k1taat1 taraf1ndan cl konulmu1tur. 

tin; h~ar vazifesi toprak mahsulle· 
l>ie~ 11>1aye olan ve bu ad1 ta11yan 
Yer eut te1ekküldür. Hükmî 1ahsi· 
ct..r~ 0 1an bu müessese tamamen ti .. 
l(., 1 dlllahiyette bir devlet organ1d1r. 

cî 1iya1etlerinin veçheaini tayin ve 
ifade lçin müteaddit diefalar yapml§ 
olduklan fikir tcatilerinden elde edi
lcn mesut neticelcri mü§ahedc etml§ 
olduklan cihetlc; 

Sarniç vagonlartna benzin doldurulurken 

Dilier k1talar KOstcncc'yc tah$it cJil .. 
mi&lcrdir. Nakliyc vapurlar1 buradan haro
kcte â.madc bulunmaktad1r. Keza Buliar 
hududu boyunca Tuna limanlanna büyük 
mikdarda harp malzcme9i na.klcdilmi!jt:r. 

n .. 
ile 1•1ne tah1i1 olunan sennaye 
~ 7~:zularma giren mallar1 alrr, 
'-: •ri ya aynen veya itliyerek pi· 

;ntn icaplarma gOre satar. 
tio, ~zi devlet dairlerinin daha çok 
iç;11 ti .. uaullerle yapacak!an i1ler 
ltii.,,rutedavil 1ermayeh 1ubeler 
ltu1, "'!''• bunlarm da husuoî hu· "'•t• lq,tdeleri içinde aht verit yap
"•irj tr kahul edilmi1tir. Ancak bu 
hu1

11 
le1ekküllerin vazife•i, bagh 

)•tl n~uklan dairelerin esao faa\i
"' -e:•n.e nazaran ikinci derecede 
lerj

11 
eta onlarm bir kunn hizmet-

11 • Yardrm teklindedir. 
hir kiday, ilk zamanlarda yÜksek 
ll•ni, 0 1>1i1yona bagh olarak Ziraat 
hir 1 ••1t1rn bünyesi içinde çah1an 
tor •tekkül tarafmilan satm almr-

"• p' ·1 t'tlc: f 1yasalara zaranna ver1 e .. 
~i!1, ari,, devletçe kapatrhyordu. 
''• 1 Y•t bu himayeyi geni1letmek, 
"'•k ~"! b;r ticarî mabiyet verebil· 
~tul~1n Toprak Mahoulleri Ofisi 
lie le du. Hâdiseler bu iotihalenin 
tee;~ ar Yerinde oldugunu ispatta 
h;n 1 :'~i. Avrupa'da ba1hyan har
h;llt, ••ir1yle devlet, yalntz bugdayi 
~ • .,,;.• ~egil, bütün memlekette 
1lÎf\i de ~!Yecek maddelerinin tevzii 
~1. lat'h U~erine almak zorunda kal
~Çe 11.' •al fazlasrnt d11 pazarlarda, 
"•ti>t •aran daba ucuza vermek, 
dr. c:.jn °nceki devrin icaplarmdan· 
~· hu ecek y1hn mahaulü az bile ol
.. ~r z nu drtardan ehvence tedarik 
"'ha alltan rnümkündü. Avrupa'da-
1•lt01;'1> b.!' ihtimali kaldtrd1. Mem· 
lè.h1 ~;'ltdafaa haztrhg1 içinde, 1i
\lt11t, 

1 
ar yiye<:egini de emniyet 

li. h lltak lcabetti. 
:1•, Y:) angi bir münakale giiçlügü 
1 'l.•lar"b~ ordular degil genit m1n
•bilird• 'le yiyecekten mahrum ka

"'•ll•re'· .~te bunu dütünmek, ihti
'!'t•lt d gore atoklar bulundurmak, 
t1rd; S evletin vazifeleri araoma 
r 1. • o 
1 
•., 1\1 hn çrkan kararnameler, Top-
otj h,a •1tlleri Ofisine bu hizmet
n•ltlarilaraeak aelâhiyetleri ve kay-

1'i; Verdj, 
.... , •ltiy.,•d • k • . • d· :tarn e y1yece 11t1hsal1, nor--
• •r. liâd!'n:arda iatihlâkin üstünde
h• hile .;.•~ er bunu ne kadar azalt
lrl~k~•k:ll'hy~cr kaq1hyacag1 mu· 
k '~•. dah · Binaenaleyh tedbirlerl· 
1 ''• niz a çok mübadele ve müna· 
,••1 kar:"'i •ndaki muhtemel zorluk-
•r; •a111ak 1 k • h lrl nde h ve mem e ehn er 

lrl~y, l>lii.;:k.~aman kolayhkla ya4a
t 1

1 hutu un krlmak gayeaiyle al
~"•ili, h nuyoruz. Boylece hem müa
il, 11:"'kka~rn ~e müstehliki korumuf, 
"lrltl,âr h guçlükleri istismar edici 

z. eirealerini de kinn11 oluyo· 

d:""1Pa'd k' 
11· '•tin ~ 1 harbin tesiriyle, 
b~ d•~il · ~a n11 toprak mahoullerÎ· 
b'••ok ~ alk i~in zarurî olan daha 
Ur k Way, t d 'k . d• 1'.la .. e 11r1 ve tevz1e mec· 
•r •• cag1 dü ·· .. 1 llll · "•Ïllî K 1unu memi1 degil· 
•te Îcab dorunma Ka.nuna, hükü

rn a zarurî feylerin alun 
(Sonu J üncü saylada) 

Haricive Vekilimiz ~ükrü 
Saraçoglu 

Türkiye Cümhuriyeti ile Bulgaris
tan kiralhg1 aras1nda bozulmaz sulh 
""' 1amimî ve ebedî dostluk cari cla· 
cag1n1 tespit eden dostluk misaklar1na 
sad1k olarak; 

Yekdigerinin 'imniyet ve masuniye
tine mütekabilen riayet nctieesinde en 
mli§kill zamanlarda sulh ve sükOnu te-

(Sonu 5. inc1 saylada) 

Ve!at eden Yuna.n BA§Vektli B. 'Metakaaa'tn mutantan blr cenaze alaytyle 
defnedlldlflni yazm11ttk. Yukandaki reslm bu cenaze meraalmi esn&11nda al1nnu1-
tir ve aokaklar1 dolduran biD!erce klal arumcla tabutun ajllr afl1' lltrltdlfllll sil• -
termektedir. 

Pasifik'te 

vaziyet çok 

gerginle1ti 
Singapur yak1nlar1na 

mayn doküldükten sonra 

Gemi seferleri 
tehlikeve girdi 
M1Jhfelif yerlerde Îngiliz 

•e Japon tahJidah var 
Tokyo, 17 &.a. - D. N.B.: Tokyo A

a&ht Stmbun gazete1t, Slngapur yaJonla.
nna mayn d6kUlme11 münuebetly}e raz.. 

(Sonu S. laci ,.71ad1). 

Japon hariciye ftaz1r& 
8. MatmoJtq 

Romanya'da levkU 
edilenlerin say1s1 

8000 e yakla11yor 

Lejyoner hareketi de 

dahil oldugu halde 

Her türlü siyasi 
hareket menedildi 
Bükrq; 17. a.a. - (Stelani) : 
Hilkilmet merkczine asayio ve 1ükQne-t 

avdet ettikten. aonra 1chir bayatm1n bir 
dereceye lr:adar normal bir oelr:ilde devam 
etmnine mU1aad1 edilmittir. 

Yinnl rUndenberl 1aat la~ den aonra hü. 
kürnet mcrkezinln 1okaklar1nda dolafma'k 
menedilmigti ve 1a1.t ~I de bütün u.mum! 
mUes1cacler kapanmakta idl. Diin aksam .. 

(Sona 1. Uncü 117/ad1) 

Amerika Senalosu 
yard1m lâyihas1n1 
gorü1miye ba1lad1 
Vatlngton, 11' a.a. - Ayan mccltsl, klra

lama vc GdUnç Terme ke.nunu projeslnln mil· 
ze.kercslne ba~lam1~br. 

AzAdan Barklcy MJz alorak dcmlotlr kit 
11

- BugUnkU harp, Almanya'n1n ekono· 
mile, dlnt, 1lya1I Te ente11cktü~ blr tahak · 
k:Um te1l1lne tc,cbbU1 lçln yaptil1 bir müca
dcledlr. Fatlht durdurmak: U<;n blr tek usul 
vard1r. Bu usul de onu mafh1p etmektir. E
lcr Amcrlk:a blrletllr. dcvlctlcrl Hltler'l AT
rupa'da mallQp etmek lçln lngiltcre'ye yar
d1m etmeue, bir gUn ya onun Onilnde boyun 
clmck: Te 1ahnt onu blszat kcndl memlekc • 
tlmlzdc mallQp etmck mccburlyetinde kala
caf1a." 

Bll&hare .Os aln.n B. Lee, hilkUmct tc.!}ck
kUllcrtnln .tlnde bulunn.o bllcllmlc <;lftltk 
mahauJa. fazla11n1n °1atdmu1, mUb&dcle o -
lunma11, klralanm11.11, borç •erllmetl •e ya -
hot ber hangt dilcr blr tarzda taaat"ruf edll
mffl tctn rehu1 1a1Ahlyetler lta11 hakktnda blr 
ladll tekllflnde bulunmu~tur. 

CUmhurlyet<;l Partlsl lldcrl muavlnl B. 
t.uatJ.n.1u 1ttderl .Oyleml§tlrs 

"-- Bu kanun proJcsl bütlln dilnya kar
J1111nda sunu blldirlyor ki. bi1 Hitler'e hîç iti 

1 rnat ctmlyoru•. Onun eaaret rejiminc muha 
/ ltfcU Te blnnctlce Amcrlka birlc~ik de..-ler 

lcrl, HiUer'lo aulh 1artlar1 dikte crlecck ku · 
vctte olduSu mUddets:e l'apilacalr 
m.unhedeslne muhallJtlr." 

blr •nlh 

BÎRLiGt 

.-\.àsten.:" limaniyle civanni 
giisterir harta 

Romanya'da 

Cuma gùnü Bükrei'e ycni Avusturya da .. 
fi k1talar1 a:elmcktc idi. 

Diger hazirl 1klar 
(Royter) ajanstnrn hususî muhabirlcrin· 

(Souu S. loci sayfada) 

B. Hopkins ingiliz 
zaferinden emin 

B. Roosevelt kendisiyle 

uzun uzad1ya gorü~tü 
Nevyork; 17. a.a. - Avrupa vaziyeti hai 

.1nda tetkikatta bulunmak üzcrc B. Rus. 
1;elt taraf1ndan hususî mümessil olara~ 

:Onderilmi1 olan B. Hopkins, dûn Cltppc1 

1 

tayyarcaiyle Ncvyork'a dënmÜitÜr. 

Harp hakk1nda ne di.i~ündügü sualinc, B. 
llopkins, tu ccvabr vermhttir : 

" Hitler'in 1ngilizleri maB:Iûp edebile • 
cciini zannctmiyorum. lngilizler kadar 
mukavemetll bir halk yoktur. Amerika'n1n 
yard1m1 ile ln1iltere'nin harb1 kazanacatt .. 
na. 1üphe etmem. Bu harp hiçbir taraftn 
galip selmemesiyle degil, lngiltere'nin &'•· 
libiyetiylc neticelenecektir. lngilizler" ç.ok 
yard1ma " muhtaçt1r. Bu yard1m1 gOrecek
lerinc eminim. " 

B. Hopkins, N cvyork'tan doë:ruca Va 
tineton'a gitmi1 ve rcisicümhur B.. Ruz 
velt'e raporunu vermi1tir. 

fehlikeli m1nfaka Beyaz sarayda 
Va§ington, 17 a.a. - B. Hopkins 

Nevyork'tan Va§ington'a gelir gelmez ilân edilen sular dogruca Beyaz saraya gitmi§tir. B. 
Ruzvelt kendisiyle ak§am yemcgi es-

Bllknll lf. a.a. - (Royter) 1 naamda gêirü§mil§tilr. B. Hopkins Be
Karadenlz'de Kij1tcnce llmanmrn •S ki- yaz aarayda ikamet etmekt,edir. Rei

lometro 1imalinden ~s kilo~etre cenubuna sicilmhurun geccnin büyük bir kismt· 
kadar 1eyr11efaln lçln tehllkell nuntaka ni B. Hopkins'le gërfüpnekie geçirdl
IJân edildlii beyan olunmaktad1r. Fencrler gi bildirilmektedir. 

(Sonu S. inci sayfada) _J B. Ruzvelt fngiltere'ye vard1m pro-
- (Sonu ' rncr ~avl~d::1) 

Amerilra'dan Jngiltere'ye gonderilen dutroyerlerden ikisi 

• 
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Rnkamlnr aay1larm ynzu•d1r. f'akat a11l diye batlnr. Bir aonedir. Paacal'1 aize na· 
7az1dan fark1, 1nymay1 yazm aad1r. Her fikir 111 anlatayim? Paecal dehaa1 olan bir âlimdir. 
aôzle tercüme edilir, fakat a,rbp eksilmeyi Bugünkü ilmin fecrinde duran bir adam ... 
rakamla tereüme ed riz. Arbp eksilme ... Ha· Sabahm alaca vaktinde daida, ufka karal • 
yabn meddi, cezri. Arlap eluilmo ... fikrin en bai vuran biriai dola11yor. Ay henüz yük1ek· 
aaf hali. Art1p ekailme, hcr teYden doadoiru tedir. An11zm a\inetin dogduiunu da aôrü • 
bir ôlçüdür. yor. Gôzleri kama11yor. Herke1e bu harika· 

Rakam bu olçünün takaimatu:br. Eger eli· y1 gôatermek ic;;in kooa kota tehre ininceye 
mizde bu olçü yoksn, ata l yukan aoylerlz. kadar ay batm•t. günet yük1elmi1, tebirde 
Bu olçüye vurduiumuz znmnn ber 1ey, bu· pazar kurulmuf, berkea aht veri1inde ... Bir 
lutauz gündüzlcrimizdc günct batmndan do- d ha da ikiaini bir arada aoremiyor. Artik 
i"n aylar gibidir. Fakat olçüyc vuramnd1é1· bütün omrünee aündüzleri rakamlara b1ra • 
nuz haller de çoktur. Niçin bunlar1 ôlçüye kap l'CCeyÎ 111baha kadar bekliyor. Arhk yolu 
Yurnm1yoruz? Üç çopü biribirine çatmay1 üstünde daima onu bir bolge l'Ïbi kovahyan 
!te1fetmeden evel niçin ino.an kar41dnn bir bir uçurum vard1r. Onun tehre anlatamad1i1 
agaem yükaekligini, bir y1ldn'm bizden uzak· o barikanm ad1 da onun dilinde Allaht1r, 
l1gm1 ôlçemiyordu? Eger halâ bir çok feyle· çünkü Paacnl'm allnlu inaanat1r1 deiil, inaa· 
ri olçüye vurnm1yor&nk onl..r1 bir daha, bir mn içindedir. Paaeal'm ve bütün miatiklerin 
daha olçemiyeeek miyiz acnba 1 yanh11, aym üatüne dogan güneti eydan 111k 

Gece yar1larmdan aonrn dogan mehtap • ahr farzetmeleridir. 0 zaman tabii bütün 
lar gibi fikrin gecesinde uznktan uznga vu· rakamlar tatar. Herhangi bir feyde eger 
ran •t1klar da vardir. 0 znman, günetin dur· mihenk olarak kendimizi ahraak ucu buraya 
dugumuz ycrin tam altina raatl d1g1m ha • ç1kar. 1naan kendinde kendini a1amaz. Paa
hrlamakla beraber, kâinabn hnkikati içinde eal'm cehdi, kendi enaeainde perende atarak 
ynlnn• gccenin hakikati ile iktifa ebniyor bavaya ç1kmak iatiyen canbazm halidir. 
muyuz? Nitekim: Baudelaire, Le Gouffre, uçurum iaimli 

Muzllm fleccristnn nrnsrnclll tiirinde Paacnl'm vchimlerine kap1larak deh-
l·:srnr Ile yekpnre mtinel\'er tet içinde luvrand1ktan aonra pal'an bir ç1i· 
Bir yolrlur nç1lm1~ sann dcr<lim. hkla haykir1r: 

diye n11r1ldnmrken h1,1lt1larm1 duyduiiu· - Ahl ne jnmnls 811rllr cles Nombres ... 
""\Uz o karanhk agaçhkta : Scveili olruyucNlar1m, eier aizi birnz ka-

K ari ! hu kitnhm gec1•slndc ranhkta b1rnktunaa ôzür dilcrim; na11l1a 
Mt>htnh1 senlnc,;ln ycre scr1lim. aram1zdaki cereyan keailmi1ti. Simdi 1izi ra· 

diyen tairin elimiz.den tutup bizi ruhun kamlar1n ayd1nhg1na kavu1turacai1m. Ger· 
eararh mehtabmn dûvet etmeai de boyle de· çekten rnkamlnr ayd:nhim düimeleridir. 
iil midir? Demek olçmeyi i1temed1ëimiz hnl· Rakamlu, aif1rdan dokuza kadar, elektrik 
Ier de vard1r. ÔlçmeyÏ istemiyoruz, çünkü aantrallcrindeki levha aibidir. Büyük mÜH· 
olçü bizi mutlaka insanattn bir inilmezlige aeselerda oldugu l'ibi onlann ber birine veyA 
yahut ç1k1lmazhga gotürür. bir kac;ma birden dokunmakla cemiv<'t bina· 

lnaan kcndindc kcndini atnmaz. Vak1a in- a1mn ôteainde beriainde fikir odalart, heye • 
aanm knbm.a s1gmnd1g1 zamanlar çoktur. Fa· ean anlonlnn yanar, aoner. Levhamn üzerin
kat boyle anlarda y1ld1zlnra agan omrünün de yedekçi manivelalar varcùr: +, - veanir .. 
rakkaa1, yuvaaindan ç1kmtf terazi gibi agir gibi. 
•eya hafif tartar; bazan s neyi bir lâhzayn, Rakam her •eyi, bilbaua duygulan ay • 
bnzan bir gcceyi a11rlara a1gd1r1r. cùnhia çikarir. ôlüm aramizdan birini ek • 

Vuslat tairinin, ailtir, ona mukabil içimizdeki keder artar. 
Ey tnth ve 11lvf gc<'cl y1lhrcn devnm et! 

demeai itte bôylcdir. $airin, ber an üatÜ· 
ne titrer gibi, biteeek korkusiyle geçirdigi 
geeede hnz ml vard1r, tuz mu vard1r bilmem; 
fakat ümitaiz, teacllish: geceler vard1r, niçin 
onlar çabuk geçmcz? 

$1"bl yeltlny1 milnf'cclmle muvnkklt ne blllr? 
!lltlptellly1 gnma sor kim gccdcr knc,; sant. 

Raknmlar bunu gayet aç1k olarak r;ro1terir. 
Bu, bizim mecmuumuza giren bir + 1 in 
- 1 olu•ermeaidir. Oogum yuvamn:a nete • 
Ier, prkalar gctirir. Bu da - 1 in + 1 olu· 
vermeaidir. Fakat bu kadar aydmhk, &evl'ili 
okuyueular\m, 1imal aündüzleri aibi bitevi· 
ya inaaru yorar, ytprahr. Gelin biz da biraz 
1·mbam1Zt abajurhyahm. Savmek 1 X 1 da· 

diyen inaanm gaeesi ile Ynhya Kcmal'in gil midir? Soz abajurunu koyduiumuz za • 
ce<0eai tesadüfan nyn1 aenenin, aym nym, ay· man bu: "Seni aeviyorum!" olur. lçimizden 
nt haftamn, nym günün geeeâi olamaz m1y· herhangi birinin "aeni aeviyorum" yahut 
d1? 0 zaman bir ueuadaa Yahya Kemnl, bir "çok betbahhm" demeai bizi niçin alâkadar 
ucundan lâedri'nin tutup çeke çeke gotür • etmez? Çünkü donüp dolat•P birin içinde ka· 
düklerl geceye ne derainiz? hyoruz:. $airler, bu gece mahlûklar1, 111im 

Bunda olçü olmad1g1 muhal.kak gibidir. zaytfligma •eya kuvetine bakmadan kalm 
Fakat büyük bir alolla, Bergson, bunun ak· abajurlardan aüzülen yan aydmhkta bir ve 
aini aiiylüyor. Benim yeti1emedijiim aeneler· blrin gôlgeai ile müphem bir tak1m 1ayslar 
de lstanbul'd Kazanova ndh bir hokknba· ve onlann muadelelerlni diz:erler. Fuzulî'nin: 

Askerlere 
k1$llk 
hediyeler 

Yard1msevenler Cemlyetl mümessillerl 
Corlu, Edirne, K1rklarellndekl, aziz toprak· 
lanmmn muhaf1zlan kahraman askerlerl· 
mlz1 zlyaret ederek, atOlyelerinde haz1rla· 
d1klar1 pamuklu mlntan, yün çorap, yün el· 
diven, ve kar bashlh glbl hedlyelerinl gë
ttirmü5ler, aym zamanda Çorlu, Edirne, 
K1rklarellndeki askert hustanclerimizde bu
lunan subny ve erlerlmizin, :ieker, sigara ve 
portnkal dn~1tmak suretlyle hat1rlarm1 sor
muslard1r. Ordumuzun çok deltei;li komu
tanlar1, Trakya umumt mtifetti~I. Edirne ve 
Klrklarell valileri tarafmdan, btiyük blr 
hUsnü kabul ve samlmt blr alâka goren mü
messiller; hir hafta devnm eden seyahntl~
rlnden, milll heyecnnlarla dolu güzel Inti· 
balarla dônm~ler, orodnn topladlklar1 ku· 
vet ve enerJi ile yeniden çahsma{ia ba!jla· 
m1!jlard1r. 

Yard1msevenler Cemlyetine ylglt erlerl· 
mlzc hediye haZ1rlanmas1 icln her gün yen! 
yen! tebcrrtidc bulunnn hamlyetli vatandae· 
lnr1m1zm lslmlerinl netredlyoruz: 

tstanbul Zeytinburnu Sllàh Fabrlkas1 me
mur ve leçllerl 31 pnmuklu mintan, 2 çlft 
yün çorap, Bayan Fatma Lily dürdüncU de· 
fa olnrak 5 pamuklu mlntan, Kozalakh hal
k1 120 cift yün çornp, Gümil&hac1kl)y J\leh· 
met1msa okulu talebelerl 48 çift yiln çorat>, 
blr ç1ft yiln elcllvcn. Zongulduk ilk okulu 
sm1! 3 talebclerl 5 !'nmuklu mintan, Nlltde 
Aksaray Cümhuriyet llk okulu talebelert 
5 lmmuklu mintan, 3 corap, Üsküdar ylr· 
minci llk okul sm1f 5 talebelerl 13 çift yün 
çornp, Slvrlhlsnr llk okul tnlebelcrl 5 pa
muklu mlntnn 6 çorap, Kev§ehir Cümhurl· 
yet llk okul sm1f 3 tnlebesl 8 çlft corap, 
Bayon Snblha Yenlkfiy 33 Uncü okul lklncl 
sm1f talcbeslnden 2 çorap, Ozane okulu ta
lcbclerl 9 çl!t yün corap, Mnnlsa seklzlncl 
okul talchelcrl 12 clft yün çorap, Fatlh 
23 tincil okul talehelcrl 4 çlft yiln çorap, 
Dumlupmar llk okulu tnlebelerl 9 çlft yün 
corap, Gürün cUmhurlyct olrnlu tnlchelerl 
13 çift yiln çora11, Dereclnc okulu êi(:ret • 
men! Bny Kemal 10 çift yiln çorap, BedPn 
koy okulu talebelerl 6 çlft yün çorap, Yenl· 
kêiy gençllk kull\bU ldare heyetl 100 çHt 
çorap hedlye etmislerdlr. Mektepli yavrula· 
nm1z asker ajtabP.:--:crlnc ve babalarma he· 
dlye g!lndermcktt> f1deta yarni etmh;l>?rdlr. 
Bu hususta g<hterr1:klerl nlAka ve hassas1-
yet go~Uslcrlmlzl lftihurla kabartmal\tn
d1r. 

Bundan baeka 67 çift yUn çorap 3 çlft 
yün eldlven Zlr nahiyesi halk1. Kmkkale 
husust muhtellt ortn okul tnlebeleri 40 çlft 
yün corap, Ankara tn5nü ilk okulu smd 
2. C. talebeleri 10 çlft yiln corap, Gürün 
kazns1 cilmhuriyet ilk okul talebelerl 11 
çlft yUn çorap, Bay Ililseyln Soyselan 2 pa
muklu mlntan, 1 clft ~Un çorap hedlye et· 
mlglcrdlr. 

Yard1mscvenler Cemiyeti askerlerimize zm, herkcain yeleklerindeki aab1ruz aaatle· 
d b 

Ne yanar kirnse bana ate~i dilclcn tlzge 
rin hepaini bir en oyunun atlangacma yani gonderllecek olan hecliyelerl derhal hazir-
bir aaat evele ald1gm1 aôylerler; hâlâ hayret Ne açar kimse kapim badi sabuclan ga)·ri lny1p, muhtelU k1talara sevketmektedlr. 

ederim. Bergaon dünyndaki bütün aaatlerîn, diye aoylenmeai ile Fatma Hamm'm Karadcnlz Ereglisl Yardlmsevenler Ceml-
hattâ raaathanelerdeki kronometrelerin bile Makber'i, aanatkârlann bu müphem muade· yeti 970 parça muhtelif e~yn hazirl!ynrak 
bize goro ileri geri olduiunu, yani inaan için lelerinden ba1ka bir 1ey midir? Bu yoldan orclu levazun ambanna vermlslerdlr. 
tam ayar almamn imkâm ohruu:bgm1 .Oyle· rakamlar, aade aündüzlerimiz:o deiil, rüya • Bu hU!;USta nakdt teberruda bulunan vn-

t1tnda!llardan birkncmm 1slrnleri de asn~1-

dadlr: 
lanmua kadar gîrerler. Siir biraz müphem 
bir aanatbr, çünkü tiire ayc:bnhk getirmek 
büyük rakamlara birden girmekle kabildir. 
Bu iae kolay dejiildir. Fakat bir kere tiirin 

mckle aaatt kaba anba bir kutu hülanüne in
dirdikten aonra inaamn içindo batka bir aaat 
bulunduiunu ketfettl. 

1naanm içindeki aaat te ncdir? demeyi· 
niz. 0 ôyle bir aaat ki birimizin onikiai vu- hududunu aeçip te birin ileriainde veya l'eri· 
rurkcn birimizin günü bitmek üzeredir Biri- ainde ilerlediiimiz zaman nihayetaizliie ka • 
miz gülüp a9ylerkcn birimiz iç çekip agla • dnr uzaninz. 
makt d1r. Filozofa gore aa1l ôlçü i,te bu he· Rakamlar, eemiyetin mahc:br. Onlar1 key· 
pimizin içinde vuran ahlgan ,eydir. fimize gôre azalttr, çoialhrtz, a.ma onlan 

Karndenlz Ere~llsl Yard1msevenler Ce-

miyetlno teberruda bulunanlnr: 
Cnstaban Kardesler 100 lira, Bay Flkrl 

Oguz 50 lira, Bay Tevflk O~uz 50 lira, Bay 
Mustafa Demlr 50 lira, Bay Hüseyin C1b1r 
50 llra vernûslerdlr. 

F uthol oynarken arkada§Illl 
tekme ile oldüren çocuk 

i1~ilerin saghg1n1 
koruma ve i~ emniyeli 

Günün meseleleri 

FedakârhQ1n hududu 
A. voGA!f 

bllstl 
Çanklfl .?JC 

Fedakârhklan için bir hudut çizen 1 daha büyük i§ler çikarmasma ve ba•J 

lkt1sat vekâleti taraf1ndan haz1rla- m1·11 tl t hl"k h d d Id. u.f e er, e 1 e o u u age 1g1 za- tesirlerinden kurtulamad1g1m1z • 

nan Î§ÇÏJl(:rin saghg1ru koruma ve Î§ man diz çoküp teslim o~nuya mecbur sürü buhranlanna ragmen rnederit)'e. 

emniyeti nizamnamesi lcra Vekilleri olurlar. Son harp bu idd1amn en müs- tin çehresini tamamiyle degi§tirettle 

Heyetince kabul ve yüksek tasdika ik- bet delilleriyle doludur. Yalmz bol yi- di; fakat bugûnkü müthi§ kas1rgl111~ 
tiran etmi~tir. Dünkü Resmî gazetede yecek, bol içecek bulmak ve maddî a- bizi nerelere sürükliyecegi, neler dO. 
ne~redilmi!J bulunan bu nizamnameye cllardan kqrunmak istiyen milletlerin guracagi tamamen meçhul. Bir tara~ 
gfüe 1§ Kanununun §utnulü dahilinde "hüriyet ve istiklâlleri,, bo§ bir s0z ol- tan §ehirler fabrikalar âbideler b

1
' 

bulunan ber türlü i§ yierlerinin ve Î§· maktan· kurtulam1yor. yigm enkaz
1 

haline geli~ken bir taraf· 

çilere ait ikametgâh ve saire gibi mü§- S1mrlan içinde §eref ve istiklâl ile tan da §Îmdiye kadar birer mâna if~~: 
temilâtm haiz olmas1 lâz1m gelen s1h- Y~§amak istiyenlerin hudutsuz feda - eden bütün (kiymet) lerin çolctiigll 

Bu husnstaki nizamnamenin 
esaslanm yauyoruz 

hî vasif ve §artlann ve Î§ yerlerinde karhklara katlanmas1 lâz1m. nü gormekteyiz. • 

kullamlan alât ve edevat, makina ve Doktor (Gaston Bodart) in bir is - G0rünü§e gare henüz harbin yari tl 
iptidaî maddeler yüzünden zuhuru tati~tigine gore son üç as1r zarfmda smda bile degiliz. Tahrip vas1tala, 

melhuz kazalara \I.! sari veya meslekî iki binden fazla olüye mal olan "mey- tam mânasiyie daha kullamlmarl.1
1
§ • 

hastahklara mâni tedbirlerin ve vas1- d h b ·• d fra
11 

an mu are elen ' nin say1s1 1700 ü tir. 1917 may1smda "Verdun" a "Ç 

talann ve her smif miles selerde Î§ geçmektedir. Bu çarpl§malarda (za - s1z topçusunun - on günde • atttg• ~ 
kazalanna kar!jl i§ yerlerinde bulun- fer) daha çok fedakârhk, daha çok se- milyon obüsün, bedef ittihaz ohtl.1 
duru1mas1 mecburî olan tedavi levaz1- bat .. 1 b1J31" gosteren ere nasip olmu§tur. "Za- mmtakamn her santimetre mura ..• 
mmm nelerden ibar.et oldug" u ve bu f d 1 1 . b k btll er, a a e erm am uvetinden ziya - na altmt§ kilo demir kustugunu . ·, 

esaslara gare Î§ yerlerinin ne suretle de, onu kullananlann seciye ve feda- yoruz. Yakm bir âtide alman ve 
111gt1 

kurulaca1!:1 ve arilacag~1 hakkmdaki u- kA 1 k k d t' d kl d k ....,3Jltr ~ :r ar 1 u re m e sa 1 1r,, sozü, ku- liz tayyarelerinin bu rekoru ""' e 
mumî hükümler bu nizamnamede tes- vctini tarihten alan bir mütarifedir. beklenebilir. Ancak, tesir sahasi ~1 
pit edilmektedir. kl v ac3" Biz tür er, insam alçaltan her §eye, kadar geni§ oluraa olsun; dogur rS' 

1~ yerl1eri, bu nizamnamè mucibince daima kar§l koymu§ ve onu yenmi§ a- âkibetler ne kadar korkunç bulunU W 
ha1z olmalan laz1m gelen saghk ve sil bir irk1z. Tehlike kar§lSmda feda- bulunsun; bu barp, bizi fedakârh~tet 
eumiyet vaslf ve §artJarinm tatbikatl kârhgim1zm hududu yoktur. Ahlak ve nna hudut çizmiyen yigit bir Ill

1 

itibariyle, iki k1sma aynlml§tlr: tarih, bizi aslâ mahkûm etmemi§tir. olarak bulacaktir. i· 

Kapah i§ yerleri ba§hba§ma hususî Vuru§madan once herkes kendi silâ - Bizi idare eden büyük adam1n etr"' 
binalarda bulunan veya her hangi bir htm keskin zannedebilir; fakat biz fmda bir aslan sürüsünün ha§r1.1et 

binanm bazt k1s1mlanm Î§gal edcn, 1 vuru§a, vuru~ silâhm1 bilemÎ§ bir buzuriyle biltün tehlikeleri budittsll~ 
üstü ve etrafi kapah Î§ yerlcri, milletiz. Cihan1 kaphyan tehlike kar- bir feragatle kar§ilamiya baztnZ· $\\' 

Yan kapah veya aç1kta Î§ yiederi §lsmda bizim erkekre duru!:.umuzun k vde' " 'S kûnet ve ve anm1z, kendimize 
yalmz üstu kapa11 olup etrah k1smen s1rn Î§te buradad1r. tC' 
vaya tamamen aç1k buluna11 baraka, E k' . . fimize güvenmenln yarattig1 bir s 1 zaman barplerimn tasfiyesi, 
sayvan, sundurma ve bunlar gibi te- pek sade olurdu: Galip besabma bir fevvuktan ileri gelmektedir. ·1tl-
sisat altmdaki i§ yerleriyle, yol, de- kaç §ehirle bir kaç bin kilometrelik Siyasî hududumuzu "misak1 rl.1

1 
• 

• v 1(111 

miryolu, koprü ve bina in§aat1 gibi a- arazi terki ve bir miktar tazminat... çevrelemi§tir; fakat (fedakârhg 

ç1k havada çah§ilan Î§ yerleri. 1914 harbi bile, insanhgm ba§ma za) benliz bir hudut çizmedik. 

Mahiyetleri itibanylt:, saghk 

koruma ve Î§ emniyeti bak1-

mmdan ozel §art ve tedbirleri icabet

tiren maden ocaklan i~leri, kablo do

§enmesi, dalga kiran, tünel, kanalizas

K1z1lay kongresi 
Edirne, Samsun ve 1zmir· Kiz1lay 

yon in§aat1 ve saire gibi yer altmda kurumlan senelik kongrtelerini yapa
veya su altmda yap1lan Î§lerle lJer 

türlü kara nakliyatt ve diger lüzum 

gorülecek Î§ zümreleri için aynca hu

susî hükümleri havi nizamnameler ç1-

kanhnc1ya kadar, i§bU nizamname hü

kümlerinden bu kabil il} yerlerinde 

dahi bal ve vazi:;,etlerine gore tatbik1 

kabil olanlan tatbik olunacaktlr. 

Nizamnamenin uzun hilkümleri ara

smda Î§ yerlerinin ve Î§çilere ait ika

metgah ve sair te§kilâtm haiz olmas1 

lâz1m gelen s1hhî vas1f ve §artlar, i§ 

yerlerinde sarî veya mesheki hastahk

lara kar§l ahnacak tedbirler, meslekî 

hastahklar, Î§ yerlerinde Î§ kazalarma 

kar§l bulundurulms1 mecburî olan te

davi levaz1m1 ve s1hhî tesisat, i§ yer

lerinc.l\e vukuu melbuz kazalara kar§t 

ahnacak emniyet tedbirleri, Î§ yerle

rinde kullan1lan makinelerle alât ye e
devat ve iptidaî maddelere ait tedbir

ter, Î!I yerlerinin kurulma ve i§letil

mesine müteallik hükümler vard1r. 

Bu nizamnamenin tatbikattm temin 

ve takibe selâhiyetli makam veya me

murlar tarafmdan lüzumu halinde 

rak kurumun y1lhk mesai raporlannt 

tasvip eylemi§ ve yeni idare beyetle-

riyle umumî kongre delegelerinl seçe

rek çah§malanna nihayiet vermi§tir. 

(a.a.) 

Kars'f a kayak goslerileri 
Kars; 17. a.a. - Dün burada halk, okul 

talebeleri ve jandarma kitasmdan aynlm11 
250 kayakçmm kayak gosterileri yapilm11-
tir. 

Büyük bir alâka ile takip edilen bu gos-
terilerde vali ile müstahkem mevki k"'"'"" 
tant da haz1r bulunmustur. 

I 
Darü~~afaka ya k1z 

talebe de allnocok 

K1br1s halk1n1n 

askerlerim ize 
k11hk hediyesl ., 

Lefkoça münevverlerl aras1nda iJ' 
komisyon te1kil olunarak (Metflle~I' 
ki§llk hedlye) cem ve tedarlk1 tç!n t ·oc' 
yete gecilmiotlr. Bu komlgyonA slrl\c\\' 
30 dan tazla allln evlenme halkalll ieJ)' 
edilmlotlr. Bu maksatla Lefkooa ve i' 
masol 11ehlrlerlnde rozetler dat"lt.Jlftl

11 
IJll)' 

Letkooa halk kulübilnde verllen t>!r JllO' 
samere esnasmda 58 inglliz llras1n1 

tecavlz bir para toplarumotir -~· 
Slllur~ ath Tur.K kêiyU halkl tsP'.<1 

d..u toplannu1 olan 39 pa.rçl\yl mutP >'°". 
yünlü e1ya lle TUrk Hava Kurumun• 11~ 
lanmak üzere toplanan 2lS kUsur 1~1' 
llras1 da konsoloslugumuza tevdi ~tt' 
mUjtur. Bunlardan b&§ka mezkür 0 ll'!l 
1er' halk1 nakten vaki olacak te?>Ct1'4ff' 
da yekt:lnu blrkaç blnl bulncak ayn1 ;;~ 
ya kalbederek .konsolosluJtumuza 
edeceklerlnl bildlrml11Ierdir. 

Kemahhlarrn kahramatl 
askerlerimize hediyesi ~ 

~t 

Sana kahraa bu, inaamn kendinde kendi- k1ymetlendiremeyiz. Meaelâ, bir ..• her zaman 
ni a1amad1ji1n1 aôylernekle beraber ona bir bir degildir. Gelitigüzel birle bindebir ayn1 
hnpi1hane yerine hnyalhane taavir etmek au· m1d1r? Oç niçin ciddiyet ifade eder? Neden 
retiyle teaelli nrmek demektir. lnaamn ken· dort mükemmeliyet ifade ettigi halde bet id
dini ntamad1g1 yerde rakam yok gibidir, var· diaa1z ve uy1ald1r? Yedi, dokuz oniki, lark ... 
sa bile o yaln1z a1f1rd1r, neden ber biri bir batka helde, bir batka de· 

1stanbul, l7 (Teletonla) - Ni§ant&- vaki olacak talep ü;erine, zab1ta te§
~10da 18 y~10da Mehmet adinda blr ço-
cuk tutbol oynarken arkad&§l 16 Y&§lD.da kilât1, bunlann vazifelerini gteregi gi-

lstanbul, 17 (Teletonla) - Darüo11a • 
fakaya 140 talebe kabulU içln bahçeye 
ayr1 blr dalre yap1lmaktadlr. Yen! ders 
aenes!nden itlbaren mektebe luz talebe de 
kabul edllecektir. 

Kemah, (Husust) - Zelzele !el ,! 
gërmil§ olan Kemah halk1 kahrartiofl çlf 
kerlerlmize bir ay içinde (2583) çlf~ <' 
rap, eldlvenle (68) parça ytin!U e~lfitl" 
(92) adet mahrutl i;ad1r teberril etnl 
dlr. 

Du sif'r nedir hcsnp içinclc? ierdedir7 Daba dün, alti neydi7 .. 
Erknm ona inklltip içinde. Eger onlar, rakamlar, dünyam1za bâkim 
Bir hlçii ztvUcud, yahut, olmaaayc:b ne olurdu? Saatler, aeneler, mev· 
Bir knb'rdir 1ztirnp lçlnde. aimler durur; limanlar, trenler, adimlar du· 

derken, Hâmit, kendi içinde mahpua in • 
aan1n (tabiatm da!) mclâlini anlatm1yor mu? 

1naan aneak batkaamda kendini ntar. Bir 
aüa Yahya Kemal: "Ufuk, diyordu, ufuk 
kartimd olnn hiridir." Bu aôzde 1airin ku • 
•etli bir aeziti v rdir. Ufuktan makaat tan
yerinin çizgisi deëilse, clbette onun dedigi 
insanm kendini a1nbilmc1idir. Vakta côrü -
nütte tabiat, dcgil yalmz tanycrinin çizgiai, 
yayvan bir tepe, damar kndar bir au, battà 

rur; bayat dururdu. Oturduiumus yeri bil
mez, b1rakhg1m1z yeri bulamazd1k. Fikir, ha· 
vada duran ok l'ibi yorgun; irade, kapanm1f 
bir kanat gibi; duygu bütün bütün yok olur· 
du. Hayah tehdit eden bu korkunç felâketi 
be1er hiç bir zaman aormemittir. 

Hakim Fi1a1or, hayahn muammaa1m ra· 
kamlarla anlabr, muaiki ile dinletirdi. Mu· 
aiki bütün aanntlann en yükaeii iae bunda 

1a11lacak ne var? 
Rakamlar aôze de teair eder. Birler, on· 

lar, yüzler, binler ye nihayet mllyonlar 18 • 

Mustata'dan blr tekme yeml!I ve hastane- hi ifa etmeleri esbabm1 temin ede-

de HlmU~tür. ceklerdir. 
Devlet, vilâyet veya belediyelerin 

zün kudretial derece derec• artbnr. lnaan biHlmum s1hat, iien ve tefti§ te§kilâtt 
aneak batkaamda kendini a.tar. Soz o zaman mensuplariyle zabita memurlanndan, 
lavamma bulur. Ai1zdan ai1za, gônülden aô· it yerlerinde bu nizamname hükümle
nüle au:ar. Fa.kat 1üphe yok ki aôzün ozünü rinden ber hangi birine muhalif bir 
c;;~kartmak aüç b~r i1tir. Onun için aoze lfÏ • hareketin vukuunu mü§ahede edenler, 
rlfmeden evel, eh kalem tutanlar, hayahn aslî vazifelieri icab1 olan muameleleri 
yani rakamlarm içine girmelidir. Ben kü· k 1 
"kl blr h' t 1 k i . 1 t . \ yapma la beraber aynca, § Kanunu-çu ere l&Ine o ma ç1n on ara avai • . . • 

ye ederim: latatiatik Umum Müdürlüiünün nun (96) met mddes1 muc1bmce, bu 
her aene baattrd•it küçük iatatiatik yilhianda kanunun tatbikatiyle muvazzaf ma
bllZl rakamlar nrd1r. lte oradan batlaytniz. hallî te§kilâtl dabi keyfiyetten haber-

dar etmekle miikellef olacaklard1r. 

Bu nizamname hükümlerinden hler 

hangi birine muhalif harekette bulu

nanlar bakkmda, 1§ Kanununun (112) 
ve (113) üncü maddelerinde yaztlt ce

zalar tatbik olunacaktir. Bu madde

lerin haricinde kalan hallerde, fiilleri 

Tilrk Ceza Kanununun digitr madde

lerine nazaran daba agir bir eezay1 

müstelzim degils~. kanunun (526) mc1 

maddesi mucibince tatbikat yap1la

cakttr. 
ayag1m1z1n dibinde bir çukur bile, bizi atar. 
Faknt tabiat içinde tabiat olan inaan gibi 
dai da, engin de, ufuk ta kendi rüyaamm fil. 
diti kul ainde mahpuatur. Tabiatm eaati de 
inaanm aaati gibi çalar. Surda bir volltan fit· 
k1r1rken ôtede bir m:i.g r oyulur; 1urda ak· 
4am olurl<en ôtedo aabnh bnolar. Arzm ço • 
gahp azald1g1m bilmedigimiz r;ribi avuç içi 
kadar bir 1klimde halknttenbcri kaç kere 
rüzgâr estigini, yahut yn1 kayamn üstündo 
k ç damla yagmur düttügünü bilmeyix. Ha· 
y1r, yalmz aayam1yae g1m1z için degil, inaa· 
n1n zekîî11nda mabpua hale gircn tabiat1 11· 
f1r addettigimiz içindir: Tabiatte hiç bir fCY 

oe artar, ne ekailirl 
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lnaan ancak baGknemda kendini nfar. Fa·. 
k t bu ba1ka11, inaamn knrttsmda olnn bi • 
rindcn degildir. Eger ,airin eümleaindeki biri 
kelimeai meeaz degilse, bu, in1amn kendi yÜ· 

züne ayna tutm1111 aibidir. 0 zaman tairin 
ufku ncfis sohbetinin ufkundnn ibaret de • 
mektir. Yok eier biri, otekileri de ifade et· 
mek üzcro kullamlm111a hic;; bir diyeceiimiz 

yoktur. 
lnaam ntan bir ·1cme girdiiimiz andan 

ltibaren rakam bntlar. Bnudelaire'in: 
- Ab! ne jamais sorlir des .1."omhrcs et 

des 1!:trcs 1 

diye hnylurmaa1 budur. Buradaki dea 
1!:trea yani vnrhklar aôzü, des Nombres yani 
aayilar aozüne at1f ve tefair içîn irad edil • 
mittir. Bu m1arag, Paaeal'a telmihtir. Eaa -
ten 911lr 1 

Pascal avait son gouffre, nvec lui se 
mouvant. 

Yang1n 
Büyük ninelerimfa eskiden : 
- Bu gidi§at gidi~at degil/ Üstü· 

müze ate~ yagacak ayol/ derler ve 
mukaddes tarihten buna dair bir 
masal anlatzrlard1. 

§imdi tayyarelerin §Uraya bura
ya yangm bombalari att1klar1m du
yunca onlari hat1rl1yor ve "gidi~at 
gidi~atlzktan ç1kmca,, dünyanm ba
~ma gaçekten ate§ yagdigma ina-
nzyorum. 

Yangm/ 
Eski vatanzn ah~ap sinesinde s1k 

sik kamyan bu "ate§În,, yara, bizim 
edebiyat1m1za da girmi!jtir. 

~air E!jrefin §U kztas1m, bilmem, 
hatirlar m1s1mz? 
Belàd1r yanguu 1stanbul'un nlspet o

lundukta. 

Kallr yan1nda ehven Ateal Nemrudu 
nadan1n; 

Hususlyle dün akllamkl harlkl hanU· 
man-suzu 

Cehennem aandlm alt1nda gèlrünce be.-
• b1 tet.vamn 

• 

l~llL~R 
üstadim Ali Kami'nin yangzn 

manzumesinden birkaç misra da ez
berimde kalm1~t1r: 
Yangin, o b1r ejder kl aayilmaz dill 

vardl.r, 

Bir kerre salar, sonra yalar, sonras1 
bo11luk ... 

Yang1n o ne dehi1etli, ne münis cana
vardlr ... 

Fakat tayyare bombalarmdan ç1-
kan bu kocaman yanginlari ne bir 
kitaY..a, ne de bir manzumeye s1gdzr-

• mak imkâm yoktur. Yüz kilometre-
lik mesafeden gorülen ate§lere han
gi m1sra ve kafiye dayanabilir • . 

§imdiki ha/de gazete ve tarih, 
bizim eski bekçi babalar gibi bàg1-
r1yorlar: 

- Yangin var! .. Avrupa'da, Afri
ka'da ve Asya'da ... 

Avusturalya hazirl1k hallndedir. 
Amerika ise "kom§uda yangzn varJ, 

elimizdeki hortumu kendisine igre
ti verelim/,, diye çabalamp duru
yor. 

Yangindan bahs.edecek bir yazz 
yazacaktzm; netice, ne dersiniz, bu
günkiI dünyamn tasviri oluverdi. 

*** 
F rankoliller I 

Frans1zca bildikleri, kelime oyu
nuna merak11 olduklarz ve dünya ha
berlcrini de takip etti leri anla§l • 
Jan iki genç konu§uyorlardi 1 

Birisi : 
- Franko, ltalya donü§ünde Ma

re~al Peten ile de g0rÜ§mÜ§. Bunun 
sebebi ne olsa gerek ? diye sordu. 

ôteki cevap verdi : 
- Birisi kendisini, oteki mem -

Jeketini seven bu iki adamm ikisi 
de Frankollldlr de onun igin. 

Elindeki kâg1t stokunun kâfi gel
medigi hakkmda sozle ve yaz1 ile 
~imdiye kadar bir çok ne~riyat yap
mz~ olan bir lstanbul gazetesinin, 
evelki günkü say1sinda tarn üç bu
çuk sütununu Sultan Aziz'in inti
har etmedigine dair yaz1lm1~ tefri· 
ka ile bunun hakkmda bir vesika -
ya ayzrmz§ oldugunu gordük. 

Dünyanzn bunca meseleleri a.ra -
smda, gerçekten, halk1m1zm bu hu
susta tenviri gerektir 1 1 

*** 
Ki§m tariliJ 

~ubatzn yansm1 geçtigimlze giJre 
kI§In sonlarma yakla§zyoruz, de
mektir. Henüz mevsim çzkmadan si
ze, bir Amerikan mecmuasznda gor
dügüm bir k1~ tarif ini tekrarlzya
y1m: 

"Ki§, evlerimizi yazm yaka silk
tlgimiz hararetl ile zsztmaga ugra~
t1g1mzz mev~imdir . .._ 

l'. t 

Yabane1 paralarm alh aY11~ 
vasatileri lespit edildi 

,er 
Ecnebî. paralarla yaz1h dartlga11etr 

mine tâbi evrak ve senedat beJe il11ll 
nin, bankalar ve sigorta §irketlC:~\IJ' 
ecnebî paralar üzerinden yaptl~fl esill 

mele\erinin türk parasma çevr11~ fi' 
de esas olmak üzere ecnebî paral jt ( 

yatmm alti ayhk vasatîleri te9P 1g-4l 
dilmi§tir. Bu fiyatlar 1 tenUJlll't 
taribine kadar muteber olacatcti!· \..;I 

p.r!l' • 
Ray§mark 2150.11 kuru§, 

11 
~\l 

frang1 4148.19 kuru§, Danimarl< rollv 
ronu 2425.37 kuru§, Norveç lc~oii> 
2829.33 kuru§, Peru ve Hong • ~1lf 
dolan 3274 kuru§, Riyal 739.28• l\{15

11 

ris, Filistin ve Irak liras1 523·3• 591~ 
liras1 537.05 kuru§, Suri}te liras• 

ruble 2518.20 kuru§tur. 

Te~ekkür ~ 
ef' 

He§iremiz Rabia Selttin'ilfl .;11l 
dolay1siyle gerek cenaze rneras:ll >"'e 
bulunmak ve gerekse bizzat ve) etl~ d 

ile taziyetlerini bildirmek si.Ir s$f 
bu büyük ac1m1za i§tirâk edefl tC~e~ 
akraba ve dostlanm1za ayri ayr~ufld'r 
kilre teessürümüz mâni oldil stll 

1 

mubterem gazetenizin bu hus~ .. 1 , .... 
vassutunu sayg1larumzla dt e .tile' 

-qetf1 f ri Karde§leri nam1na 

Temyiz komisyonu 

dan Edip Gilnel 

aibt' 
(/Jj 

r : 
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~ .... Po~Ï-;:iKA .. ) Amerika'da 
····- --· italyanlar büyük 

Pasif'k d · · d ·1 ·11 1 enizm e ngi ere, bir antifa~ist 
lapon B' 1 'k A 'k ya ve ir e~1 men a miting yapt1lar 
~r~,lak.tark'ta Japonya'ntn lngil- Ncvyork; 17. a.a. - lki bin ltalyan vc 
fi ll~e .. \re Birle§Îk Amerika'ya kar- yüzde seksen nisbctinde Amerikan tebeas1 
latùc dgt tehditkâr vaziyet, Avrupa ltalyan Union-Hall'de Mazzini ve CooiSer 
~k ~ elesini bile arka plâna ata- cemiyeti tarahndan tertip edilen büyük bir 
Otta, erecede ehemiyetli bir mesele antifa!}ilt mitinge i1tiri.k etmi~lerdir. Pro
' ,'la ~tm1~tJr. Avrupa mücade1e- fesOr Salvemini, Ruzvelt hakkinda ihtiram
\~.n tuhayet Almanya'ya k1ta hâ.. kârane bir lisan kulland1ktan sonra demis
i,,.'Y•ti~i temin edebilir. Ve lngil- tir ki : 
tttik den1~ hâkimiyetini muhafaza " Hitler kazancak olursa, ttalya bir Al
d~i··Çe, Napolyon devrinde gOrül .. man mûstemlekcsi olacakur. 1talyan mil
dt ~ gibi, yirmi aene de sürse, enin-· leti mailûp olmam11t1r. Mailûp olanlar: 
-tl'd~Unda Almanya'y1 mailûp et- krral, Mussolini, son iki Papa vc kardin.al
Q~J ;r •. Fakat Pasifik mücadelesi, lerdir. ltalyanlar ,eref1iz bir barpta çar
h.i~ er1n hâkimiyeti için bir ho- p1~mak istemiyorlar. ,, 
~~ ~d1r. lngiltere'nin burada mai- Cemiyet reisi Max Ascoli de :iunlan 
~ 0 tna.sr, imparatorluiun daid- sOylemi1tir : 
~r-b·deniektir. Ve o zaman Avrupa " 1talya'n1n kaza:nm1~ oldutu hüriyet ve 
Ol1.1r.' de kendiliiinden halledilmi~ birlik ltalyan mil1etinden sôkülüp ahnmr~-

h tir. Bu millet fa$ÎZm tarahndan aldattl 
t ,, 'f' ~ ~ 81 1k muvazenesi, umumî bar- m1~ur. " 
~til'l.da~ 1902 aenesinde aktedilen Ascoli, 1unlar1 ilâve etmi~tir : 
d~. ri " Japon ittifak1na dayan1yor- " Bütün Amcrika'daki ltalyanlar 1ç1n 
q, f aka.t· bu ittifak 1921 aenesin- Anglo-Saksonlara yard1m etmek ve onlar1n 
le:l\~hedilerek bunun yerine, be~ idealini benimsemek saati çalm11trr. 
to.b.tl hir muahede imzaland1• 1922 " Aneto.Sakson hüriyetinden müstefit 
f~ À. tnda lngiltere, japonya, Birle· olanlar1n vazifesi 1talya'daki ltalyanh1.ra 
ttflll tnerika, Fransa ve ltalya ta- bakikatte hüriyetin ne oldukunu ôiretmek

lltlt ddan Îtnzalanan bu muahede ile tir. " 
lt1,• ar devletler, statükoyu mu· Amerikan tebeastndan bir 
1114~• etmegi ve yeni iatihkâmlar ltalya'mn Lord Halifax'a 
i._hh•.r Yapmamay1 kartrhkh olarak gonderdigi mektup 
~Ut ediyorlard1. Bet tarafl1 mll- Nevyork; 17. a.a. - (Ncvyork . Post) 
~lc·k}'"e hilâhare Çin, Hollanda, gazetesi, aslen lta1yan olan Ameri-kan te
l~-1'1. a \re Portekiz de iltihak et- beasindan B. Luigi Cri1cuola'nin lngiltere 
ti,~trinden bu muahede "dokuz ta .. büyük elçisi Lord Halifax'a hitabcn yaz • 
'~lt.11.la~ma" ad1n1 aldr. Bu anla§• drir bir açtk mektubu ne3retmektedir. 
~~J. e devletler, deniz kuvetlerini B. Criacuola, mektubunda ezcümle §()yle 
~ ..... ~ ederek, lngiltere ve Birletik 
h J/'ka.'ya verilen bet nisbete kar· 
t, l0~ya'ya üç, Fransa ve ltalya· 
lii~ h h1r ve üç çeyrek nisbette bü
>ar-d ilrp gemisi tonaj1 tahsis edili-

U, 

ll 

demektedir : 
" Biz Amerikah !talyanlar, bu harptan, 

1talya'ntn aerefini kurtarm1, olarak ç1k -
mas1n1 temc.nni ediyoruz. Bu sebeple Bir
le1ik Amerika Devletleri ile !ngiltere'nin 
ve diier müttefiklerin 1talya'ya, bu mcm
leketin Almanya taraf1ndan istilis1n1 Onli-liiJ,~ltuz tarafh muahedenin siyasi 

~.tl.l.tnJeri, Japonya'nm 1931 aene· yecek a.skerî ve iktisadî teminat vermele-

1 l.lt •• rini arzu etmekteyiz. Müttefikler tarahn
~t1.,:••ançurya'ya kart• taarruza 

~:· t1 dan zamanmda yapilacak bOyle bir te3eb-
,"fti' J:amana kadar devam et-
~ t" V büs Alman taarrurunun akametini intaç 
L~b. d• • e resmen feshedilmediiin- edeceii cibi 1talya'n1n da astâ akdetme • 
°""d-.k~l:Z kuvetlerinin tahdidi bak- mesi lâr.1mgelen bir ittifaktan ~ercfiyle 
\
1 

~.d' hükürnleri de 1936 senesÎ· • a d kl b b çekilmesini temin edecektir. ,, 
'~• r evam etrne e era er, 
t.,.,~~a'nm gizlice gerek gemi ve 
111\d 1.•tihkâm ve üsler in1as1 hak· 
'11itÎk; hükümlerine kart• hareket 
~\dd~den fÜphe edilmektedir. Bu 
~ l~ ·~ zarfmda Birletik Amerika 
~ /'ltere, muahedenin §ilmul aa
'\ b· 11•nda bulunan mmtakalar· 
~I: lak!Ul büyük üsler tesis et· 
~ s~ir. lngiltere'nin faaliyeti, bü
~~ltigapur üaaünün tekemm.ülü 
~ ~ de toplanmlf. Birletik Ameri· 
i~11: Pasifik denizinin ortalartnda, 
-,~ ~'t &.dalar1 üzerinde, Pearl Har
~ ~Ü ile metgul olmu§lur. Birle· 
• Il,·· •rika'nm Pasifik denizinde· 
\~~?afaa sistemi, müselles tek· 
~ "'- \•· Bu müsclleain bir ucu Pa· 
~-&~ ~anal1nJ"' Balbaa, ikinci ucu 
fi\ d' da Duç Hatbot ve ÜçÜncü 
~~-~ liavay'da, Pearl Harbor'dur. 
~ 1 fi a'da Ba Ibos ile Alaska'da 
• ~ ll·"'•bor arasmda sahil boyunca, 
~ ~u •ego, Los Angeles, Mare ada
"i d &'et Sound deniz ve ha va Üs· 
~· • Vardir. 

Siyam • Hindiçini 

mütarekesi ay1n 
25 inde sono eriyor 

Bangkok, 17 a.a. - Japon hariciye 
nazm B. Matsuoka Frans1z Hindiçini· 
si ile Siyam arasmda temdit edilen 
mütareke müddetinin 25 §ubat saat 
10.30 da munkazi olacag1m Siyam hü
kümetine bildirmiitir. 

laponya Siyam'~an üs isfememÎ§ 
Tokyo, 17 a.a. - D.N.B.: Domei a· 

jans1 Bangkok' dan bildiriyor: 
!ngilizler, Japonya'nm Tokyo'daki 

ban~ lronferansmda Siyam'dan baz1 
sevkülcen Usleri i•tedigi hakkmda 
§ayialar yaymaktadirlar. Siyam bükü· 
meti bu §ayialann tamall'l!n yanh§ ol· 
dugunu, Japonya'nm üs istcmcdigi 
gibi hcr hangi bir siyasî tazy1ktc de 
bulunl114'd1gm1 bildirmi§tir. 

Macaristan' da bir(ok 

bêilgelerde tugyanlar oldu 
Budape$te; 17. a.a. - Budapcste'nin ce

nubunda birçok m1ntakala.rda tuiYanlar 
vukubuldui'u bildirilmektedir. Birçok ka· 
sabalar ve küçük 1ehirler tahliye edilmi1-
tir. Buzlarrn bombard1man1 dün de dcvam 
etmi3tir. Çünkü yaln1z Tuna deiil Maca
ristan11n birçok nehirleri de tuban ede .. 
rek büyük hasarata sebep olmuitur. 

Harbiye naz1r1, daha büyük hasarata ma
ruz kalan Dunavecs'e ciderek yardtm i$
leriyle me)~l olmaia bat~ami1hr. 

~ hartaya bak1ld1g1 zaman, Pa· 
1'fu hkanalm1 ve Alaaka dahil ol
~'>i ~Ide Birletik Amerika sa· 
~-:• müdafaa için bu müsellea 
~ I~ aisteminin kâfi geldigi an
~ t\i )> la beraber, Japonya'nm 
~l h asifik'te giritecegi bir teca
~ I; ,j•eketine mukavemete elve· 
!I, Io)( lllad1g1 gorülür. Pasifik deni
~ . liltenittir. Ve mesafesi uzun· 
~Ir] li avay adalar1 Üzerindeki 
~ "'ilt arbor'un otesinde kuvetli 
1 ~tu, aw deniz ve tayyare üsleri 
~~~d ake adaSl ve Guam ada5t 
~ 1~11\ • Ve Filipin'de küçük üsler 
~·' d011 ak(a beraber, bunlar büyük 
'~'liJ,"'nmaya üs tetkil edemezler. 
j "d•lt· A.merika'mn bu ikinci de
~' lit 1 Üsleri, Japonya'mn man -

~~;~.:,~~ :dul~:~;.!"::;,:~;d:i-:; Hindistanda Îngiltereye yard1m 
\ b~ ~e karr,m11trr ve Japonya· 
~ li\ •dalarda tahkimat yapma· 
~ r, a.ndanm icab1 olmakla be· 
\1i;'l"°'1 Japonlarrn, senelerdenberi 
\ •1,, ~ariçten tecrit ettiklerine 
~r•t a olursa, bu hükümlete pek 
~:1,._'t".'edikleri anla~rhr Ameri
K~i~d irkaç defa, Guam adasr 
~I te ~ hüyük bir deniz ve hava 
\ri' b'.'• etmegi dütünmütlerse de 
ti;ilt, •r hareketin Japonya ile A· 
\tin) ~tasmdaki münasebetleri 
~ ~,:tt•reeegi dütünülerek bun· 

~· 1\ v ~eçilmittir. 
\ • ~:~•Yete gore, Çin sahillerini 
l~~ld Çrrerek ve Hindiçini sularr· 
,'\"1~Î t~k ~elerek Pasifik'teki vazi
, ·~~tri "1Ye eden Japonya'n1n te· 
! lll\e ~ukavemet edebilmeleri 
~l,'bll '~.1kahlar1n ingilizlere ait 
11;~~,..,~ Ua1ünden istifade etmele· 
~i 'te h'!· Ve iste buradad1r ki Pa· 
t1\ "'~ t ingiliz . Amerika itbir
~~k;i, erece müessir olmaktad1r. 
\~li\ a •lier Birle,ik Amerika 
~1 ~a••• kendi müselle1 aistemi 
S11 ~ .. ~'1tca, Alaska ve Pearl Har· 
~ t' s·f!"esi içindcki üslerinden 
1, ~d~~·~~apur ve Hong-kong Ü•· 
~~~~, de istifade edecek olursa, 
1, ~~tir k,.kaç içine S1k15h:r1lm1' 
lfi~'ik;. Gorül üyor ki Birletik 
~ d·~· •1.e lngiltere araS1nda Pa· 
'lt ' b·'>.i Üzerindeki anla,ma da 

' Ir itbirligin~ dayanmakta-

A.~. ESMER 

i(in büvük bir f aaliyet var 
Delhi; 17. a.a. - Radyo su ha~eri ver. 

mi5tir : 
(All tndia Hindu) ismini ta11yan teski

lât1n icra komitesi umumî va1inin baz1 müm 
taz Hint 1ahsiyetlerinin kabulü ile mez
kûr komitenjn genisletilmesini istihdaf e
den projesi lehinde bir karar ittihaz etmi§
tir. Bu proje Hint millî kongresinin gôs
terdiii muhalefet yüzünden 3imdiye kadar 
sürüncemede kalm15trr. 

tcra komitesi, ayrrca, millî müdafaa ne
zaretinin bir Hintli tarafmdan idare edil
mesini de tektif etmistir. Kabul edilen ka· 
rar suretinde kahraman 1ngiliz ve Yunan 
milletleri sitayi1le yâdedildikten r.onra 
Hint ordusunun bu harpta oynad1il roldcn 
iftiharla bahsedilmektcdir. 

lcra komitesi, Hint hükiimetini, totali
ter devletlerle mücadele mesuliyetine 1n· 
giltere ile birlikte i~tirâk etmesi için Hint 
milletini ikna hu1usunda iyi bir zihniyetle 
harcket etmeie dlvet etmektcdir. 

Bundan ba§ka, kararda, mücadelenin, 
demokrasiyi aadece Polonya ile dii:er Av· 
rupa memleketlerinde yeniden tesis etmek 
1ayesini takip etmedigi, ayni zamanda bar~ 
b1n nihayetinde Hindistan1da da müstakil 
dominyonlar1n haiz oldugu bütün haklara 
ve imtiyazlara 1ahip mcsul bir hükümetin 

kurulmasr gayesini de istihdaf ettiii teba
rüz ettirilmcktedir. Bu vaziyeti haz1rlamak 
için memleketin azamt derecede askerile~
tirilmeai ve 1anayilC1tirilme1i llzimgel -
dilii kaydolunm;rktadu. 

U L U S 

M1s1r'da 

çok kuvetli bir 

Polonya ordusu 
te§kil ediliyor 

Kahlre, 17 a.a. - Royter ajans1n1n 
orta 1arktakl husuat muhablri bildirlyor: 

M1s1r'da çok kuvetlt blr Polonya or· 
dusu teakll edilmektedir. Bu ordunun 
nUvesi mUstakil Polonya Uvasin1n ba.z1 
cUzUtamlar1dir. Polonya ordusunun ln
glllz 1mparatorluk ordular1 lçln büyük 
blr yard1mc1 kuvet te1kll edecel;l §Üphe -
aizdlr. Bu ordunun subay ve erlerl her 
gün artmakta olup bunlar Polonya'dan 
ve Avrupa'n1n muhtellf yerlerlndekl estr 
kamplar1ndan kaçarak uzun blr yolculu -
tu ve bu meyanda Toros daflar1w geç -
mek glbl bir li,l b8,farmt§lard1r. Bunlar1n 
tek bir gayesl vardlr: Almanya'YL mat -
!Op etmek. 

Garp çt>lUnUn mUnastp bir yerinde te
sis edilm1$ olan bu polonyahle.r kamp1n1 
gezdltlm :zamao herkeste gt>rdügilm yUk
sek kuvel màneviyentn ve negenln teslrl 
alt1nda kald1m. Filistin'de ve M1s1r'da 
aylarca talim gOrdükten sonra en yen! 
tnglltz sllàhlarlyle teçhlz edllen polon
yahlar bugtio harbetmege haz1r bir halde 
bulunuyorlar. 

Bugüne kadar Polonyahla.r Trablus
garbe k.ar~1 yap1lan bUyük taarruzda faal 
bir roi oynamam1olar fa.kat mlinakale 
hatlar1 Uzerinde çok fayda.h t~ler gür
mU~1erdir. Polonya k1t&lar1, bundan b&.!J· 
ka .italyan eairlerintn muh&!azas1na da 
memur edilmii,lerdlr. Tel ürgUlerle çev -
rllmi~ bJr tecemmll kamp1nda Polonyah · 
tarin nezaretl altina verilmlt 25.000 ltal· 
yan eeirl gOrdUm. 

MUstakll Polonya llvas1na mensup 
ptyade ve topçu k1talarlyle mUhendisler • 
den mUrekkep blr grup oimdi hemen har
be glrecek vazlyettedir. 

Blrçok Potonyah pllotlar da orta 
fa.: .t.a gelmektedir. 

Amerikan -Japon münasebetleri 
Tokyo; 17. a.a. - (Stefani) : 
(Kokumin) gazetesi, B. Ruzvelt'in Ja

pon scfiri B. Nomura'ya s0ylemi$ oldu&u 
dostane sOzlerin Amerikan - Japon müna
scbat1ndaki vaziyeti deii1tiremiyeceiini 
ve iki memleket aras1ndaki gcri:inliiin an· 
cak Birleiik Amcrika'n1n aamjmî vc hali
sane bir harekcti vc meselâ büyük Okya. 
nus'ta bulunan Atlantik filosunu geri çek. 
mesi aayesinde azalacat1n1 vc hatti. zail 
olacat1n1 llâve etmektedlr. Bu gazete, A
merikan - Japon münasebatJndaki vaziye • 
tin bütün büyük devletlcr Uzerinde tesir 
icra etmektc oldu&:unu ve binnctice B. Ru.z 
velt'in B. Nomura,nin muhtemel teklifle • 

lspanya ve Portekiz
1 
de 

8 senedir misli 

gôrülmemi§ 

f 1rt1nalar oldu 

Büyük hasar var 
Londra1 17 a.a. - Cutno.rtesl gtinündcn 

pazar gilntlnc kadar tberik yar1madas1nda 8 
scnedenherl 1nlsll gUrUlmc1ol!; olan son dere
ce ~i<ldetll blr f1rtina olmu,tur. Bau mtnta -
kalarda f1rt1nan1n n1üthf' aürati aaatte 80 
1uilc balill olmw~tur. F1rhnan1n en ~lddctU 
:taman1nda denizden be~ nlil uzunluj'unda 
dal~a duvarlar1111n ilerleu1cktc oldugu g6 -
rüln1U,li.1r. 

Tage nehrindc Brlti!ich E1npire tlpincle 
Clyde denb: tRyyaresl, kendlslni bir dire!Çe 
bnJZhyan tt"n<-·iri kopllrarak l>o.tnu~hr. Bun
dan ba~ka 6 gerni dnha batnu5t1r. Lbhon'da 
ho.s11ra uj{ran11ynn cudde ve sokak nadirdir. 

Polis tne1uurlar1 lie itf11iye efrad11 24. saat 
hlç dur1nadan çah51111,lard1r. 

AAnçlnr, 11l1nha1 tr-lefon ve telgraf direk
leri yerlerintlen snkilhnil~, telgrnl ve telefon 
lt"lleri ko1nnu5, biu11larin kire1nitleri uçmu~. 

Îngiliz gazetelerine gore 

Balkanlarda 
yak1nda mühim 

inki~aflar olacak 
Londra, 17 a.a. - Milstakil fraos1z ajan

s1 bildlrlyor: Sa!Ahlyetll ingillz mahfllleri bu· 
gUn Balkan vaziyetlni tetkik cderkcn çok 
çekingen davrnnmakt11d1rlar. Belgrad'dan &e

len \'e llitler'ln Yugoslavya'ya yapt1,81 tek -
liflerl bildircn müteaddlt raporlar burada 
sadeC'e fara.zlye olo.rak telrLkki rdilmektedir. 
Ehemlyt"t ltihariyle hA.kim olan cihet, Al -
monyn'n1n k1taat tahar;<Odtinün Balkan mem
leketleri mukavt"met etmi~ .. erek daha lyl bo
yun ejrniye ikna i~in kaU hir tesiri olncn~1-
n1 ü1nit etn1ekte hulunmttl'Hhr. Bununla be -
raber mezkûr mnhfillerde HA.vc edildi~ine go
re, bu hn.1, korkutma usu!U brklenen netlce
yl vermediJI tA.kdirde Almnnya'n1n k1t1utltn1 
lleri sUrtnl"kte tereddilt edeceA"i mAnns1n1 as
la tatnn1mun rtmr-mektedir. 

Bulgaristan istilâ edilecek mi? 
LondrA, 17 a.s. - tn1ilir. matbuat1: ln -

giliz n1atbu1ttt, BulKari5t11n'1n gelecek on bc!l 
y;iln i('lnd(' lstilâ. edilmeiJi ihtimalinin i;ok ku-

rahriknlttrin lrnc11l.ar1 y1kilnH~tir. \·<"tli olduj'unu yazntAkta ~tüttehittir. l-latti 
Ciaz fahrB.alar1, bilyük hasarata uj:ra1n1~-

lart11r. 
Yt"ni hir e111ir verilinriye kadnr p;az isli-

hau gazt'tt"lt-r bu istllAn1n on be~ günden c
Vt"I de yap1h1cAF;1 1nütalta!ilnd11d1r. 

Ti111ti; gar.et~sinin diplo1natik muharriri 
yau!o·or: 

"· .\hnAn {la:r.ett"l<"ri, BulJraristan'1n istilA.

1nali ynsak c1lihui ) lir. Hnll::o lstasyonlart ka.
pahln11 5ttr. ('i.inki.i enlisyon için kullanrlan 
dircklf"r y1k1lln1~llr . :\lndrid ile Lizbon ara • s1n:t "'i'uJroslrn·ya'n1n mukavemetine aç1kça 
s1nd:1ki iniinakal:it k1·!'.ih11i~tir. Portekiz vi - güvf"nmiyc ba~h1n11~lard1r. B<"lgrad'da Ise 
11\yetlerdcn 1u·lt'n kirn!lrlt·r, firlinanin orn- biitlin ihtin1Rltt'r ciddt bir tarz.da tetkik edll-
lnrda <.la rudn1 h;ifiarata sebebiyet vermi' ol - m•kt•cli· ,. 1 0 dusu ve ·i1 tl d • .. , r. ugo.s nv r m1 e 06 • 
<.lul(unu nakletnu·ktedirler. Anime hiz1netle • rudn,n doA:ruya ynrnlat'ak blr taarruza kar.t11 
rinden blr c;oKu fcke ugranu~llr. ispanya'tln koymiyo. a1.na·tmi' bulunuyorlar. t~te bunun 
f1rt1nn, Saint St'bastit'n lie llllhno arnsindn i\lndir ki Hitlt'r bOylc blr taarru:r.a te~ebbUa 
bir kôprOclen gC\ITil.'kle olnn blr treni de\·ir- etmiyet•ektir. l-fitler'ln htitiln kuvctleri ve 
ml~ vc 8 vagon nt'lire düi;mü~hir. bilhassn. tRyynrelerl halen ingilterc kar~1s1n-

Ekipler, hli.ll\ ara~tir111alara devam etmek- da bulunmaktndir." 
teclirlt"r. Fakat yok·ulardan 20 kadar1n1n bo-

Kuhuu!f \'C 100 kadar1n1n yaralanuu~ oln1a. - lngiltere'nin Balkanlar siyaaeti 
s1ndan korkuhnuklad1r. 

Saint Sebastien lie trun arac:indn tren mU- Times l{Br.ete.sinin diplon1atik kuharriri, 

telefon lnwiltere'~in Balkanlarda si .. ·asetini de nakal1llt ile }'Oll11.rdaki nakliyat ve roo " 
tt'tkik ederek diyor ki: servisi lnk1tna uitram1~hr. 

Po111pelune'clll binalar y1k1lm1.,, 
u~·1uu.,tur. Cordoue \e Algesiras'da 
relâketler olnn15tur. 

lt!panya'da Santanderde 
bir yangtn ç1kt1 

d3mlar 
da ayn1 

büyük 

Madrid; 17. a.a. - Bu sabah Santander
de büyük bir yana:1n ç1kiru1t1r. 1ki yüzü 
mütecaviz bina alovlcr içindedir. Yang1n 
hakk1ndaki ilk habcri Santander belediye 
rcisi taraftndan imdat istemek üzere Mad
rid'e yollanilan motosikletli bir memu1 
getirmi$tir. Bütün Madrid, Valladolid, Bo

ufogs, Saint-Sebastien ve Bilbao itfaiye 

"Bu siyaset, aon gUnlerin hàdlselerln-
den soora da.ha aç1k olarak glirülebilir. 
Yunan tebllQ"lerl tngillz ye.rd1m1ru blldlr
mektedlr. Astl yardlm havalarda yaptl
maktad1r. tstediklerl yard1m10 mahlyetl
nt tayln etmek Yunanltlara ait Ise de tn
glltere her türlil yardtm yapmata ha.z1r -
d1r. 

Times gazetesi bu mUna.sebetle Tür • 
kiye'nln muhtemel va.zlyetinl de tetkJk 
ediyor ve §Üyleyaz1yor: 

rini reddctmesinin beynclmilel pck vahim servisleri derhal Santander'c sevkcdilmi3-

"Türk mllletl salàhtyetll blr gazete o
la.n Akeam tar&f1ndan cumartesi gUnU 
yap1lan beyanabn arkas1nda blrleia:mto 
bulunmaktad1r: Türklye Alman kil.Ûb
n1n Bulgaristan'a gtrmest suretlyle em -
nlyet m1ntakas1n1n lhlàllne lAkayt kala -
n1az. Haz1r bulunmahy1z. Türklye ha.z1r -
d1r. 

bir vaziyet ihdaa edecciini yazmatctad1r. 

-3-

Yeni ofisler 
(Ba11 1. inci sayfada) 

sat1U11 için tetkilât yapmak ve bun· 
lara sennayeler ay1rmak selâhiyeti· 
ni venni§tir. Hükümetin haiz oldu· 
gu bu aelâhiyeti kullanarak zarurî 
e§ya ile petrol için iki ofi& kurmak 
üzere oldugu memnuniyetle Oire
nilmittir. Milli Korunma Kanunu• 
nun ana hükümleri içinde kurula· 
cak olan bu ofisler, Ticaret V e.kâle· 
tine bagh büyük birer ticari te§ek
kül halinde çahtacaklar ve inhisar
dan ziyade piyasalarda itidal ve În• 
tizam1 tesis edeceklerdir. Hedef, 
esash halk ihtiyaçlarmm kolayca 
ve ucuzca tedariki olduiuna gOre 
serbest piyasa bunu temin ettigi 
nisbette ofislerin müdahalesi az, ak· 
si hallerde çok olacaktir. Binaena· 
leyh ofisler, lüzumlu maddelerl 
içerden veya d1§ardan almak, stok· 
Jar yapmak, bunlar1 Ï§lemek, yurt 
içinde aatmak gibi i§ler için müsait 
bir bünyeye sahip olacaklardir. 

Milli müdafaamn icabettirdigi bu 
te§ekküllerde muvaffakryetle çah· 
§acak unsurlar1 memleket yetittir
mit bulunuyor. Cümhuriyet gençli
gi, ordu kadrosunda oldugu gibi 
iktrsadi tetekküller içinde de zekâ 
ve gayretiyle büyilk gayeye hizmet 
etmegi bilecektir. Bu .Ozlerimizle 
yap1lacak itlerin kolayhgrna degil, 
bilâkis zorluiuna ve mesuliyetlerin 
ai1rlJima ÎJaret etmek istiyoruz. 
Milli mücadele y1llar1nm feragat ve 
fazilet ah!âk1 ile §eflerin bunu ko· 
M.Imak ve ya1atmaktaki azim ve 
dikkatleri, gerek vazife kadrosun. 
da olanlara, gerek kendisine hiz
met edilen halka bu güç itlerde asil 
bir elbirligini mümkün kilacaktrr. 

Kemal TURAN 

Romanya'da tevkif 
edilenlerin say1s1 

8000 e yakla11yor 
(Ba11 1. inci sa.yfada) 

dan itibaren ycni hükümler mer'iyete gfr. 
mi1 ve sokaklarda 1eyrüsefere cece yar1 ... 
s1na kadar müuade edildii:i &ibi umuml 
müesseselerin de saat ~3 e kadar a.ç1k kal
malari lçin izin verilmi!5tir. 

Dahilt vaziyet bakk1nda n~redilcn teb
liide memlekette nizam ve aaayi§in avdetl 
ilzerine bundan aonra isyan hakk1nd1. yap1-
lan tahkikat neticelerinin illm ile iktifa 
edileceii bildirilmi1tir. 

14 $ubat ak~nuna kadar hilkümct mer. 
kezinde 3545 ki1i ve eyaletlerde 4377 kitl 
tevkif edilmiftir. Askert mahkeme dün 'i7 
lri,iyi üç aydan bct aeneye kadar muhtelif 
kürek cezalanna amhkûm etmi$tir, 

Antonesko'nun bir kararnamcsi ile talim Îngiltere üzerinde Alman 

favyareleri mahdud bir 

tir. Yang1nla mücadelc etmek için birçok 
askerî müfrczelerle polis te!}ckküllcri Bo
urgos'dan yola ç1karilm1!}ttr. Yang1n1n :tid. 
detli bir zaman1nda Santander ile münaka
lît kesilmi!J oldugu için bu felîket hakk1n
da tafsilât almak mümkün olmamr'ittr. Bu
nunla beraber bir ki3inin ëldüiü, birkaç 
ki1inin de yaraland1i1 malO.mdur. Yangt
n1n limanda ate, alan sahr1nçh bir vapur
dan sirayct etti&i zannedilmektcdir. 

Ve TUrkiye'nln arkastnda da Büyük ve terbiyc nezareti maarif, talim ve ter

f aaliyet gêislerdiler 
Binlerce ki§i yersiz yurtsuz kaldt 

Madrit, 17 a.a. - BiltUn 1spanya'da çok 

büyUk stddette blr f1rtJna esmektedlr. Bir
çok noktada mUnakalàt kesilml.$tlr. 

$1ddelli b.trina, San-Sebastian - Bilbao 
demlryolu Uzerlnde vahtm blr tren kaz8Sl-

Britanya'n1n dogiJ Akdentzindeki muaz -
zam lrudreti vard1r. ttalya taraf1ndan 
Türkiye'de her tUdU mUdahale imkb ve 
ihtim.all tae art1k ortadan kald1rllm11br.,. 

ltalya'ya indirilen darbeler 
ve Hitler 

Dally Mail gazeteelnln So!ya'dakl mu -
habiri tee dlter gazetelerin tersine ola -
rak Balkan vaztyetlode blr 1a1A.h glSrmek· 
ted1r. Zira bu ga.zeteye glSre Almanya 
Bulgarlstan'a glrmeden tsnce Yugoslavya 

Londraj 17. a.a. - Alman tayyareleri, 
dündenberi 1niK"ltere üzcrinde pek fazla 
faaliyct côstermcmi1lerdir. Pu.ar günU &'Ü· 
ne1 batt1ktan aonra tek bir Alman tayya • 
resi, simaliprkt sahilinde kâin bir 1ebre 
birkaç bomba atm11t1r. Birkaç ev, basara 
uiram11t1r. Ôlenlerin ve yaralananlar1n 
mikdar1 cüzidir. 

lngiltcrc'nin 1ark1nda baz1 noktalara da 
bombalar ahlnu1 ise de hasarat ve nilfus
ça zayiat yoktur. 

na sebebtyet vennJ;;itlr. Urona nehrl üzerin- ve Tilrklye ile anl&§acatim Bulgar hil
den &:ecmekte olan tren kOprüden gecer- kümetlne vA.detmioti. Gene zira k1rahn 
ken, f1rt.Jnan1n siddettnden durmus ve va- etr&f1nda toplanm11 olan Bulgar vatan
gonlar1n bir k15m1 nehre dUsmû§tür. 25 kl- perverlerl bu lkl memlektln vaziyettnin 

Hava nczaretinin teblili, cecenin sair 
aksam1nda i:,1ara deier bir hi.dise vu'ku • 
bulmam11 olduiunu bildirmektedir. 

~l ôlmUs, 125 kl$l yaralanrni:;;t.Ir. sarih olmad1jt'1n1 blldtrmektedirler. 
Santander liman1nda yanmakta olan pet-

rol gemlslnln yangin1na da gene brtman1n 
slddetl korkunç blr mahlyet vermlstir. A-
Ievler, llmandakl evlere ve oradan diger 

I.~. KÜ(Ü~ Dl~ HABER LER 1 
mahallere slrayet etmlstlr. Büyük ~Use ve 
bilyilk bankalar da dahil olmak Uzere bU
tnn eskl tehlr hnrap olmustur. 

_ .. _____ " Hasar, 150 mllyon pesetas olarak tahmln 

Berlin, 17 a.a. - Japonya'wn yenl bU
yük elçisl General O;,lma bugUn Berlln'e 
muvasaJat etml§tlr. 

edilmektedir. Blnlerce klsl melcesiz kalm1s
t1r. Bunlar, Sardunero plâJmda kamp kur
IDUS bulunmaktndlr. 

KudUs, 17 a.a. - Suudl hUkümetiyle Portekiz' de olenler, yaralananlar 
Surlye ve LUbnan ara.s1ndaki ticaret mu-
ahedesl mUJterek bir anl~ma ile blr se
ne tçln temdlt edJlmJ§tir. 

Berne, 17 a.a.-Sabah M1s1r Hldlvi Ab
bas Hilmi Pa3an1n ilk kar1s1 prenses lkbal 
Lübnan'daki ikametgâhmda ôlmÜ§tÜC. Pren 
ses 1kbal 65 ya$1nda idi. 

Helsinki; 17. a.a. - !sveç ve Finlandiya 
arasmdaki hava nakliyat1n1n yeni bir 3e • 
kilde tanzimi için iki memleketin murahhas 
heyetleri aras1nda müzakerelere ba~lanm1r 
br. 

Tahranj 17. a.a. - (Stefani) : 
lran ile Sovyet Rusya aras1nda ziraat 

tufeylileri hakktnda 1ktedilmi1 olan kon
f erana sona ermi1tir. Konferansta mühim 
neticeler elde edilmi!ltir. 

Kahirc; 17. a.a. - Sanhk hastahf1ndan 
rahats1z bulunan k1ral Faruk iyilesmi1tir. 

Ne\'York, 17 a.a. - Haber verildltt.ne 
gHre B. Vendel Villkle Çio'ln Japonya' -
ca i§gal edllmemlf k1s1mlanoda tetklk 
yapmak Uzere Çin'e gttmek niyetlndedlr. 

Londra; 17. a.a. - Müstakil Frans1z a
jans1na gOre, Almanlarm ilham1 ile iHal 
alt1nda bulunan Frans1z topraklarinda tc:r 
kil olunan (Milli Halk) partisini B. Euge
ne Deloncle idare etmektcdir. 

Parts, 17 a.a.. - D. N.B.: Amiral Dar-
1an'1n yar1n Parls'e gelme.ei beklenmek -
tedlr. 

Tokyo, 17 a.a. - (D. N.B.): Yenl bill· 
çe Uç tarafh pakt komlsyonlar1 lçln blr 
mllyon yen ta.hslsatJ. lhtlva eylemekte
dlr. Berlin ve Roma'dakt Japon heyetlerl 
1c;ln yap1lacak masratlar1n mevcut tahsl
sabn ÜQ ve hattA. dHrt mlsllne baltA' ol • 
mas1 lmkân dahlltnrt•rti• 

Llzbon, 17 a.a. - Porteklz'de hOkOm 
sürmekte olan alddetll b.rtma do1ayISIYle 20 
si Lizbon'da olmak üezre 78 kl•I ôlmüs, 
yUzlerce klmse yaralannus, 200 kisl kay
bolmuatur. Maddt hasar, 50 mUyon escou
des tahmtn edilmektf"dlr. 1939 s1rufi tstlh
kArn etradJ sllâh alllna ca~rihmsttr. 

istanbul ~eh ri içindeki 

s1naî müesseseler 
tf.it.1.nbul, 17 (Telefonla) - Sehir l~inde

ki s1naf rntiesseselerln bulunacaklar1 yerle • 
rln teshitl hnkk1nda 1stanbul belediyestnin 
tktisat ve S1hat VekAletlerlnc gOnderdl{d lis
te ber lkl '\'" ekAletçe de tetklk ve taavip edll
mi~tlr. Du milesseselt"rdcn arhl zaruretler bal}
ta. olmak Uzere ~chir lçlnde bulunmalar1 n1ah
zurlu olanlann !Jehlr d1~1n& ç1kar1lmalar1 e
st1s1 knhul edlhul~tlr. Bu karar tedricen tat· 
bik edllecektlr. 

Otomobil lâstigi tevziah 

istanbuJ, 17 (Telefonla) - fatanbul'a 
gelen 3700 otomobll lA.stlk{nln Ticaret 
VekA.letinln emrt dahillnde tevzlne yar10 
ba§lanacakbr. 

Bir italyan esir kafilesi 
Bombay' da 

Bomb:i..y, 17 a.a. - 3600 it11.lyan harp csi
rinden nH1rekkep dl~er hlr kafilc daha Bom
baTa muvaaalat etml1tlr. 

Neva Chronlcle ga.zetestntn Sofya'da
ki muhablrlne gt>re, Yuna.n hududu ctva -
r1nda hararetli Alman haz1rhklar1ndan 
bahsederek bUyUk blr bai1hk alhnda "Bul
garistan'1n bu ha.fta tstllâ.ya lntizar et
mekte oldujunu,. kaydedlyor. 

Aynt gazete ba~makalf.slnde Hitler'in 
italya'ya tndirlen mUkerrer darbeler U -
zerne çabuk harekete mecbur kald1ti ka
naatlnt gtsstermektedir. 

Dokuma fabrikalarina 

ij>lik tevziine ba~land1 
tatanbul, 17 (Telefonla) - tkbsat 

Vekill bugUn Yerli Mallar Pazar1nda ye
nt 1plik kararnameslnin tatbiktyle me§ -
gul oldu. Sümerbank bugUnden itibaren 
tplik .tabrikalar1ndaki tpllklerl satin al· 
m1ya ve Yerll Mallar Paz:trlar1 vas1tasly
le de dokuma fabrlkalar1na tevzie bqla -
di. 

I 
Samsun da tütün 

piyasas1 dün aç1ld1 
Sam~un, 17 e.a. - Samsun tütün piyasa

&1 bugUn aç1ld1. inhlr..ir idare1il Tiirk Tütün 
Llmited ~c Polblo firmnlar1 b1çak mallari 
IBO - l,.f.8 knru~tan ald1lar. 

?lfuameleler devatn ediyor. Bir heyet Baf
ra'ya gltml~tlr. 

B. Alexander bugün 

bir nutuk sëyliyecek 
Londra, 17 a.a. - Amlralhk dairesi 

birincl 1ordu B. Alexander, yar10 Green
vich saatlyle aaat 20 de, lnglliz bahriye. 
stnin son Uç ay zarf1odakl fa&llyetl hak ~ 
klnda radyoda blr konu1ma yapacaktu. 

biye, mezahip ve güzel sanatlar nezaretine 
inkilâp etmi3tir. Ycni nezaretin ilç müs
te!jart vardtr. 1Iiesco, mezahip ve gÜzel 
sanailar müste1arl1i1na tayin edilmi§tir. 

lsticvaplar kanunî olacak 
BUkre~. 17 a.a. - Dahlliye Nezaretin1n 

bir tebli8;1, 21123 k&nunusanl lsyan1na i~ti

rlk etmi~ olan bütUn filphell e~has1n, tama.
miyle kanunt blr oekilde lstiçvap edilmesl 1t1n 
idare ve polia ruakamlartna yenlden emlr Ye

rilmi' olduiunu bildirmektedlr. }laznunlara 
maddl eziyet yap1lam1yacak ve lntikam hts -
slyle hareket edilmlyecektlr. Jialk. bu gibt 
hAdist"leri Dahiliye ~~ezaretine bildlrmlye dl
vet olunmaktad1r. 

H er türlü siyasî hareket yasak 
13ükre~. 17 a.a. - Rador ajans1 bildiri • 

yor 1 Rumen de,·letinin blr millt lejyoner deY· 
let haline glrdl~I ve lejyoner harekeUntn ta· 
nllan )"egAne harcket olduiu bakk1l)dakl 15 
eylôl 1940 tarlhll kararname yenl blr kara"' 
namc Ile tptal edllmi~tir. Yenl blr nlzamna· 
me ne~redillnciye kadar ber tilrlU alyaat ha.
rekAt memoudur. 

Y eni bir iayan olmaml§ 
Bükre~. 17 a.a. - Rador ajRD!U bildiri -

yor: 'Yeni blr is.ran h11kk1ndllkl §aylalar ü1e
rine Ba!jvekAltt bunun mümkün olmad1kin1 
mcmlekete temin vc halktnn hucur lçlnde ya
~1yarak dü~manlar ve betbahtlar taraf1nd::.n 
yay1lan ~aylt1J11.ra ehcrnlyet vermemel'tni ri· 
en eylemektedir. 

irlânda'da sahil 
$ehirlerini tahliye 

için haz1rhklar 
Dublin, 17 a.a. - Dublin §Chri ile 

Kington liman1 halk1n1n yar1s11 mec
buriyct hasrl oldugu takdirde memle
kct dahiline çckilmck Üzcre §imdiden 
haz1rlanmaktadir. Cumartcsi ak§ami 
tahliyc bürolan kapand1g1 zaman kay

dcdilmi§ olanlann yckûnu 250.000 ki· 

§iyi tecavüz cdiyordu. Milstakil 1rlan

da hükümctinin tahliye plân1 e\1elâ 

mcktcp talebesini vc ailelcrinin scne· 

lik kazanc1 300 sterlini geçmiycn kü

çükleri §ehirdcn uzakla§tlrmag1 der· 

pi§ etnl. ktcdir. 

Hükümet, tahliyc plâni ile alâkadar 
olmryan fakat kcndi arzulariylc §Ch· 
ri tcrkctmek istiycn kimselcrin de ya
z1lmalarm1 ilân etmhtir. 
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Okuyucu la ria hasbi ha 1 ... 
Bugünlerde gelen okuyucu mek

nrplan çogald1gmdan bir kaçma bir
den cevap yazmak zarurî oldu. 

Saym okuyuculardan baz1lar1, ga
zetelerinin 11ütunlarm1 bir dispanser 
gibi zannederek mektuplarmda bir
çok tafsilâtla anlattiklar1 rahats1z • 
hklanna çare soruyorlar. Meselâ 
Ankara'da (E.T.) diye imza eden 
bir zat, kilosunu ve iyi bir pehlivan 
oldugunu anlatarak, hastahk dedi • 
gi haline gazeteden devâ istiyor. 1-
pokrat hekimden sonra en büyük 
üstadim1z Calinos hekim gençligin
de pehlivanlara hekimlik ettigi için 
genç olsayd1m, ona benzemek belki 
pek ho§uma giderdi. Fakat gençlik 
benden pek uzakta kald1ktan ha§ • 
ka, zatcn, büyiik Üstadim1z hekim • 
ligini gazeteyle degil mektupla bile 
yapmazd1. 

Daha once de yazm1§tim, gazete
lerini tedavi yeri zanneden saym o
kuyucular k1ymetli vakitlerini kay
bediyorlar. Boyle, §ahsî dertlarini 
emktupla tedavi ettirmek istiyen o
kuyuculardan hepsine birden vere· 
bilecegim cevap hemen hususî he • 
kimlerine gitmelerini tavsiye etmek· 
tir. 

Ankara Hukuk Fakültesinde, a· 
dm1 ve samm, numarasm1 bile, ya
zan bir genç -~ükürler olsun, bir ra· 
hats1zhgma ilâç degil- zihnini kur
cahyan bir mesele Üzerine cevap is
tiyor. Bu gcnç, tohumsuz hayat ol
mad1gm1, dah orta mektepteyken 
ogrenmi~. fakat, ~imdi zihninde bir 
dÜ§Ünce belirmi§ : Acaba, bu kai
denin istisnas1 yok mudur, içerisin
de hiçbir tohum bulunmiyan bir top 
raktan ot biter mi, diye soruyor. 

Burada, bir arahk hahrlatt1g1m 
ve hocasmm tavsiyesi Üzerine man· 
hk derslerini Üç defa tekrar oku • 
duktan sonra manhk1 anlam1§ olan 
eski medrese talebesinin hikâyesini 
bir daha hahrlam1§ olsan1z gerek -
tir. Bu gencin hocas1 olsayd1m, orta 
mektepte okudugu biyoloji kitabm1 
hiç olmazsa bir kere daha kendi ken 
dine okumas1m tavsiye ederdim. lyi 
bir hukukçu olmak için de, iyi bir 
ba§oliye olmak zarar vermez. 

0 kitab1 tekrar okuyup bitirince· 
ye kadar kendisini meraktan kur • 
tarmak üzere haber vereyim ki, ha
yat kanunlarmda -dil kaidelerinde 
oldugu gibi- istisna yoktur. Zaten 
dil de hayahn bir Î§Î oldugundan dil 
hocalarmrn istisna dedikleri §eylerin 
gerçekten istisna m1, yoksa ayn ay· 
r1 kaideler mi demek oldugu pekeyi 

Malatya ve Kütahya 

umumî meclis 

toplantilan baslod1 

ay1rdedilemez. 
Dünyanrn §imdiki §artlan altrnda 

tohumsuz ot bitmesi imkânm1 dü • 
§Ünmek bile ilme kar§I iymans1zhk 
gibi olur. Bu türlü iymans1zhk insa
na oteki iymans1zhktan daha büyiik 
zararlar verir. Kendisinin tohumsuz 
zannettigi topraga tohumlar ba§ka 
topraklardan hava ile gelmi§tir. Ni
tekim, bir üzüm kütügü hiç hava a
lam1yacak surette cam içerisinde 
yeti~tirildigi vakit o kütüklerin üzü
münden §arap ç1karmak imkâm yôk 
tur. ~arap mayas1 bile kendi kendi
ne hasd olamaz ••• 

Bugün cevap vermek istedigim 
mektuplarrn arasrnda hepsinden en
teresan olan, yine Ankara'dan (A. 
B.) imzah mektuptur. Bunu gonde
ren saym zat, ilkin buradaki yaz1-
larrn " bir k1s1m mahdut kimselerin 
anhyabilecekleri tarzda ve §ekilde,, 
olmalarmdan dolay1 onlar1 okuduk
ça sinirlendigini haber veriyor. Bu 
zahn telâkkisi dogru olsayd1, yaz1-
larim için en büyiik iltifat olurdu : 
Bir k1s1m mahdut kimselerin anhya· 
bilecegi tarzda yazabilmek yaz1 â
leminde pekaz kimseye nasib olur. 
Ôyle yazdan ancak yÜksek fikirli 
muharrirler yazabilirler. 

Bu sütundaki yazdarm o merte • 
beden pek geride bulundugunun de
lili, bir taraftan muharririne cevap 
evrmege yeti~emiyecegi kadar mek
tup gelmesi, bir taraftan da (Ulus) 
nüshalar1 yeti§mÎyormu§ gibi ba§ka 
§ehirlerde birkaç gazetenin o yaz1· 
Jan, kimseye sormadan, kendi nüs
halariyle teksir etmeleridir. Onun 
için bu zahn iltifahna hak kazana • 
mad1g1ndan dolay1 gerçekten müte
essirim. 

Bu zat, gazetede mevsim hasta
hklarmdan, vitaminlerden bahse • 
dilmesini istiyor. Bunlardan daha 
once haylice soz açhg1m için, ba~
ka okuyucular arasmda bu yazdar1 
tophyan baz1 muzipler bulunma 
sayd1 eski yazdar1 tekrar ediver • 
mek pek kolay olurdu ••• 

Saym zahn, bu yazdar1 okuduk
ça sinirlenmesine kar11 teairi hiç 
§Üphesiz bir ilâç haber vereyim : 
Yazdarm muharriri gibi yapmak. 
Ben de yazdar1m1 hiç okumam. 

lnsan eline ald1g1 bir gazetenin 
her tarafm1 okumaga mecbur tutu
lamaz. Vakit geçirmek için okuya • 
cag1 kitaplan bulunmazsa, gazete
lerde hiç sinirlenmeden okunulacak 
enëyi k1s1m ilân 11ayfalar1drr .•• 

G. A. 

Cenubi Amerikadaki 
i ngiliz heyeti 

Vanezuelada 
Caracas; 17. a.a. - (Roy ter) : 

Harp sahnelerinden 
ensla taneler 

lngiliz. kitalart Libya'da yapttk
lari harekât esnastnda italyanlar
dan mühim miktarda esir almt§· 
lardtr. Yukaridaki resim, esir o
lan ifalyan yerli askerlerinin yi
yecek isteyi§lerini gostermekte
d ir. 

/ngiliz kitalari Tobruk'ta italyan 
bahriye askerleri de esir etmÎ§· 
lerdir. Yandaki resim de bir esir 
kampinh sevkedilmek üz.ere Tob
ruk sokaklarmdan geçen italyan 
deniz askerlerini gosteriyor. 

• 
Hür Franstz kuvetleri de Alri
ka'da cereyan etmekte olan har
be geni§ olçüde Î§tÎrâk etmkte
dirler. Tebliglerde sik sik bu ku
vetlerin elde ettikleri zalerlere 
rastlamak kabildir. Yandaki re
simde, Hür Franstz kuvetlerine 
mensup bir süvari mülrezesinin 
çolde ilerleyi§i gorülmektedir. 

lngiliz. kuvetleri Libya'daki hare
kât esnasmda mühim miktarda 
italyan harp malzemesi de ele ge
çirmi§lerdir. Bunlarm saytl.masr
na devam olunmaktadrr. A§agi
daki resimde, Bardiya'da igti
nam edilen iki italyan tankr gn
rülüyor. Bardiya linianr da ikinci 
plânda goze çarpmaktadir. 

r 
l RADYO 

TÜRK1YE 
(Radyo Difüzyon Postalar•) ,,. ~Il·' 

.1\l'< l'· 
TÜRKÎYE ' ,,010 

}taw Radyosu 
- Dnlga uzunlu~u -

16·'8 m. 182 Kcs./120 Kw. 
31.7' m. 9165 Kcs./20 Kw. T. A. P. 
16.74. m. 15195 Kcs./:!O Kw. T. A. Q. 

18.oo 
18.03 
18.30 
18.45 
19.00 

SALI : 18. 2. 1941 yarl• 
Program ve memleket saat a 
Müzik : Cazbant (Pl), 
Konusma : (Çiftcinin saati~, pP 
Müzik : Çaftcinin saati - J{offetdi 
Müzik : Piyano Resitall • 
:;>tatzer, , OS J!t 

19.30 Memleket saat ayarr vc .AJS 

19.45 
20.15 
20.45 

21.45 

22.30 

berleri, 
Müzik : Radyo Fasd Heyet!, 
Radyo Gazetesi, JÇJJ' 
Müzik : Radyo küme heyeti · 
sik proi:ram, . , <{art' 
Konu$ma : ( Hukuk tlin1n1 $rio:' 
Kurumu adma doçent Nibat f• • 
"Umumî intihaplar kar$1s1nda 
tanda$m vazifeleri,, ), tr'~ 

M üzik : Radyo Salon Ork~po'' 
(Violonist Necip Askm idares OP' 
1- Lehar : '() ç kadmlr ada!ll 
retindcn Vals: Yaban gülU, kerl' 
2- Job. Strauss : Vlyana ,e 
meleri (Vals), 

511
itl' 

3- Brusselmans : Felemenk 
Ask Gèilü, 't'iPdil 
4- Heuberger : :;>ark'da su• 
Dans eden genç k1zlar, d 
5- S. Rachmaninov : Prelu eb,w 

ts' 6- Moussorgsky : Choven 
Opcrasmdan dans, ·ode' 
7- Lchar : Cloclo Operetl 
Potpuri. bel' 
M emleket saat ayarr, Ajans JJ~,f 
leri; Ziraat, Esham-Tahvi!âl, 
biyo . Nukut Borsasr (Fiyal)•stf,# 
Müzik : Radyo Salon Orke 
Programm1n dcvam1, 

23.00 Müzik : Cazbant (Pl), Jl'* 
2:f;25/23.30 Yannki Proii:ram ve J{al' 

Knal Alfons'un 51hati "J'' 

Bern, 17 a.a. - 13 üncü Alf0~bl, 
s1hhî vaziyeti biraz iyile§mi§ ve .,~r 

k1ral geù!yi nisbeten iyi geçir!Xl1~0 
K1raliÇI' Viktoria, dün ak§am ha~t ~ 
odasmdan aynlarak otele donJllll~~ 

Bir sene eveline kadar sab11' çt'f 
Alfons, yeniden lspanya tah~111a11 mak ümidini muhafaza etml§• 'f. 
yeni rejimin bath hareketi btl~a01 1J 
kân vermemi§tir. Aile memleler1 ~r 
üncü Alfons için derin keder s~ 
leri te§kil eylemi§tir. Yeni k1ral 

1 dt. zedi P~l'ns Don Juan 27 ya§mdll 

Cenova bombard1manind1 

o enler ve yaralananlat 
Roma; 17. a.a. - (D. N. B.) : dl If 
Resmî bir teblige gore, geçenlef / 

giliz harp gcmileri tarahndan CeP0 
./ 

yapilan bombardrman esnasmda iV 
~ve 272 kisi ,.. .... 1 .. um1~t1r. _À 

--•BUGÜN _ _,. 

ULUS Sinemas1ndO 
ANKARA; 17. a.a. - Malatya ve Kü

tahya vilâyet umumî meclisleri t~plantl· 

!arma ba1lam1,lard1r. 

Umumt meclisler bir y11l1k icraat rapor
larmt tasvip eylemi3 ve büyüklerimize kar-
11 derin baghhk hislerin! izhar ederek ilk 
toplantdanna son vermhlerdir. 

Cenubî Amerika'yt ziyaret etmekte olan 
Lord Vellington riyasetindeki lngiliz tÎ· 
caret hcyeti Vanezuela'da be~ giln kalm1!}
t1r. Bu müddet içinde heyet lzalan Vene
zuela hükümetinin misafiri olmu$lard1r. 

~· 
franko - Pétain arasindaki 

Frans1zca 

0 GECENiN 
RÜYASI gorü1menin akisleri 

Vichyde naz1rlar 

meclisinin bir toplant1s1 

lngiliz heyeti, hükümet erkâm ile vc 
endüstri §efleriyle birçok müzakcrelerden 
sonra elde edilcn neticelcrdcn ve ber ta
rafta nazi Almanya'ya kar$1, lngiltcrc'ye 
gostcrilen muhabbetten dolayi memnun • 
yctini beyan etmi~tir. Heyete, harbiyc ve 
maliye nazirlarr ile Venezuela'daki lngiliz 
dosluk cemiyeti tarahndan pek parlak ka
buller tertip edilmi~tir. 

Bern, 17 a.a. - (Havas) Gazette de Lau· 
sanne, Montpellier gBrUsmelerlnl bahls 
mevzuu ederek diyor kl: 

Fransa, Mare$nl Pctain'ln sahsmda yük· 
sek blr diplomata ~aliktlr. Fr siz • !span
yol g!irüsmelerlnln ynp1hs tarzmda g!ister· 
digl meharet, bunu lspata kAlldlr. Maresa· 
lm general Frnnko ile saglam dostlugu ve 
ho.Bun kendllif;lnden tecelll eden heyecam 
ile yaratbl';1 hava, ne Fas'ta, ne diger blr 
ycrde herhangi blr anla~mazhkla kars1la~

mamak lçin, zamnn1 gelince ikl memleketln 
kardesçeslne blr ll!blrligl ynpabileceginl gôs· 
termektedlr. 

Vichy; 17. a.a. - Naz1rlar meclisi, dün 
marc~al Petain'in riyasetinde toplanarak. 
içtimaî mcsclclcrlc i~sizlige, iptidaî mad
dclcre vc istlhsàl i~lcrine müteallik mese
lelcri müzakere etmi~ ve hükümct tc~ki
lâtmda yapdan degi3iklikleri nazan iti · 
bara alarak umumî kâtipliklcre âi t kanun
da bazr tadilât yapilmasma k.arar vermi~
~ir. 

Venezuela matbuat cemiyeti tarafmdan 
heyet 3erefine verilen oii:le ziyafetinde 
(Critica) gazetesinin muharriri sôyledigi 

nutukta demi$tir ki : 

E2 

"lngiltere ile Venezuella'nrn idealleri 

birdir. Venezuela gazeteleri, lngiltcre'nin 
zaferini samimiyetle ümit ediyorlar. ,, 

Tefrika No: 24 

- Tamam ... dedi. ~imdi yaz1hanemde. Ben de bir 
bahane ile oradan ayrild1m. Bundan istifade edin. 

-Alâ. 
- Gizleneceginiz yeri tesbit ettiniz mi ? 

- Evet. 
- Dosya yaz1 masamm üzerinde kald1 . . . Kab1 san 

renktedir. 
- Biliyorum. Anlad1m. 

Yazan Maurice DEKOBRA 
Taharri memuru koridorda süzüldü, yemek odasm

dan geçerek dar bir koridora daha girdi. Bu koridorun 
nihayetinde, üzerinde müstatil §ekilde camlt bir pen
çere olan bir kap1 vard1. Bu sayede de çalt§ma odasm
da olup bitenleri kendini gostermeden gêirmek kabil
di. Taharri memuru sessiz sedas1z küçük bir iskemle
ye ç1kh. Karanhkta gizlenerek Sybil'i gozetlemege 
ba§lad1. 

Çeviren: Samih TIRYAKIOCLU 

D1§anya ç1kt1. Sybil koltugunda oturmu§ oldugu 
balde yalmz kald1, yerinden k1m1ldamad1. Yere dü -
jen bir adamm, do§emenin üzerinde yuvarlanan bir 
ti§enin gürültüsünü Ï§Ïtti. Genç zabitler, gece izinle
rini hayli ne§e ile geçiriyor olmah idiler. 

Holtzdorf biraz sonra tekrar gêiründü: 

- Madmazel Belkis, 
0

dedi. Ba§ima geleni gèirdU -
nUz mu? Rennizek zil zurna sarho§ olmu§... Onu 
ay1ltmam lâz1m ... Bana biraz daha müsaade edin de 
kap1cmm odasma kadar inip adamcag1zdan amonyak 
isteyeyim ... Beni burada bekler misiniz? 

- Rica ederim, buyurun ! sizi burada uslu uslu 

bekliyecegim. 

Holtzdorf kap1y1 kapad1. Uyumak üzere olan ar -
kada§lanm aalonda b1rak1p koridora geçti. Bir oda -
nm kap1S1m yava!lça a:çtl ve sivil giyinmi§ bir adam -

la kar11 kar§tya ieldi. Kulag1na fmld1yarak1 

Sybil, hâlâ koltukta oturuyordu. Arkasm1 korido -
run kap1sma çevirmi§ti. K1m1ldam1ya da hlç niyeti 
yoktu. Ev sahibinip vaziyeti onu dü§ilndürüyordu : 
Her§eyden once, zihni içki ile bulanm1§ olmas1 lâz1m
ken, mülâz1m fon Holtzdorf'un bazan gayet mant1kî 
konu§tuguna dikkat etmi§ti. 0, Sybil'de, bir rol oy
nad1g1 hissini uyand1rm1§ti. Sarho§ bir adam umumi
yetLe tayyareciligin mukadderatiyle alâkalanmaz ve 
millî müdafaa s1rlariyle bOyle oynamaz. Acaba Holtz
dorf bu vesikalan niçin ortaya ç1karm1§h ? 

Akhndan bu düiiünceler geçerken Sybil dosyaya 
bak1yordu. Bu san zarf onu âdeta manyetize etmi§ 
gibiydi. Bird~nbire l§I anladt. Bu o kadar qikârd1 ki,1 

onu tecrübe ediyorlard1. Yaz1hanenin üzerinde duran 
kâg1tlar bir " yem ,, di. Bundan nastl §Üphelenme • 
mi§ti ? Holtzdorf'un ortadan kaybolmas1 bir bahane
den ibaretti. Bu dosyaya dokununca tuzaga dü§mÜ§ 
olacakt1 1 

Te'hlikeyi ë:inceden sezdigi için büyük bir memnu -
niyet duydu. Fakat bu memnuniyet k1sa sürdü, çünkü 
onun yam s1ra da gayet endi§e verici bir fikir, zih -
ninde belirdi 1 Onu tecrübe ettiklerine gë:ire, bu Vi
yana'da kendisinden §Üphe edildigini de gë:istermiyo1 
muydu ? Eger §Üphe ediliyordiyse, vazifes!ni ifa et
mesi bilsbütün tehlikeli bir hal ahyordu. 

Kapunun arkasma gizlenmi§ olan taharri memuru 
onu gë:izden kaybetmiyordu. Dort dakika geçmi§ ol -
masma ragmen, dansozün, §tunenin üzerinde duran 
dosyay1 almak iç!n bir hareket yapmak §ë:iyle dursun, 
ondan yana bakmad1gm1 bile gë:irerek hayret ediyordu. 

Birdenbire Sybil'in koltugundan kalkt1gm1 gë:irdü. 
Avm havalanacag1 çahhga dikkatle bakan, pusuya 
yatmt!} bir avc1 gibi, kadmm hareketlerinl daha iyi 
tak!p etmek için ayaklarmm ucuna basarak yilkseldi. 
Fakat onun masaya degil, §èimineye dogruldugunu 
gë:irdü. Orada Sybil aynaya bakh ve gayet tabii bir 
edâ ile, yüzüne yavai,i yava§ pudra sürdü. Dudaklan
nm rujunu tazeledi, pudra kutusunu bilegine as1h du
ran ipek çantaya itina ile yerle§tirdi ve dêindü. 0 s1-
rë.da da mülâz1m fon Holtzdorf kap1y1 açtl : 

- Matmazel Belkis, dedi. Sizi bèiyle yalmz b1rak
t1g1mdan dolay1 tokrar ë:1Ur dilerim. Fakat hep kaba
hat o herlfto , , , 

~iirlerle süslenen bir fantaii ·; 
A§ktan ilham alan bir hayat ~il 

mam ••. Kudretle süslenell 
süper film •• , 

Ba§ Rollerde : 'f 
Lesilie Howard - Bette Div• 

Olivia de Hoviland 

Ayr1ca: 
Y eni Paramont Jur~ 

Seanslar : de 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 

4 ,____ Telefon: 6i9 

Sybil §êiminenin èinünde ayakta id.i. Ev sahibitllft 
sozlerini i§itmemi§ gibi cevap verdi 1 

- Müsaadenizle size bir nasihat verey!m mi ? ~ 
- Ne së:iyliyeceginizi biliyorum: dostlamn1 d 

iyi seçmem lâz1m degil mi ? 1'' 
- Hay1r ..• Daha ihtiyath olmamz ve di§ariya ç'.

11
, 

t1g1mz zaman mühim kâg1tlan yaz1hanenizin uzer• 
de b1rakmaman1z lâz1m. 

- Mühim kâg1tlar m1 ? 
111

\lt 
Ve sanki unutkanhgm1 birdenbire habrhyor 

gibi, mülâz1m haykird1 : 1<!' 
- Evet, evet 1 Hakk1mz var matmazel !... ~11

11,. 
katen affedilemiyecek bir ~ey ! Bana ciddî §eyler• 
t1rlathg1mz için te§ekkür ederim. 

- 0 halde azizim, bunlan çabuk kilit altma al!~~ 
. çw 

Anhyorsunuz ya. Askerî kâg1tlanmzm benim 1 Je' 
hiçbir k1ymeti yok, fakat belki daha merakh Dll? O' 

kimseler bulunabilir 1 Haydi bakay1m, §imdi beP'ai'' 
telime giitilriln. Çok yorgunum ve uykusuzlutan aY 
ta duracak halim yok 1 

* * * . ,a· . •t1• ' Saint-Etienne katedraltmn saati sabahm b1fl t1d' 
hyordu. Miralay fon Pennwitz nezaretteki bürosll·l<" 
hâlâ çah§iyordu. Birisi kap1ya vurdu. Në:ibetçi ged~dl· 
lisi, mülâz1m fon Holtzdorf'un geldigini }iaber "e 

Miralay : 

- Buyursun, dedi. ·•-'t1'" 
Genç tayyareci gèiründil. Ald1g1 talimat muclP' dll-

vuiftei hakkmda ~ekmil haberi vermege geliY0~ ; 
._ Sonll " 
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RESMÎ TEBLiGLER 1 

i1gal alflndaki yerlere 
ingiliz layyarelerinin 
yaphklan laarruzlar 

~b Londra.. 17 a.a. - Hava nezaretlnln 
h 11tl: DUn gUndUz saatlerlnde tek tek 
t:"eket ~den lnglltz bombard1man tayya
btt ri d~man i§gall &It1ndakl· &razide 

1 hede!lert oombardtman etm11tlerdlr. 
lar lioHanda'dakt HollevBtsluis'te bomba
it 10 r1ht1ma ve aahile bath bir vapura 

lbet etlig-i gtsrUlmU§tilr. 

le liollanda aahlll aç1klLI'1nda vapurlar 
«~r·.E.:ebougye lie Middelburg ve Denhel 
~· dek1 hedefler de bombard1.nao ediJ 

'lllr. 

tel Curnartest gecesl bombard1man tayya
hôttt Polonya'dakl Katovic ve Caracovl 

CPlert üzerlne beyanname atm1,1ard1r. 

ingiltere üzerinde 
Ill. l.ondra, 17 a.a. - Hava ve dah111 em-

Yet nezaretlerlnin teblltl: 
tti..aJ. Ctup zamant bir dU1man tayyaresl §i
~ l&rkl 1ehlrlerlnden blrl Uzerine bir 
li.li ba atrru1t1r. Btrkaç ev hasara utra
._:tir. tnsanca zayiat pek a.zd1r. Aynt 
"1 Uerde East Anglta Uzerlnde de bom
ti ar &blm11sa da tn.sa.nca zay1at olmad1-

&'ibt maddt hasar da yoktur 
Cec t1ara deter blr 1ey ol~amtJJbr. 

Moita üzerine yap1lan 

hava ak1nlan 
:td:alta; 17. a.a. - Resmt teblii 

bi:Sl~G Subat gece yar1s1ndan biraz sonra 
h.r

1
du1man tayyaresi, Malta üzerinden u

-.t h~ bombalar atm11t1r. Bir ev y1k1lm1$· 
l}-~r ki1i ha(ifçc yaralanm1$ttr. 

~. Un •abah ada üzerindc ke$if uçu,u ya. 
n b" 

lcipJ 1r dü1man tayyaresi, tayyare da{i 
•ori •r1rn1z1n ate1iyle kar$1lanm1$ttr Daha 
~t ra birçok avct tayyarelcrindcn mürck. ,it bir c!ù1man filosu ada lizerine bir ke-

laarru7.U yapm11hr. 

lngiliz tayyareleri 

hrendizi hava ussunu 

bom ba rd1man ettiler 
lt, .\.tJna, l7 a.a. - Yunantstandald lngl· ta"a kuveUeri karargàh1n1n tebllfi: 
t~ee nriuz bombard1man tayyareleri bu 
~ dàt1 bataryalar1n1n fiddetli atetlne 
~1 'tJ. Brendlzl hava meydan1w muvat
~1,1)'eu1 blr surette bombard1man et -

erdtr 

~'Ti% bR1ka tayyare gruplari dU,man1n 
~li tdeten 1tmallndek1 mevzllerine yeni

•Ureklt taarruzlarda bulunmu,lard1r. 

Elen resmî tebligi 
'-r ~T! lht; 17. a.a. - Yunan ordulart ba3 ku. 

lltirti. dtnltitntn dün ak$&m ne1rettifi 113 

le ''•h teblig : 
~2: ~tal-.rim1z, mevziî muvaffakiyetli taar
lttdt arcketleriyle dü!Jman1 birçok nokta • 
' lill1 tncvzilerinden ç1kanp atm1~. 250 esir 
lfti?\' "c mühim mikdarda harp malzemesi 

11
0
• 111 cylemi1tir. 

·~dt tllba tayyarclerimiz bütün harp saha· 
' b hcdcftere muvaffakiyetli taarruzlar
>trc!Ul~nrnu1lard1r. Devriye a:ezen av tay
ltt, cr1rniz dü3man1n iki motôrlü bomba 
t,,llarclcrinden mürekkep bir te1ekkülünc 
'~%~~11 vc bu tayyarelerdcn birini dil -

Ultiir. 

.\tin ••• 
tctin· 1 i 17. a.a. - Dahilt emniyet ncza-

bu1n dün ak1amki tcbliii : 
\ltd, 91llan tayyareleri, dün Prevczc'yi bom 
~.,1·.tttan etmi1tir- Bir ki1i yaralanm11ur. 

'" . iliaçlartna hafif hasarlar olmu1tur. 

~Iman resmî tebligi 
~tl.tterltn, 17 a.a. - Resml tebhg: Bir 

' ~llt ceman 11.000 ton hacminde dU1-
~tl c lca.ret vapuru bat1rm11t1r. Daha e-
1\,•t •lllan 20 bln tona kadar dU,man tl • 
~'"1t'1PUru ballrm11 olan ba.§ka bir de
•c 1 "'ltr tnuvattaktyetlerinJ 24 bin tona 

l( "'111tr. 
.... •11r 
"Q tl tayyarelerlmlz Gerat Yarmouth-
~~ -'"~llltJ.de bombalarla büyük bir uca
~~· PUrunu a.tir basa.ra ug-ratm11. tr
"1t \t tlin aarb1nda da daha kllçUk dij"er 

'Du bllo. r bat1rm11lard1r. 
~d:lllU <lotu-cenup togiltereslnde hava 
. "latti &rlyle k1taat tecemmUlerL. liman 
~1.iv\!t Ve blr ailAh tabrlkas1 Uzerlne 
~l' ~11.baklyeui hilcumlar yapilm1lJltlr. A-

t lkl ta bombalar maklne dalresine ve 
~tttntaJ atelyeslnin b.angarlar1na dü§ -r. 
h ~.t 
~- b trhead'1n dotu-1tmallnde 6000 ton
l~~r dUtman vapuru tam lsabet kayd1 
~I~:, birkaç aa.niye lçinde oatm11t1r 
)'t ta Ye Norveç'te harekA.tta bulunan 

"'-_ l~ YYa.reat grupumuz bu surette ce· 
~ b btn tonluk dtl~ma.n Ucaret va-

l •ti-~ ~ 
1 

· •1111 olmaktad1r. 
h.. ~·tli1J llbatta uzuo meozllti toplar tngll
""l..,,,e <lotu-ceoubunda mlihlm ukert 
~ ~ltttt b!)mbardtman etmlttlr. 
t,~l'ti.llti nlllk'te, A Iman tayyarel2'rt blr<;ok 
~b ~ttnl kainYon ve otomt tralyôzU tah -
~•tu 1 Ve ~nzlo depolarlyle çad1:rlan 

•· ~,;rnu1tur. 
"' 

11
"'l"l u l ~ )'r>it tniz tara.f1nc1AD Malta zer n-

lt l.J""lca, an blr u~u1 esnu1nda dU§l'Tlan 
t. rte tlplnde Uç tayyare kaybetm11-

!. ~u 
, tece 
.- "'1tlt ' .A.Iman flRVRlJI tayyRrPlertn-
~ .. lt1;•e:kk11 gr11pla.1 B1ngR:r.I bHlge. i 

°"11 '"'-at tahf1dat1 U7.f'rlne muva.ffa 
t rtllcurn1 ) lf(l\I ar VRpmt1Jl'lrd1r 

t.,_~ t l.lttnd11.kl arazl Uzerlnt" blr nk1n 
~tt,.;••bbU'allndf" bulunan lkt dlilJman 
~· h,\t \fane •hlltne -Yannca cereya.n 
~tu,~ rnuharebell nellcellnde dU.U • 

u c us 
Bu gece Alma.n topraklan llzerlne blç 

blr ta.a.rruz yap1lmam1tllr. 
Flandre 1ahlll Uzerlnde btr karakol 

vapuru bir dU,man tayyare11t dU,ilrmU~ . 

tUr. 
l~ 1Ubatta gllndUz hava dAfl batarya. 

lar1 aahtl lX)Igesinde blr 1nglllz tayyaresl 
daha d~Urmll.§lerd.ir. Bu 11uretle dU,ma.n 
lG 1ubattan l6 1ubata kadar 18 tayyare 
kaybetmJ1tlr. ts Alma.a tayye.rest Ualertne 
dënmeml1Jtir. 

M1s1r, Sudan ve Kenya'da 
esirlerden baJka hi( bir 
ilalyan askeri kalmad1 

Yugoslavya - Almanya 

temaslari etraf1nda 

Devlel Nazm Kulovek' e gore: 

Gôrü§meler 
Yugoslavya'ya 

sulh temin etti 
Belgnd; 17. a.a. - (D. N. B.) : 

Kahire, 17 a.a. - Orta 1ark Jngiliz u- , 
mumi karargA.h1n10 tebligi: 

Libya'da ve Eritre'de vaziyet detif- Yuroslavya'daki btitün 1iyast mabfillerin 
memiotir Habel}ista.n 'da Kurmuk'un 14 atâkasr B. Hitlcr'in Yugoslavya devlet 1, .. 

oubalta düomesiyle Munr, Sudan veya dam.Jariyle yapttfi mülâkat üzerindc top .. 
Kt:nya topraklar1nda artlk esirlei mUs - lanmaktadrr. 
tesna ollnak Uzere hlç blr ltalyan kalma- ( V reme) eazetesi diyor ki : 
m1§tlr. Gondar· a do,tru hareketimlz tek - ,. Yugoslavya, bir Balkan devleti olarak 
rar bWJlan111ttr. Rudolf glilllnün garp vazifesini müdrik bulunduiundan harb1n 
m1otakas1nda k1talar1m1z 0Utuzlar1na de- baljrndanberi ve ha tti daha evelleri kendi 
vam etmektedirler. ctrafindaki 1ahada sulhun muhafazas1na 

1talyan Somalisinde dU~man kuvetlerl çahtml§tlr. Blnaenaleyh, harbtn bidaye
JJlmdl Juba nehrl hattlna kadar aürülmU§- tindenberi, muhasamattn sarsinttlarindan 
lerdir. Bu arada. Ktsmaya'n1n zapb 111ra- cenubu$arkt Avrupasint korumak kaygusu 
s1nda ahnan tov ve dtg;er her nevl harp He hareker cden büyük komiusunun emel
malzemesl tasnif edilmekte ve say1lmak - leriylc kendi emellerinin tetabuk ctmesi 

tadir. tabiidir. Berlin ile Roma aras1ndaki temas 

Cenubî afri ka hava 
lar harb1n bu son aylar1nda Balkanlar'dan 
kan11kl1klar1 uzakla1urmak hususundaki 
kar111ikh art;Udan mülhem olmu1tur. 

" Yugoslav devle t adamlariyle B. Hit
ler arasrndaki müllkat etraf1nda uydurma 
haberlcr çrkanldr. B u yalan haberlerin he

Natrobl, 17 a.a. - Cenup Afrikas1 ha- defi sulh cserini ve Yugoslavya'n1n da Îf· 
va kuvetteri karargàh1n1n tebllt;l: tirâki icabcden yeni nizamtn kurulmasrnt 

filolarin1 n faal iyeti 

Cenup Atrlkas1 bombardtman tayyare- ihl.5.1 etmektir. 
ler1 son glinler zar!1ndaki hararetlt taa -
Hyetlerine dcvam etmltlerdtr. 15 eubatta 
Juba nebrintn §ark sflhili Uzeriode bulu
nao Geltb'e bombalarla fiddetll bir taar
ruz yap1lm11st1r Bombard1man tayyarele -
rimiz dalgalar hallnde tarruz ederek o -
radakl kliye ve dütmao k1talar1oa blrçok 
bomba atm1§lard1r. Binalara birçok tam 
tsabetler kaydcdllmt1tlr. Yang1nla.r ç1ka
r1lm1~ttr. 

Bir gUn evel, bombard1man tayyare -
lerlmiz Juba nehrlnln 1ark1nda taarruzt 
ke1it hareketlerl yapm11lard1r. DUljman10 
btr makine11 oakltye koluna tam lsabet
ler kaydPdilmlftir. 

" Yugoslavya ile Almanya aras1ndaki 
münasebetler kültür anant:si ile, iktisadî 
ve siyasî Î$birliii ile tcbarüz cdcr. Yu • 
goslavya, bir krta ctevleti olmak itibadyle, 
bilhassa Avrupa i$b1rliC'inin idamèsinde ve 
bu i~birlij'ini ihlâl cdebilecek bütün nü 
fuzlar1n izalesinde alâkadard1r. " 

B. Kutovek'in bir nutku 

Pas if ik'te 
vaziyet çok 
gerginle§ti 

Singapu r yak1nlar1na 

mayn doküldükten sonra 

Gemi seferleri 
teh 1 i keye g i rd i 

Muhle!if yerlerde ingiliz 
ve Japon fahJidah var 

( BB$1 1 1nc1 saylsdaJ 

Türkiye Bulgaristan 

beyannamesi 
(BB$1 1 tDCl Say/a.da) 

rnine yararni§ olan bu itimatkâr siya· 
setie birbirme kar§• dcvam arzusiyle; 

Hâdiselcrin l§t~1nda yeni bir fikir 

teatisindc bulunmaga karar verm1§ler 

vc ba§ka mcmlcketlerle münakit taah· 
hütler1 haleldar olmamak Uzere, ati

dcki mû§ahede!Jer üzerinde mutabik 
kalmiljlardir: 

1 - Türkiye ve Bulgaristan ber 
türlü taarruzdan içtinab1 haricî siya

sctlerinin degi~mez bir csas1 olarak 

tclâkki cdcrlcr. 
2 - !ki bükümet birbirine kar§i en 

dostanc niyctlcrlle mütchassis olup iyi 

kom§uluk münasebetlcrinde müteka

bil itimad1 muhafaza etroek ve daha 
ziyade inki§af cttirmek azmindedir· 
Ier. 

dtft blr yazida bu maynlerin Japonya ve 3 - 1ki hükümct memleketleri ara
di~er uzak 1ark memleketleri, seyrisefal- s1ndaki ticarî mübadelclere, ikt1sadî 
ni içln ciddt bir tehlike te!lk.11 etmekte ol- bünyeletine uygun olan azamî ink~§af1 
dug"unu yaz1yor. Japonya·n1n Hindistan 
ve Afrika hatlar1 her 1eyden ziyade teh- temin edecek vas1talar1 taharriye a-
llkeye n1aruz kalacaktir. tngiltere diger made olduklar1n1 bcyan ederler. 
bOlgelerti de mayn dOkmrg-e devam etti - 4 - 1ki hükümet tarafeyn matbuat1-
f;l tak.dtrde Japonya'ya kar~1 blr abluka n1n, yaz1lar1nda, ycniden mü§ahedcsi 
hatu bahls mevzuu oldutu sôylenebilir. Î§bu beyannamcnin inevzuunu tc§kil 

Hollanda Hindistam'ndaki •d.~n dostluk ~· m~te~abil itimattan 
. .

1 
l . d .. .. l mulhem olacagmi umit etmek ister· 

1apon a1 e en onuyor ar l ler. 

Tokyo, 17 a.a. - D. N.B. Dome! ajansi Ankara'da, 17 §Ubat 1941 tarihinde 
Japonya lie Felemenk Hindtsta.n'1 arastn-' iki nUsha olarak tanzim edilmi~tir. 
dakt iktisadl gôrtl§melcre bugün tekrar lmzàc!an sonra Harlciye Vckili 
b43land1t 1n1 blldirmcktedir. §Ukrll Saraçof1u !nt1ba1ar1n1 Anadolu 

Tokyo A.sahl Simbun gazetesinin Ba- ajans1na §U sOzlerle hulâsa etmi~ler
tavta'dan lstlhbar ettig"ine gtlre slyast dir: 
vaziyetin inki~aflar1n1 güz ëntine ala.D "H 1 k .... k b ,_ b"" 
Holla.Dda Hindistazn'ndakt Japonlar aile- 'i . azi zaman ar uçu se ep""r u-
lerlnl Japooya·ya gëndermek u.zere bir y~k ij:ler ve i~ilikler ::aratmt§tlr. Bu· 
takim tedbirler almaktad1r. Cenup deni- l:{Un unzalad~~1m1z mutcvazl eaer de 
ztnde i§llyen Japon vapurlaruun bütiln .a:Jalkanlarda yeni kar1i1kl1klara belk1 
mevkilert ta nlsan ortas1na kadar §imdi- de ma.ni olacaKt1r .,, 

den tutulmu§ bulunmaktad1r. Bulgar eïçlsi B. Kirof cenaplar1 da 

Hollanda Hindlstaw'ndaki Japonlar 
bu memleketle Japonya arastnda cereyan 
etmekte olan ikt1aad1 mUzakereleri büyük 
blr &lâka ile taklp etmektedirler. Çilnkü 
bunlar1n tstlkball bu mUzakerelerin ne -

noktainaza11ar1n1 1u surette teluis et

ml~lerdir: 

15 IJUbatta dlger blr cenup Afrlkast 
fllosu Habe-$1Stan'dakl Mega'n1n 30 ktlo
metre kadar tlma11nde bulunan Elgod cl· 
var1nda dU.,man1n btr motOrlU nakllye 
kolunu bombRrd1man etml§tlr. 

Delgrad, 17 a.a. - (0.N.B.) Devlct nau
r1 B. Kulovek Yugoslavya Radikal Birlikinin 
Sloven tubcsinln tertip ettitl bir mitlngde 
Slovenya.'da tatbik edih·n dahilt siyasete da
Ir bir nutuk trad etml~tir. Hatip slovenlerin 
muhtariyet hakk1ndakt taleplerlnl tekrar et-
1nl§ ve diA:cr aloven partilerinln de kendi Ida- Uceslne bathdtr. 

"HüKumet1m nam1na Bulgaristan ve 
Türkiy.c ardstndaki mütekao1l itimat 

ve dostiugun bir delili olan bu beyan
nameyt imza ettigirnden dolayi §ah· 
sen pel~ oahtiyar1m.,, 

ingiliz layyarelerinin 
Arnavufluk'laki akmlan 

Alina, 17 a.a. - Yunanlstan'dakl tn -
giltz hava kuvetlert karargàht tara!1n -
dan net;redllen tebllttn tam metnl: 

Oün dlit'f'r bl)mbard1111an tayyareleriml& 
rt'fnkath·rindt' avc1 tnyyareleri bulundulJu 

resl alhnda bulunan radikallerle blrle~1ne • 
-.lnl tsternl~tlr. 

Yugoslav de \·let adamlar1n1n Almnnya'ya 
yaphklart seyahatten bah1eden B . Ku lovek, 
bu aeyahatln ehemlyetll olduA:unu ve Yugoa
lavya sulhu temln ettlklnl sHyleml§tlr. 

Devlct na11ri, Nalp Prcns Paul'iin ldaresl 
alt1nda tah~an m!IU anla~ma hükUmetlnln 
sulhu muhnfni.a etmek li;in bugUne kadar hlç 
hlr te~cbbUsten gerî kalmadt8:1n1 Hâve etmt~ 
''e tstikbalde de memlekctt bir harp felA.ke
tlnd"'n korumak icln her ff:Y i yapa~ai1 n1 aë7-
lemi~tir. 

BCl§vekil Ni§' e gitti 
hnlile .-\rna\·utluk'ta Tepedelen'in ~hJialin -
d«-ki Duzl 1111ntnkns1nda dü~man mevzllerl 

Belgrad, 17 a.a. - D.N.B. bildiriyor1 
Yugosla"f" ba~vekll l Tsvctkoviç diln layya

Ü7.t'rinc yt'niclen kt"slf hUcumlar yapm1~lar • re lie Nl§'e gltmlftlr. Nlo, B. Tavetkovic'ln 
d1r Jlu::d'clf'ki askcrl blnalnrla top mev:r:ilerl- doJduAu ~ehlrdlr. 
fit" lllm ls11ht•tler vnkl olmu~tur. 

l.nytizll.'yn atilan bomhalar nakliye vas1 • 
talar1n1n toplnn1111., oldujtu yerle bilyUk bir 
a"krr tC'Cern1nuu knn1p1 nrns1ndn pnllanu~tlr. 
Ounu rutilt'aklp dll~man askerî k1tnlar1 U7.e
Tinr v«- oto111ohillcre tok alc:nktan n1itralyôz 
att·~I a<,·1l1111~tir. 

Da~vekll n1ue.vinl !-Iaçek de ZaiJreb'c ha
r«-k«-t etml.o;tlr. 

tayyarelerl adan1n aemwnnda Hurricane 
tlpinde Uç tayyare dU~Urmtialerdir. 

Cerabub'de 12 ve 14: oubat günleri dUa· 
man maklnell veealtlnl genlf mikyasta 
kullanarak husu11t bir glddetle taarruzla • 

Paaifik'teki japon tah§idatr 
§anghay, 17 a.a. - Mllstakll Fra.nstz 

ajans1 muhablrt blldirlyor: 

Çuoking'te ç1ka.n Central Daily Neva 
gazetesi, Pa.elflk denlz1nde toplanan ja
pon kuvetlerl hakk1nda 1u tafsilAtl ver -
mektedlr: . 

Kanton'da on dOrdllncU, on sektzinci 
ve otuzuncu f1rkalara mensup unsurlar -
dan mUteoekkll lkl f1rka, Formoz'da da 
dôrt f1rka asker bulunmaktad1r. 

1mparatorluk muhatu:lar1 k1taattna 
menaup baz1 cUzlltamlarla on bi r inc l ve 
ylrmi 11eklzlncl f1rkalar t11e Hanot'ye ve 
Hayfong'a gHnderUmlelerdlr. 

lhtilâf kaçmrlmasi imkân11z 
hale geldi 

Nihayet Hariciye Umumî Kâtibi 
Büyük Elçi Numan Meneroencioglu 
beyannamcyi "yak1c 1 bir yang1n hava
s1 aras1ndd esen hafif ve serin bir rüz

gâr,, KelitT'eLcriyle tavsif etmi§tir. 

Pazar günü Malta'ya 
10 hava ak1n1 yap1ld1 
Malta, 17 a.a. - Pazar günU Malta' -

ya on hava hücumu yap1lm11t1r. Son on 
gün zar!tnda yap1lan hilcumlar1n adedi 
63 tUr. 

Bu ak11am ne1redilen resmt teblit ,oy
le demektedir: 

Ayn1 gazete lhtllàf'in gayrl kablli lç- Pazar gecesl, mUnterlt blrçok dtiljman 
tlnap oldutunu ve Amerika'ntn tngtltere- tayyarest, Malta Uzerlnde uçmu§lardir. 
ye Pf!.sltlk'te dcllen yardtm etmesi IA. • Hiç bir bomba atilmamittlr. Bazi tayyn.
z1m geldlf;lnl kaydettlkten sonra §Oyle relerln mayn dOltttiklerl malQ.mdur. 
demektedlr: Pazarteai sabah1 blr dllJman te§ekk:U -

Past!lk dentzlntn lstlkbaU Amerika'- Ill adaya yaklqm11 takat hUcum etme -
n1n elindedlr. EA-er alàkadar devletler ml§tlr. Resmt vehusuet 
tcap eden mUdataa tedblrlerlni müstace-- ha.aar olmami§tlr. 

binais.ra hiç bir 
Güntin en rnuvaffnklyetll hareketlerinden 

hirl Kli"t1t1ra ile Bernt arfts1ndakl yol U7.erln
de rif'llt hnllnde bulunan dU~man kollar1 ile 
nakllye oto1nobillerlne yap1lan .,iddetll blr 
hücumdur. Ahnan futQgrartar lngillr; tayya
recllerinln nl,anc1hJ-1n1 lsbat etmektedir. 

r1na devam etmt1se de bu taarruzlar kah· len almazlarsa Pa11itik'e hd.klm olmak t -
raman k1talar1m1z1n mukavemeU 1tar11- çln Japonya musait blr vaztyete sahlp 
s1nda erimt1Ur. olacakhr. 

K1sa blr hava muharebc1I esnA.s1nda lllr 
di11mRn bo1nbarduuan tayyaresl hasara uj -
rat1ln11~tlr. 

italyan resmî tebligi 
ltalya'da bir mahal, 17 a.a. - 1talyan 

ordular1 umumt ka.rargàh1n1n 255 numa • 
rah teblljll: 

Yunan cepheslndi dün bllhassa 11 tncl 

Alma.n hava kuvetlerlne mensup tay ~ 
yareler, dU,man1n hava Ualerln1, yollan, 
naki l va.a1talar1 n1 v t m&kineli vesalt 
gruplar1n1 1tddetle bombard1man etmlt
lerdlr. Bir a lman bombardtman tayyareal 
d tsnrnemletlr . 

Ege denlzlnde Olr lt adas1nda dU1ma
n1 n blr hava UssU bUyUk ve k UçUk çapta 
bombalarla bombard1ma.n edilmt1ttr. 

Sarkt Afrlk a'da K er en • mtntakainnda 
lk l tarat ara.e1nda topçu taal lyetl olmu§· 

ordu m1ntak8.!11nda muharebeler devam tur . 
etmt1ttr. Hava müfrezelerlmlz dil§mantD Kenya m1ntakas1nda mevzi lerlmtze 
muvasala yollar1n1 ve mUdataa tesisattru yaklqmafa te1ebbU11 eden kuvetli btr 
§iddetle bombarù1man etml§ler vr asker1 kamyon koluna kar11 derhal mukabn ta
tah§ldatt, nakll vas1talar1n1 utak çapta arruza geçllmto ve kol, lnaan ve malze ... 
bombalarla bombard1ma.n ederek alçak - mece af1r zaytat v er erek ge r l çekllmek 
t8.!l mitr&lyôz ate§I alt1na alm1§lardir . Bl:r mecburtyetlnde k alm1§llr. 
dU§man tayyaresl dU.,UrUlmU1tUr. H ava mutrezeler tmtz kara harekA.tina 

10./16 1ubat gecesi bombard1man tay • liJtfrft.ke devam etmektedlr . 
yarelertmlz aarlh oetlcelerle ~alta'da 2M numarah t eb11a-de zlkredilen tk l 
kAtn A!lkabba hava meydanina isabeUer tayyareden maada 10/16 1uba t gecesl 
kaydPtmi§ICrdir. Brlndizl'ye yap1tan dUoman akt n1 esna ... 

Alman hava kuvetlerlne mensup avc1 e1nda blr tayyare daha dU,UrUlm~tllr. 

--

• f 

r;qbit tara/.indan teftE,, eàUirken 

Bu makalenln llsaru Ue yan resm1 Ja· 
P<>n gazetesl Nichl Nichl'nln mevcut ger
slnlitl ehemlyetslz &"0stermete çah$an ve 
Btrle11lk Amerlka devleUerl larafmdan ab
nan emnlyet tedblrlerlne hUcum eden blr 
yazl.81 aras1nda rnUnasebet aramak yerlnde 
blr hareket olur. Bu a:azete derp1$ edllen 
tedbtrlerln, Asya'da yenl nlzanun kurulrna
s1na mê.nt olmak tstlyen inglllz - amerlkan 
polltfkas1nm arzu ettlil vazlyeU yaratmak 
içln hesap edllerek ahnmakta oldu~unu 

YBZmaktadtr. 

S iyam hududundaki ingiliz 
tah§1datr 

Ayru gazete Almanya'run, Pasl.]k'te ha
rekete geçmest tçln Japonya'yi t&ZYlk et· 
mekte oldufu hakkmda ttkan aayialan tek
zip etmekte ve Japonya'n1n cenuba dotru 
a:enlslemek &iyasetinln yenl ntzam slyasetln· 
den çok evel tekarrllr etmiii blr slyaset ol
du~unu tebarüz ettlrmektedlr. Nlchl Ntc
hl'ye gôre bu ycnl nlzam ptA.nlan bile Av
rupa harblnden evel tnsarlanrm& projeler
dlr. 

Japon gazetesl, aç1k blr tezada dilsmek
ten çektnmemektedir. Fllhakl)ca mezkOr 
ga.zete ayru makalede Japonya'n1n cenuba 
dotru tevessUUnden Amerlka'yi mesul tut
maktadJr. Cllnkü bu tevessile Amerlka'nm 
yent nlzama muhaletet etmesl sebebiyet 
vermlstlr. 

Mevzuubohs makalenln e!kA.numumlyeyt 
yat11t1rmak maksadiyle blrkaç gün evel 
Japon resmt makamlan taral1ndan yapùan 
beyanata blr zeyl teskll ettUU anl&itlma.k • 
tadJr. 

Dljer t araftan. blr japon menbamdan 
blldlrlldttlne aOre Slyam hududunda tah•lt 
edllen tn&111z kuvetlorl 20.000 aakerle 150 
taYYareden lbarettlr. 

lngiliz Malezyasmdaki askerî 
tedbirler 

Londra, 17 a.a. - 'fass: Tarn1is gazctesi 
u.uyor: "JniCili~ ~1nle:i:yas1nd1t askert t«-d -

birler ahnm1~tir Sln11apur"rla hükiJmet d11.i -
relerlni bombnya kar~1 hlmaye için tedbirier 
ah nm11J, yang1na karo1 mücadelc ve A.cil lm
d&t eldplerl tcljkU edllmlftlf . l falacca'da Pen
aang adu1nda "Ye dljer Male•Y• dcvlctlerl 

dahlllnde dnfl bataryalnr1 muharebc vadyc -
tine konulmu~tur." 

Birmanya'daki tedbirler 
Tokyo, 17 a.a. - A~ahi Shnbun ga~etcal 

Dlrtnanya umum1 vallsinln yaba11cilar1 Bir • 
rnanya.'ya girmekten ve lllrmnnya'n1n Çln, 
l-findl.stan ve Slya1n hndut bOJgelerlnde lka
nictten n1enet11d1j olduilunu bildirlyor. 

Çin gazetelerinin ne1riyatr 
Cunklng, 17 a.a. - Reuter: Ctn gazetele

rl, bu&"Un, lneiltere'nln lr!alezya m1ntaka-
111nda ald1A't lhtlyut tedblrlerlnl bUyük b41-
ltklar alt1nda neeretmektedlrler. 

Cunklng'de iyt haber alan mahfiller, ?t1a
Jezya aulanna indllzler tarnlmdan may1n 
dôkülmeslne ve lngillz tebansin1n Slyam
dan ç1kar1lmas1na bllyük blr ehemiyet at
tetmekle beraber, $U fikrl de tleri sürmek
tedlrler kl bu, muhakkak surette cenubf 
PaslClkte harbln yak1n olduj"u demek de
Rildlr, fakat yaln1z lngtltere'nln lUzumlu 
bütUn tedblrlerl aldtit°IID gôstermektedlr. 
Burada bl1dlrlld!gtne gôre, Japonya'n1n ln
&lltere lle ve Amerlka lle harbl lntaç ede
cek mahlyette Slnl'"&Pura ve yahut Hollan
da llindlstan1na kaf$1 blr hllcum gibt aan
sasyonel blr hareket yapmast muhtemel de
ltldlr. Fakat Jafl(>nya, Avrupa'da yent ln· 
klvaflara lnllzaren yavas yavas hareket 
edecektlr. 

Japonya'mn haztrliklarr 
Mamnfih, Çln rf'Sn1I organ1 olan Central 

Datly Ne"·s diyor kt: 
"Jnnonya, ci>,1uba dogru genlslemek mak· 

sadlyle fani hRZ1rhklar yapmaktad1r Vf' 
Hayfong ve llanoy'dakl Japan kuvetleri 
takvlye ecUlmhJtir. 1kincl Japon fllosunun 
es.asen aelml1 oldutu Haynana, Sanghay
dan da Ui;Uncü Japon fllosunun 11 harp 
aemlsl muvaaalat etmlstlr. llaynan adasi a
ç1klannda halen elllden fazla Japon a:emtsl 
tah:slt edllmt1tlr. lkl yilz Japon tayyaresl de 
Cln'df"n Jlnynnn adas1na gôndertlmtslir." 

Fakat dltl,..r tnraftan Çin ordusunun na 
elrl f"fkàn olan ~snt:-ingponh gazetesl be dl· 
yor kt: 

"Japonya, cenubt Pasifik'te hlr harekt•t 
lcin haz.J.rhklar1n1 hcnüz bltlrmemlsUr. Ce
nup denlzlerl üalerlnde bua:ün yalruz yedt 
lapon firkas! tahflt edllmlt bulunmakta
dlr." 
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Romanya'da 
30 alman 
f1rkas1 var 

(Ba$1 1 inc1 saylada) 

den biri tayyareden cenuba do&ru ilerle • 
mektc olan ucu bucaG:1 gelmez naktiye kol
lar1 gOrmü§tür. Mekteplcrin ha~tane ola· 
rak kullantlmak üzcre pek yak1nda i$gal 
edilcceKi sOylcnmektcdîr. Romen hastane
leri i1e esa1en Alman s1hiye kadrosunun 
i1gali altrndadtr. Bir taraftan Varna lima .. 
nrna büyük mikdarda Rus benzini gelmek
tc, di&er taraftan da borular vas1tasiyle 
süratle ve karadan Tuna Ü7.erindeki Romen 
limant o1an YerkOy'e sevkedilmektcdir. 

·Romanya ile Türkiye aras1ndaki müna .. 
sebctler bozulmaktad1r : Almanlann te1-
viki üzcrine Bükrc:j'teki bütün Türk ga. 
zctecileri geçen hafta tevkif edilmi$lcrdi r. 

KOstence ile Istanbul ara!1ndaki yolcu 
seferleri tatil edilmi$tir. 

!syanlara karsr ahnan tedbirlerin §iddet 
itibariyle azalaca'Lt yerde artmas1 mânalt 
gOrülmcktedir. !syanlar1n 1Cfleri Aimanta .. 
rrn himayesi altrnda sakh kalmaktadrrlar. 

Romen ordusunda ve Romen efkârtumu.o 
miyes inde Büyük Britanya lehinde bir de. 
gi,iklik vukubulmu1 olmakla beraber, pet• 
rol m1ntakas1n1n yak1nda bombard1man • 
dilmc&inden korkulmaktad1r. 

lngiliz: dü~manlarrnrn isyan esnasrnda 
yapt1klar1 radyo nc1riyatlarrna ra&-men, !t)oo 
giliz radyolar1 1imùi ber z.amankindcn da. 
ha çok Romanyah taraftndan dinlenmckte. 
dir. Umumiyet itibariyle, Romcn millet! 
nihayet rnuza!ter olacati ve bu za!ert.a 
petrol bOlge!inin bombard1man1 ile haz1r
lanacai1 Umid!yle istikbali sab1r11zh~ 

beklemektedir. 

Romanya'da 

tehlikeli m~nf aka 

ilân edilen sula1 
(Ba11 1. IDCI 5ayfada) 

&'CCCleyin aOnUk kal:icakur. Deniz maka • 
mat1run talimauna r;~YCt etmcksizin teh
likeli mtntakaya girecek olan gcmiler bu· 
nu kcndi zararlanna olaralc yapacaklard1r. 
Teh1ikcli mrntaka Tuzla ile Midia burnu. 
arasJndaki sulard1r. 

1stanbul, 17 (Teletonla) - Romanya 
seyri11efaln idareeinln Istanbul • Ktisten· 
ce araatnda yapt1g-1 vapur seterlerJnta 
kesileceg-t he.kk1ndakl neor1yat Uzerlne 
m1ntaka tlcaret mUdürllltü ve Romanya 
vapurlar1 acentas1 lX:Syle blr :,eyden ma • 
Hlmatta.r olmad1klar1n1 sôylemektedir. 

B. Hop ins ing1iz 

zaf erinden emin 
(Ba~1 1 incl saylada) 

jesi hakkmdaki müzake<elerc mcbu
san umumî !1. yetindc ba§lanmadan 

evel demokrat partisi liderleri ile bu 

sabah gërü~melerde bulunacaktir. Bu 
gOrürfTtleler esnas1nda Reisicümhurun 

B. Hopkins'tcn ald1g1 ma1ûmattan is

tifade edecegi §Üphcsizdir. 
Ncvyork; 17. a.a. - B. Ru%Vclt'in oahst 

miimcsaili B. Hopkins, diln Va1ington'a 
harekct etmedcn evcl Amerika'nm yen! 
Londra büyük elçisi B, Vin2nt'la a:Orü1 .. 
mü1tür. B. Vinant, bir haftaya kadar Clip.. 
pcr tayyaresiyle 1n&iltere'yc a:idecektir. 

B. Hopkins bir konferansa 
i1tirâk etti 

Va~ln11ton, 17 a.a. - n. Ruzvt'"lt'ln hu ... 
suat n1Un1csslll olnr~k tnn :a:a111anlllrda 1n,u .. 
tere'ye blr S('yahat YllPmtlJ bulunlln B. Hop
kins. bugUn Ueyaz Sarayda Jlarhlye NAtln 

B. Sthnson, D:thriye N111.1r1 Il. Knox, 1-J.1u:ine 

Naz1r1 B. ~1or1o::t'"nthau, Zlrant N.az.1n B. 
\Vlckard ve Oüt<,·e dlrektl:irüntln i'tirâklyle 
yap1lan bir konferanstR h11.11r h11lunn1u~tur. 

Il. Ru1\'elt'ln 11t'kreterl D. f:arl~·, bu top

lantl hakk1nda "u bt'yannlla hulunrnu~tur. 
Du toplnnti, kir11l1un11 ve drlilnt Vt"rn1e ka

nunu projt'~I itln iptidal tr-ilbirlerln al1n1na.
Bl maks&diyle dC\18111 «-rlt·i·c·k hulunl\u blr se
ri konferanstlln bir t'\ncslllir. 1'1Lnun proj .. 
si tasvip edillnce- bir tok anl&~rnnlftr te.ll!lJ1t 
olunmu$ ve tatblke h:u:1r IJlr vn1lyetf' girrolt 
bulunnC'nktir, 

Ayr1ct1. Deyfu. Snrn~clnn hi!dirildijînt' gô
re, D. llurkln!-t'in di111 nlc1an1 Jl. Ruzv<'lt Ile 
gôrü!jmesl 1nhalun s·:.\I iki.~ine k;1dar dt'vam 
«-lmi~tir 

' Eczar.elerin gece nôhef celveli 
Ecza.Denln 

tamt 
l - MPrket 
2 - F.gt-
3 1slflnb11l 

" s b 'I ( 

!\ - Halk 

6 - S..ikarya 
7 - Cebt·c1 
8 - Yeotf}Phlr 
9 - Ankara 

10 - ('llllk •ya 
ll - Yenl 

] 12 23 

2 13 !4 
a 1-t i :. 
• ·~ lb 
5 lh 2J 

6 1 j ~ ... 

3 14 2~ 
4 l!l 2t 
·) lt) 21 

ij 17 2~ 

' l~ 
~ 19 

7 1~ 29 lU :lO 

8 19 30 11 21 
9 20 31 12 22 

10 21 1 13 23 
112221424 

194.I sens! lklnctkAnt1n ve §ubal 
aylar1n1n t>CZ80( 1t·r1 gece uobE t CE't 
vrli yuknr1yu ç1k ·u Tii 11r 1'~7. 1 

gt"Ct'lf'r1 n.l he t Klan l~7 ·1 r 1 " t gf 

OÜ dt" Dhb t 1 O!a r'lk 8ÇI~ 1 U 1 niai< 
mecburayt't nd~è..rlt1 t 1t t l:"l.'Z.ant! 

lerlD paza1 günlerl lhtlyMi olar:ik 
tatll yapm&lan ka.but edllmiJ ve 
kendllerlne teblljl edilmlfllr. 
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Îngiliz hava filolarin1n 

2560 km. lik bir uçu~u 
L.rndra, 17 a.a. - Dün gecc Polonya'da

ki Cr 1cove'yc kadnr uçnn ingiliz askerl tay
yarderin.n dokuz saat fas!lastz havnda kal
d1klar1 tnhmin edilmektedir. Bilyle bir uçu~ 
harhin hidnyetlnden beri !ogiltere'deki üs -
!1•rden llk dcfa olarak ynp1lmaktadtr. )fesa
fe i~gal alhndaki arazi ile du~man nrnzi>i ü
zcrindcn :!~60 kllornetredir. 

Îngilizler Kismayo'da mühim 

miktarda harp leva11m1 
iglinam elfiler 

ORMAN KORUMA GL. r:O. 

T1bbî ecza ve srhhî malzeme 
ahnacak 

Orman Koruma Genel K. Satm Alma 
Komisyonundan: 

1 - Orman koruma genel K. tal!mgàh 
erati !htiyact lçln a,,ag-tda clos ve m!kta
rt yaz11l 44 kalem tibbl ecza ile 25 ka -
lem sthl malzemen!n açtk eksil tme ile 
!hales! 6 mart 941 per§embe günU saat 
14 te orman koruma genel K. blnesmdakl 
satm alma kom!syonunda yaptlacaktir. 

2 - 44 kalem tibbl ecza ile 25 kalem 
s1hl malzcmcnln muhammen bedeli 1500 
lira olup muvakkat temlnatt 114 llradtr. 

3 - ~artnamesl 1stanbul ve Ankara'da 
orman koruma satin alma komlsyonlarm-

1 
da her gUn glirUleb!llr. 1steklller!n mu
ayyen giln ve saatte kom!syona gelmele-

N ni rohi, 17 a.a. - itnlyan Somnlisinde 1 ri. (880) 
ehemiyet itibnriyle üçüncü gelen KI mayo'- Eczai tibblyeye ait 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hûkimli~in
den: 

Ahmet Üstün: Ulus matbaasmde Dobn 
Güney yanmda. 

Ankara defterdarh{1;J. vekill avukat Tur-
gut Genya tarafmdan aleyhln!ze mehkeme 
mize eçtlan 23 lira 44 kurus alacak dâvast
nm mahkememizde yapùmekta olan durus· 
masmda adrcslnlz meçhul oldu~undan !lâ
nen yaptlan davetlyeye lcebet etmedli;lnlz· 
den gene usulün 141 lncl maddesi mucibin
ce Uànen ve 20 gUn müddetle giyap karan 
çtkenlmasma karar verllmh oldujt'undan 
durusmast b1rak1lan 11-3-941 sait günü saet 
10 da blzzat mahkemede haz1r bulunmach
l!miz veye blr vekll gondermedllt'ln!z tak
dlrde mahkemeye g1yebtruzda baktlacllID 
tebll~ makarruna knlm olmak Uzere llàn o-
lunur. 629 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Hàk!mligln
den: 

Seyhan'da plyade alaymda yaztct Yunus 
nun zaph lie Britanya kuvetlcrinin eline çok Ecza !sml Kilo gram o~lu Re~lt. 

1- 0 300 

ANKARA BELEDlYESl 

Müteahhit nam ve hesa.bma 
saraç malzem~i almacak 

Ankara Beled!yeslnden: 

Cl 

-
1 - Temizlik l§leri müdürlügU lhtlya 

lçln ahnacak olan (17) knlem saraç mal 
zemesl li! gün müddetle aç1k eksiltme yc 
konulmu§tur. 

2 - Muhammen bedell (2799) lira (4 0) 
kuru§tur. 

8 - Temlnat akçesl (209) lira (96) k u-
ru§tur. 

lz 
en 

4. - Sartnamesini gormek ve bedels 
olarak almak lstlyenlerln her gün encüm 
kalemlne ve isteklilerin de 28·2-941 cuma g 
nü saet on buçukta beledlye daireslnde m 
te,ekki! daim! encümene müracaatlnri. (77 

il-
ü-
2) 

10831 

Y ol yaptrrrlacak 
Ankara Belediyeeinden : mühlm miktnrda ln?e maddeleri ile hnlp ma Antiprin 

zrmesi ge~tigl re men blldlrllmcktedir. Bü Asit klorlclrik 
yük sahil mU<iafaa toplari dil~man tarafm Asit sallslllk 

Hazlne veklll avukat Hüseyln Behzat ta-
l 600 rafmden aleyhlnize açllan 18 lira alacak 1 - Hncettepe, Samnnpnzar1 arasmd 

yapbrilncak yol ln,nalt l~i on be' gün mü 
- Il 

d--
Il dnn sapn saglnm birnk1lm1$tir. Kismnyo'nu 

rnüdofnn sisterni kuvetli idl ve tank tuzak 
lariyle dcrin blr dikenli tel sahasmdnn te§ek 
kül etmckte ldi. Muharebe Juba nehri bo 

-
-
-

yunca cereynn etmi~tlr. 

lnhisarlar U. Müdürlügü 

Bira §Ï§esi kapsolü almacak 
tnhlsarlar Umum MUdUr!UgUnden: 

e 1 - $artname ve numunesl muclbinc 
10.000.000 adet blra sises! kapsUIU kapal 
zad usuliyle eksiltmeye konmu~tur. 

1 

2 - Muhammcn bedell 37.000 lira mu -
vakkat teminnll 2775 llradir. 

-
t 

3 - Eksiltme 6-3-941 pe~embe günü sa 
at 15 te Kabatru;'ta lcvazun ve mübayaa 
1ubeslndckl altm komlsyonunda yapllacak -
W. 

n 4 - Sartname ve nUmune sozU geçe 
levazJm ~ubesl vezneslnden ve Ankara 1z 
mir ba$mûdilrlükler1nden 185 kurusa alma 

-
-

blllr. 
5 - Münekasaya glrecekler mUhürl n 

5 teklif mektunlarm• kanunl vesalkle % 7, 
güvenme pams• makbuzu veya banka te -

h 

Aslt fenlk kristallze pUr 
Banzonaftol 
Ether 
Gllserin 
Kapsül Eks. fujormal 
Kolodyum 
Krizllol 
Oksljen 
Odlstile 
Pi rami don 
Alboclt 
Protorgal 
Potesyum parmanganat 
Gate karbonat 
Gôte klarat 
Salol 
Rlvanol 
Rezorsln 
Santonln 
DirUetln 
Sallprln 
Zenk okBlt merhemi 
Savon noir 
Sulfat dlizenk 
Sudyom benzuat 
Sudyom sallsilllt 
Sudyom solfat 
Sudyom blkarbonat 
Arjlrol 

Il 

minot n1ekt11plt1rn11 ihliva etlecek kapa 
zarflanm thale günli ekslltme saatlnde Sufr tllur 
bir saet evvellne kadar mezkQr komlsyon Silblime pastll 

b~kenhi;ma mekbuz mukeblllnde verme 
Ier! IAztmdJ.r. (1140-920) 10958 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

Nazar1 dikkate 

D. D. Yollari U. MUdürlügÛnden 

F10d1k nakllyatma mnhsus D. D./2i3 nu 
marah tepzilll tarife 1. 8. 1942 tarihine ka 
dar olmak üzere bir sene daha tenulit edil 

-

-
-
-

Salisllat dllmetil 
Tentlrdlot 
Tenttir Dopyum 
Urotropln 
:tyodoform 
HlntyaJl't 
Korn. asprln kenan 
Korn dover 
Korn bizmut 
V!volaldll 

S1hl melzcme 

150 dàvasmm mahkememlzde yap1lmakta olan 
1 500 durusmasmda adreslnlz meçhul oldugun-

300 dan lltlnen yap1lan davettyeye lcabet etme-
3 000 dlginizden gene usulün 141 lncl maddesl mu 
6 000 clbince !lA.nen ve 20 giln mUddetle giyep 

600 karan ç1kar1lmasma karar verilml§ oldu
l50 gundan durusmast b1rakllan 11-3-941 sab 

1 500 günU saat 10 da mahkemede blzzat hazir 
l5 OO bulunmad1gm1z takdirde mahkemeye g:iya-
1 500 bm1zda bakllaca{1;J. teblig makemma kelm 

3oo olmak üzere Utin olunur. 630 
750 
75 

3 000 
Mersin Sulh Hukuk Htlkimliginden: 

Mersin GUmrUk ldareslne lzafetle hazlne 
3 OOO avukatt Abdilrrezzak Tekercgln Mersin 
1 500 gümrük eskl muhafaza memuru Cevat 

750 (Cevdctl Vural aleyhine açttklart (733) ku-
75 rus alncak dâvasmm yep1lmakta olan du -

750 ru~masmda: 
l5 M. aleyh Cevadm kaytp oldugundan ga-

900 zete vas1tasiyle llânen teblli:at lcrasma 
750 mahkeme kerar vermi§ oldull;undan muha-

15 OOO kemenln b1rak1ld1g1 10-3-941 günü Mersin 
30 OOO sulh hukuk mahkemeslnde blzzat bulunma-

60 st ve yahut blr veklli kanunt "onclermesl 
3 OOO aksl halde muhakeme giyabmda cereyan 

750 
edecel:I llàn olunur. 

150 000 
750 
150 

1~ 000 
1 500 
1 500 

lCRA VE IFLAS 

Ankara lcra Deiresl Gayrlmenkul Salt§ 

15 000 Memurlugundan: 
3 000 Mahcuz olup sattlmasma kerar verilen 

600 
300 

Baskir mahallesi atpazar1 so~al<ta kadastro-
nun 518 ada 11 parsel numeralt 117 metre 

60 ~ murabbru mlktarmdakl ahsap ev asaJPda 
6 000 
3 

yazth sartler dahilinde açtk arttirma Ile sa-
000 

1 500 
tisa cikarllmisttr. 

6 tup EVSAFI 
Aras sokakta, 1 No. lu keptdan glrlldik

te kaldmm dil~ell üstU açtk blr avlu sali; 
taralta • bir helâ ve avludan bes basamak 
merdlvenlP eve glrlldikte zemlnl sap blr so-

detle ve kapah zarf usullyle ekslltmeye k o-
nulmu§tur. 

2 - Muhnmmen bedcli (13R~O) lirad1r 
3 - Temiunb (1038) lirnchr. 
4. - Ïhnlesl 4.-3~911 snh günü saat Il d 

yap1lncngmdnn ~nrtnnme ve ke~lf cetveli 
g(lrmek ve 36 kuru' mukabllinde nlmak lst 
yenlerin her gün encümen knlemlne ve ls 
teklilerin de !hale günü olnn k B. 941 sn 
günü snat onn kndar usulU dnireslnde knpn 
<nrf tcklif mcktuplarmt hclccliye dmr<"sin< 
111iitr~f·kkil <luimt encümc:-nc 1nilrnrantlnri. 

e 
ni 
1-

-
h 

h 
k 

(!!Ri) 10907 

VlLAYETLER 

Bir s1gmak yaptirlacak 

Zonguldak Belediycsinclcn : 

l - Belediyece gooterilecck ycrde bir u 
mum! s1smak kapnh zarfla eksiltmeye ko 

-
-

nultnu~tur. 

2 - Muhammen bcdell (18000) llrndir. 
3 - Muvakknt teminati (1360) llrl\<hr. 
4. - 1hnle 4. mart enh günU saat llJ da b e-

lediye binnsmda daim! encilmen tnrnfmdn n 
yapilncuktir. 

li - Snrtname, ke~if ve projesinl (l:Brme 
istiyenlerln bclediye fen §ubesine müracan 

k 
t-

ln ri. 
6 - Teklif mektupiari ihnle (l:iinü saa t 

Ill e kadar kahul olunacntir. (606) 1063 6 

Bir lokomobil almacak 

Samsun Belediye Rlyn$etlnclen: 

Il Sehrlmizde mevcut elcktrik santrnhm 
tnkviyesi lçln 320-290 efektlf beyglr kuve 
tinde blr lokomobil lçin blr ay müddetle ka 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konuldugu ha 
de talip zuhur etmedllt'lndcn ekslltme müd 
detl 2 ay temdlt edllmesine karnr verilml' 

-
-

1-

-
-

tir. 
ml§tir. (8R3 ) 10960 

Ampul zeytlkâfurl 
Ampul ergotln 
Serom tatanoz 
LokoplA.ster mo.ka.ra 

Saf pamuk 

Ad et 
300 

30 
60 
60 

fa Uzerlnde sol tarafta tavanlnn kâgtth ta- 1 - Muhamrncn bedel "62800" llrndir. 

Balast münakasas1 ban1 tnhtn lkl oda ve aall; tarafta mutbnh 2 - M uvakkat temlnnt ~.390 lirndir. 

D. D. Yollart 8 inci Ï§letwc Komisyonun - 80 kilo 
600 

vard1r. Evde elektrlk ve su teslsati yoktur. 3 - Almnrak lokomobil mütenhhidi tara -
dan : Sargi Amerlkan 

Sargt gaz 

Cati llrtilsll galvanize oluklu saçtir. Çamur fmdan husus! tnksa suretiyle teclarik edile -

.\tuhammcn bedeli (26250) lira olnn iz -
mir - tlfnnlsa hattmdn Emirâlem ile Muradi
ye nrnsmdan lhznr edllecek (IllOOO) 1113 kir 
ma ve toplama bnlast 1,1 12·3-0U çar~nmbn 
günil saat 16 da kapah zarf usuliyle lzmir 
Al ancnk'tn l~letme blnnsmda komlsyonu -

600 ve tastan yap1lm1~ttr. 1200 lira k1ymet tak- cektir. 

Gaz tülbent (1. metrel!k' 
Derece (lnsan) 

750 dlr edilml§tir. 4 - Bu i'e nit evrak ve saireyl gllrme k 

-

m uzca lhnlesl yaptlacnkltr. 

Bu l~e girmek lstlyenlerin (1969) lirahk 
M . temlnnt Ile knnunun tnyln ettliii vesikala
rt ve tekllf mektuplarim aym g{in satit 1.5 e 

Firça §Ise muhtelit 
Kadeh derecel! (250 Gr.) 
Kadeh gllz 
Lâstlk damlahk 
Lâstlk lrlgatlir 
emnga rekor (20 ll!Q 
~trmga rekor 2 llk 
$1rmga rekor IS lik 

15 
9 
3 
3 

30 
6 
3 
s 
3 

SATIS SARTLARI 

l - Satis pesln para Ile 14-3-941 cuma 
günü saat 10 dan 12 ye kadar dalremizde 
yapt!acaktir. Tallpler muhammen klymetin 
% 7,5 ll;u nlsbetlnde pey akcesl veya banka 
mektubu ve tahvllê.t vereceklerdlr. Dellàll-
ye ve vergller setti bedellnden lldenecek 
Ire tapu haret ve tahllye masreb mU~terlye 
ait olacakt1r. 

t 
kndar komlsyon relsllgine vermelerl lllz1m-
dir. rlgat6r kanulü 

Snrtnamesl (1.32) lira mukabilinne An • ill;ne !ltrmga muhtellt 

knrll, IIaydnrp· '" ve izmlr'de idure veznele- btile 

9 muhtel!f 
150 

2 - Satis günü arthrma bedell muham
men loymetln % 75 ni buldu~u takdlrde 
tem saat 12 de tic defe ba{1;trtt1rlld1ktan son-6 

rlnde oalthr. (llH.-912) 10969 Husye torbas1 
Ceblre tahta muhtellt 

15 
30 

ra en çok arttlrana !hale olunacnk ve % 75 
nt bulmad1{1;t tekdlrde en çok artt1ramn te
ahhüdü baki kalmak üzere 24-3-941 pazar
tesl günü saat 10 dan 12 ye kadar yeplln... 
cak lklncl erttumada en çok arthrana !ha
le edllecektlr. 

Nazar1 dikkate 

O. D. Yollari U. tlfüdilrlugilutlcn 

Karabük Demlr ve Çelik Fabrikalnrmm 
trsis ve in'a 'Indu kullumlmak üzere celbe -
dilmi' olan montaj alût ve edevabndnn 
18. 2. 9 U den 1: 6. 9.U tarihine kadar olan 
mùddet içlnde mahrecine inde edileceklere 
tarifesindekl 9artlnr dahlilnde % ~O tenzi -
llit yap1lncuktir. (9 ~3) 10970 

Kiralrk büfe 

.J. U. l"ollari Sa. ,\!. Ko. dan • 

8cnelik m11ha1111ncn kir!\ bedeli 210 lira 
olan l erk• y lsta yonu biifesi Uç scne u1üd
dl'!le ve pazarhkla kir11)'1\ verllctektir. 

10·3-911 ta rihine rasthynn pn<nrtesl gil· 

nu anat 15 de .\nknrn lst yon11ncl11 2 inci i'-
lrlme bin11s111da toplanacnk komisyoncla pa
urhk nctict.,inde tekarrür edeN•k betlel U-

Hasses terazl 1 

2 Bobrek bfçlmlnde kUvet 
splrto Irunbast :t 1 

10957 

MAHKEMELER 
3 - thale bedell hemen verllmedllil tak

dlrde müsterlye y!rml günü gcçmemek U· 

Ankara 3 üncü sulh hukuk htlklmligin- zere blr mehll verllebllecektlr. Bu mehil 

d en: lçlnde de para ôdenmezse !hale bozulacak 

Ankara Demlrftrka mahallesl kadife so· ve kend!slnden evel en yüksek tekllfte bu-

k ak 8 numarah evde ve Zenclrll caml kar- lunan kimse arzetml~ oldu~u bedelle alma
smda cihan sokak 28 numaralt dUkkànda ga razi olursa ona !hale edllccektlr. O da 
akkal !ken vefat eden Hact Omer oglu RI- razJ olmaz veya bulunmazsa yedl gün mUd
at Kebapçmm emvaline mahkemece vazt- delle 1:lkanlacak bir artttrmada en çok art
et erlllmls ve kanunu medenlnln 532 lncl bran tallbine ihnle olunncnk ve evelkl lhnle 

e 
b 
r 
y 

medrlesl mucibtnce defter tutma muamele- ile bu lhale arnsmdnkl flyat farkmdan evelki 
si de lkmal olunmus bulundu~undan kefa· müsteri mesul bulunacakttr. 
1 
d 
r 

c 
r 

et! haseblyle alacaklt olanlar da dehil ol· 4 - Alâkadarlarm bu gayrimenkul Uze
ul':u halde bllcilmle alacakll ve borçlula- rlndekl hak ve lddlalarllll evrala mUsblte
m kanunu mezktlrun 561 lncl maddesl mu- lerle blrllkte on be~ gün lçtnde dalreye bll
blnce blr ay zarfinda vesalkl resmlyele- dlrmeleri ve aksl halde haklan tapu slcllll 
yle blrllkte Ankara 3 llncU sulh hukuk lie sablt olmad1kça satis bedellnln payl~tI

udnilt·n % 15 nishetlncle kutl tcmlnall nhn- mahkemeslne müraceatlan ve alacaklanru nlmasmdan hariç kalacaklardtr. 
mnk snretlyle ih le erlilec•ginden lstcklileri11 5 _ Arttirma •artnamesl bugu"nden lti-
knnun ve ~.lrt1uunt·11in t 1yin ettigi vcsalkl 

V aktlyle kaydettlrmlyenlerln mlrasçtya ne • 

h u1ilrn mua~·yen i<fin ve snnttc komlsyondu ~ ehsen ve ne de tcrekeye lzafeten taklp e- baren dalremizln 941-6 No. lu dosyasmda 

huz1r hulunmo:lar1 làz1111d1r. 
d emlyeceklerl ve mlrasçllanrun dehl ka- herkcse aÇJk bulundurulacakttr. Tallpler 

Il unu mezkQrun 534 llncU medde~i mucibln- daha evel gayrlmenkulün lmar vazlyetlnl 
artnarne ve rn11k11vele projesi ikinci i' • 1 ce ile ay zartmda mUraceatlan lüzumu Uàn ve satis sartlartru gilrmUs ve kabul etml~ 

letme koml. yonunda ve Yerkây islasyunun· olunur. 628 nddolunncnll;i Uân olunur. 633 
da parasiz verilmcktetlir (9 U) 10~71 

Travers ahnacak 
D. D. Yollar1 Satm Alm.i Ko. dan: 

Muhammen berlel. muval1kat terrlnat ve mlktarlartyle cinslerl ve ekstttme gUn 
ve saatlerl a.§ttlttda ait oldutu llstesi hizasmda yezth ahsap trav~rsler her liste 
muhtcvlyat1 ayr1 ayr1 thale edilmck m<:ere ve kapail zart usuliyle Ankara'da idare 
binasmda satm ahnacaktir. 

Bu i§e glrmek lstlycnlcrin Hstcsi hlzasmda yazth muvakkat temlnat Ile kanu
nun tayin ett!ll'i vesika ve tekliflerlnl eym giln ekslltme saatlnden blr saat evellne 
kadar komleyon relsllg-lne vermeleri làz1md1r 

~artnruneler para.•tz olarak Haydarpa.§a'da tesellüm ve sevk 1e!11g-1nde, Ankara' 
~a malzeme daireslnde, Eskl§cfür ve !zmlr'de ldare mag-azalarmda dag-ttilmaktad1r 

Liste Miktar1 Cinsi 

No. adet 
l 4GOOO cAri hat lmytn travers 
2 60400 c ri hat kaytn travers 
8 (15000 kaym koprü traversi 
( x ) (traversier me11e tekllf edlJd,fi 

(takdlrde: 
::06000 càr hat kaym travers!. 

bu 

Beher adcdl 
Muh bcdell 

Lr. Kr. 
3, 15 
3 40 
6 00) 
7, 00) 

8 15 

Muvekkat 
temlnat 
Lr. Kr. 

8495, -) 
11518, 

5750, 
6500, 

-) 
-) 
-) 

10070, -

Ekslltme 
giln Vè 

saati 

çarsamba 
5. 3. 1941 ea
at 15,30 da 

l0961 

Corum 1cra Memurlugundan: 

Corum'da Tütüncü oll'lu Mustafa veklll 
Ahmet TlitUncU ve kUrt oll'lu Enver ve tca
rccl olllu Refik ve dava veklll Sablt Berkay 
ve lstanbul'da Serklstlntonyan ve Samsun
da Sabuncu Zadeler Sirketlne borçlu ve 
haklermda Corum asliye hukuk hâklmll
glnden tlcaret s1fatlyle lflAs karen verllen 
Çorum'un Yenlyol mahallesinden Bllâl oll;lu 
Ahmet Ulus ve Burcu oglu Ahmet Safi Su
cunun borclanru ltfa ettlklerl masa rapo
rlyle mahkemeye blldir!lmesl üzertne ltlâ
Sin kapaWmasma ve iflâsm kapat1ld1ll;11Un 
15 giln müddctle gazete Ile llâmne, l!lâ.s1 
hlikmeden mahki>me karar verml§ olmak
la gazete 111\n tarihinden ltibaren Il}ahke
menln tayln ettlgl bu 15 gün müddet lçln
de blr dlyecegl olanlnrm mahkemeye mü
racaat etmeleri ve müddetl mezk<lre zar
bnda 1tlraz olmadt~t takdlrde borçlu mu
malleyhlma haklennda ltlâs refolunacng1 
ve mil nlslerln lflâs kararlyle men<'~llen 

hak ve ltlbarlart fade olunacag1 llàn olu 
nur 838 

-istiyenler ve ayrica malOmnt almak lstiyen 
Ier tahrlren veya ~ifahen Snmsun beledlyes 
elektrlk, su l~lctme müdürlügüne müracaa 

i 
t 

etmelldirler. 
li - thaleye nit evrak 301. kuru~ mnkn 

billnde Samsun beledlye elektrik dniresln 
den temln edileblllr. 

-
-

l!O kuru~ posta Ucretl gllnderildlgl takdlrd 
lsteklilerin adreslerine de yollanabl!lr. 

c 

-
li 

6 - 1hn!e 24.90 aayù1 kanun hükümlerl 
ne gôre ve 27-3-941 per~embe günU saat 1 
de Samsun belcdlyesi daim! encilmenl huzu 
runda kapn!1 zarf usullyledlr. (71!4.-686) 

$ose Ïn§aab 
Bursa Nafta MUdUrlilJl'Unden: 

10697 

-

-
1 - Bursa • Mudanya asfalt yolunun 

0 + 718 - 2 + 718 kllometrelerl aarsm 
dakl bozuk soituk astatt gosenln sendovl 
slsteml betona tahvll! 16000 lira keol 
bedell üzerlnden kapalt zart usullyle ek 

Q 

slltmeye konulmu1tur. 

2 - Ekslltme 3. 3.1941 pazartes! gü 
nü saat 11 de Bursa vll!l.yetl daim! encU 
men!nde yaptlacaktir. 

3 - Bu il!e ait evrak 1unlardJ.r: 

t 
-

-
-

V ahldl flyat listes!, ke§lf, ekslltme vo 
baymdtrhk !§Ier! genel 1artnameleri lie 
mukavele projesldir. Tallpler bu evrakl 
natta mUdUrlügilnde gôrUp tetklk ede
ceklerdlr. 

4 - Tallplerln münakasaya l§tlrâk e -
debllmeler! lçln 1200 lira muvakkat te
mlnat yatirmalart, bu 11 içln vllâyet ma
mammdan llân tarlhlnden sonra ahnmt§ 
ehllyet veslkast ibraz etmelerl, 940 sene
sl lç!n tlcaret odasma kayttli oldug-una 
dair veslka almu,1 olmalar1 ve UçUncU 
maddede yazth mUnakesa ve tennt evra
klnt g(lrUp kabul ett!klerlne dalr lmzala
dlktan sonra 2490 aayth kanuna uygun 
olarak haztrladJ.klan tekllt zarfla'"lnt 
8. 8. 1941 günü saat ona kadar Bursa vi
lâyetl da!mt encümenlne makbuz muka -
b!llnde vermeleri lâztmdtr. 

Posteda vuku bulacak geclk:meler ka· 
bul edilmez. (769) 10875 

lnek ahrr1 yapbr1lacak 

Konya Harast llfüdürlügünden 1 

Konya barasmda yapbrtlncak blr lnek 
crt lll gün müddetle ve kapnlt zarf uau!U 

r. ekslltmeye konulmu,tur. 
1 - Ke'lf bedell 204. A llrachr. 
2 - Temlnat paras• lll31 llrad1r. 
8 - Îhale 6-8-9.U per§embe gUnü saat 

li da Hara merkezinde müte~ekkll komls -
nda yap1lacakttr. 
Bu ekslltmeye glrmek lstlyenlerln aym 

mde temlnatlarlyle blrllkte harada bulun
llnlari ve kanunun tayln ettlgl veslknlnrla 

tekllflerlnl 111at ll! e kadar komlsyon relsll
i(ine vermelerl IAz1mdir. Sartnamelerl g(lr -
mek ve fazla malOmat almak lstlyenlerln her 
•Un hars mtidürlügüne müracnat eylemele-
rl i!An olunur. (981) l0961l 

, 

18/2/t941 

Hukuk llmini Yayma Kurumundan 1 

Beynelmilel 18breti baiz, Paria Onivenlteal Profeaôrlerinden GASTON JEZ'I• 

idare hukukunun umûmÎ prensipleri 
adh ve 2546 sayfa tutan bei,i ciltlik eseri 

S1yaaal Bilgiler Okulu Profeaorlerinden IB RAH IM ÂLI ER BERK taraf1ndao 
d!llmlze çevrllm!g ve Kurumumuza hediye edllmlst!r. KurumumuzcS 

gene be§ cllt olarak neoredllmek üzere eserln tabma bRl!lanmtstir. Bu cilt· 
lerln dllrt bln sayfa kadar tutaeag,. taJunln edllmektedlr. Bes cllt, ~!mdidCD 
abone keydolunanlara on Uç llraya verllecek ve her clldt nesrinde abone· 
lere posta par88t Kurume ait olmak Uzere tedlyell olarak gônderilecek ve 
abone yalmz bu clldin bedellnl ôdiyecektlr. Clltterin perakende flyatlari for· 
mesma g6re deg-ioecek veblzzarur abone bedellndcn yilksek olacaktir. Abo· 
ne olacaklarm Rllaftdaki kuponu doldurarak ~ubat 1941 sonuna kadar gon· 

dermelerl lâztmdtr. 

KUPON: (Matbua) 

Hukuk /Jmini Yayma Kurumu Ba§kan/Jgzna 
Posta kutusu : 44 Ankara 
~~~~~~~---------

ldare Hukukunun Umumî Prensipleri eserinin tamamzna ilân edi· 
len §artlar dahilinde abone kaydedilmekligimi rica ederim. 

lmza 
Ad ve soyadz: .. ,,,, ...... ,,,,.,,,,,,,,,,,,,, ..... , .... ,,,, ............... ........ 
Meslek ve vazife : .............. , ..................................... ,,,,,, ... ... 
Adres : .................................. ,,,,,,,,,,,, •• ,.,, .. ,, .. ,,,, ,,,,,,,,,,,,, .. .. 

Dantelsiz bir kuru,Iar1n teda vülden 

kald1rilmas1 hakkmda ilân 

Maliye Vekôletinden : 
Dantelsiz bir kuru§luklann yerine dantelli bir kuru§luklar datP 

ve piyasaya kâfi miktarda ç1kanlm1§ oldugundan dantelsiz bir kU· 
ru§luklarm 31 mart 1941 tarihinden sonra tedavülden kaldinlmas1 

karar la§tirtlm1§tI r. 

Dantelsiz bir kuru§luklar 1 Nisan 1941 tarihinden itibaren artik 
tedavül etmiyecek ve bu tarihten itibaren ancak bir sene müddetle 
yalmz malsand1klariyle Cümhuriyet Merkez bankas1 §Ubelc:rince ve 
Cümhuriyet Merkez Bankas1 §Ubesi bulunrmyan yerlerde Ziraat 
Bankas1 §Ubelerince kabul edilebilecektir. 

Elinde dantelsiz bir kurui,iluk bulunanlann bunlan Malsand1kla· 
riyle Cümhuriyet Merkez ve Ziraat bankalan ~ubelerine tebdil et· 
tirmeleri ilân olunur. (9035) 10002 

17 ~ubatfan 24 1ubata kadar mnhtelif haflara kalkacak 

vapurlann kalk11 gün saatleri 

ve 
isimleri, 

kalkacaklar1 
ve 

r1hhmlar 

Devlet Deniz Yollcin 

dürlügünden : 

i~letme Umum MU-

Karadeniz hattma 

Bartin hattma 

Mudanya hattina 

Bandirma hattma 

Karablga hattina 
tmroz hattlna 
Ayvaltk hattma 

tzmlr sUrat hattma 
izmlr araltk post88t 

Sah 12 de (GUneysu), per1embe 12 de (Ankara) ve p.I 
1.6 da (Erzurum). Gala.ta r1htimmdan. ~,r 

Salt 18 de (Anafarta), cumartesi 18 de (ÇanakkaleJ. • 
kecl rthllmmdan. 9 ri 
Pazartesl, çargamba ve euma 9:00 da (t.tlgen), pazlll' 
de (Sus). Galata nhturu.ndan. 1, 
Pazartesl, çar§amba, cuma 8.15 te (Sus). Galata riJttl~~ 
dan. Ayrtca (Saadet) ve cumartesl 20 de (Mersin)· 'f 
hane nhbrrundan. 
Salt ve cuma 19 da (Seyyar). Tophane rthbrrund!Ul-
Pazar 9 da (Barbn). Topa.ne rthtlmmdan. ~el 
Çargamba 115 te (Bursa), cumartes1 115 te (Saadet). SI! 
rthttmmdan. 
Pazar 11 de (izmlr). Galata rthbmmdan. 
Persembe 18 te (Ttrhan). Galata rthbmmdan. 

NOT: Vapur seferlerl hakkmda her tUrlü malQmat B.llag-tda telefon nurrtal' ~"' 
yaz1h acentalartm1zdan li~renlleblllr. 

Galata be, acentahjl'1-
Galata gube 
Slrkect gube .. -

Galata rthbmt, llmanlar U. Md. binns1 altmda 
Galata rthtmu, mmtaka liman Rs. blnast eltrnda 
Slrkecl, yolcu salonu 

(1166/941) 

Mudanya tarifesi degismi$tir 
Devlef Deniz Yollar1 i1lefme Umum Müdürlügünden : r6~ 

17 gubat 941 pazartesi gUnUnden ltlbaren muvakkat blr zaman lçln :tstaob:i' 
Mudanya'ya ve mUtekabllen Mudanya'dan tstanbul'a haftada dllrt posta './ 

~~~ 1 
V apurlar :tstanbul'dan pazartesl, çarga.mba ve cuma günlerl saat 9.00 dS !'ti1P 

gUnü saat 9.50 de kalkacak ve Mudanya'dan tstanbul'a sa.h, pergembe ve cufll 
11.00 de, pazar 16.00 da dllnecektlr. Je~ 

Pazartesl ve cuma postelart Armutlu'ya utrtyarak Gemllk'e kadar gldece1' l<ti" 
Pazar sUrat postast (Sus) vapuru ile d!Jl'er postalar eski vapurlarla yap1Jacll 

(1165/940) 1096.Y 

1111~ 
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~ TiMOFUJ ! 
= ~ 1 
_ (Abdest Bozan) dediJl'lmlz barsak kurtlar1mn devMtdlr. Bunlar s1flr isrt ~ 
- Ile yaptlmtQ pasbrma ve socuklart ylyenlerde has1J olur. Uzunluk!art d /. - • ~ 1 
- metreden on metreye kadar olur kl bir çok tehlikell hestaltklara yol s.Ç ~ 
: T :t M 0 FU J bu kurtlarin en blrlnci devastdlr. Sthat Vekàletlnlp mil8~ ~ 
: deslnl ha!zdir. Her eczanede bulunur. Reçete ile sattllr. 60 11( 
- 11 
':i11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111t11~ 

Memur aran1yo~,p· 
,,1t ( 

Kapab zarf ilâm 
Kocaell Naba MüdUrlü~Unden: 

tzmlt - 1stanbul hudut yolunun 14+880-
23 + 681 k!lometrelerl erasmdaki 53399 lira 

6 kurus ke11lf bedelll IOie lnsaati 20 &1ln 
müddetle kapah ekslltmeye konulmustur. 
3 

Ticur! bir mücssesenin muhnseh.• clrn ~. 
de çalt5tmlmnk Uzere ticnret lise"" cll C~ 
zun tercihan evelce muhnsehe !~1« 1 '' ~ 
h~m1~ bir bnyan arantyor. fkt1Clnr108 

1i. 
n•'" t'' asp:nr!si müessesat bnrem kanunu ril' , 

t •' ,. ettlgl mlkdar olmnk Uzere, urr~ r<'d 1 

e 

Bu ife ait mukavele prolesl ve ll8!r fenn1 tir. Tallplerln yaz1 lie ve mufa~sal 1
' r11~1 

vrak Naba MüdUrlüll;Unde gôrülebillr. hallerlyle Ulus'ta muhasip runiuz 1108 

cnatlari. ../,~ Muvakkat temlnat 3920 llradJ.r. 

m 

11'' ~ 
tstek!llerln !hale tar!hinden a a1ln evel ..t Ill li l li li li Ill Ill li l Ill li 1111111 

1
1 

Uracaatla Naba mUdUrlügUnden alacak - - ~ la n veslkaya lstlnaden blr ten memuru - • 1 
ullanacak!anna dalr lstlda ile yen! sene : N À K 1 L ,1, ~ k 

tl caret odast kâa1ch ve 2490 saylli kanunun _ f" /. 
erifab dalreslnde yazacaklan tekllf mek- - Komlsyoncu lsmail Gêlkçe1' ·d~ er ~ t 
ubunu !hale a1lnü olan 7-3-1941 cuma &11- ;: LA.K 1S Firmasiyle Karaoltl•

0 ~' 1 
ü aaat 16 ya kadar tzm!t Naba MüdUrlü- , ;: Id Santral Kiraathanesl üstü ~~· f t 

n 
g Onde mUtesekkU !hale komlsyonuna verll- : nakletm!stlr. 11 11 
mil olmalan 14.zundJ.r. 10966 ':il 11111111111111111111111111111 1111 
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~I MODAF AA VEKALETI 

Ile · · 
nz1n tanklar1 yapbr1lacak 

li M 
k · · VekAlctt Sa. AL Ko. dan t 

ra, 'Ht bcdcll 808.868 üç yüz sekiz bln üç 
hea.~ltrn,~ •cklz lira olan mütenhhit nam vc 
1"4, lna bcn2ln tanklar1 razarhkla yapb -
tt 1~kttr, Pazarhj-1: 7-3-911 cuma günü sa
lt1~ dcd!r, Tcmlnati: 16.084 llra 72 kuru!ï o
llir ~l~ttnarncsl llli,ts Brava komisyondan ah-

. •li 1 • • 
.\L 1( P crin m1layycn vakitte lti. ?-f. V. Sa. 

0· dl\ b11lunn1nlnr1. (7-13) 10829 \ 

Kazma sap1 almacak 
lit. li! V 
~ch '. ek.f.leti Satina/ma Ko. dan : 

ola_
11 

erine tahmin cdilcn fiyah : 10 kurus 

'te h SOOo adet kazma sap1 mütcahhit nam 
tilia;;~brna pazarhkla aatm ahnacalrt1r0 

Ji ded~it : 20/~/g4i: pef1embe günü u.at 
~Dtei·'r. K.atî teminatr : 65 lira. olup prt· 
lri.11.t.~ komisyonda gOrülür. Taliplerin 
bii1.,,,;• •akitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 

alan. (805) to858 

Kürek sap1 almacak 
At. li! V • 
Bch ·. ekaleti Satin.alma Ko. dan : 

o4_Q crane tahmin edilen fiyatt : 12 kuru3 
'°e h 

10
•000 adet kürek sap1 müteahhit nam 

p "•b1n ll~tl _ a Pazarllkla satm alrnacakt1r. 
14,lo ~gr : 20/2/941 per~embe günü 1aat 
hrtn. adir. Katî teminat1 : 180 lira olup 
tti.ll.t,,.rneai lrorniayonda gëriilür. Taliplerin 
biiJ..,ni"" •a'itte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 

alari (826) to859 

Eger takmu almacak 

~à!. VeA:âleti Satrnalma Ko. dan 
dtt ltlli~~ •det ah1ap iskeletl! ve t368 •· 
'Yr1 lb'· i&keletli erat ecer ak1mlan ayri 
•1ltl)it)Uteahhit nam ve besab1na aç1k ek • 

a_ 6 kanrnu1tur. 
httiti.e~lap t~keletli e1er tak1mlann1n be
tttr t k 91 lira 30 kurus, çelik iskeletli 
tlltui ~· 1rnlarrnm beherine : 105 lira gg 

1
, 3- A.~at t.ahmin edilmiotir. 
1ta. ,,, 'Sa.p 1skelet için ilk teminat: 8097 ,5 

1trtii 11 at Ç~ltk iskelctli eger takrmi için ilk 
ltr !tu · 8500 lira olup 1artnameler 750 

1 
~ ..... ~~a komi:yondan ahnir. 

tt • iap ltkeletli eger tak1mrntn iba
't ç~1~1~194t pereembe günü saat 10 da 
')'l'li tti 1•kcletli eger tak1mm1n ihalesi 

S..... F.:~ '~at 10,30 dad1r. 
lli1~t v 61 hrneye gireceklerin kanunt te· 
trj"rJcc7 ::i:4go aay1h kanunun ~. 3 madde
~t lattt 

1 
belge1erle birlikte muayycn gün 

"'-ltr, ~ 111. li!. V. Sa. Al. Ko. da bulun • 
• 878) Iogo3 
l .. k 

li. lt '\,a lâmbaSI almacak 
11 

~ai11;hlc ekAleU Sa. Al. Ko. dao : 
d"-~tit t la 2'5 tane IUks 1.ft.mbast satin ah

•11; btre. •tekHlerln vereceklerl lAmbalar -
(IJ, " llll d 1'1 2() rnune Ile blrllkte pazarhk gilnU 

l t 1\ 11 ' .. •ubat - 9·11 per~embe gilnll saat 11 
111:1 •ta'a Al tt.a.1 11 1'1. a .Al.V. 10.bo alwa Ko. da bu-

• (897) 10912 

il n°, ampul almacak 
11lfvk 1,,, '!loin ' ~lttl Sa. Al. Ko. dan' 
'""~'~ t 11

hmln edilen fiyah 2250 lira o
"4 ')of Il clns ve miktarlar1 yaz1h dort ka
ico t lt ; 111 Pul 21 fuhat 9-11 pazartesi gilnil 
bit' d, e Ankara'da r.r. ~t. V. sahn alma 
~'1th. 3~~'~ar)~klo. ihale edileccg!nden lstek
b ~ f)11.i • hrahk katt temlnatlarlyle blr-
1111ttira11~thlc &Un ve 111atinde wezkùr Ko. da 
~d • ., 

l(Jq •t . 
lr Qoo 
~.ooo 
ao % 
Io~ 

tooo k 
3 

On1prirot"lik Dagennn 
O Ain Solu Dngenan 3 cc 

2ft • 
Ani Solu Septazlm 10 cc. 

1\ (900) 1091~ 

li il1>11t[ k k 
Il.· At. v 11 uma§ almacak 

't 't~tt lutt'kA~eli Sa. Al. Ko. dan : 
~ ~-t ltirtc t~111 ne tahruln rdllen fiyab (S1-0) 
'1.._ 11i Ttitt llru' olan (l'.!;'J.000) yüz yirmi 
~.,lc.tllsty rc kapulluk kumaf pazarhkla 
!. 23 • kon . , ·Oc.Hl r11u~tur. KRpulluk kuma"lar 
,\.,>'11 'Yri"'tttreden a,njh olrnan1n.k ~llr~iy-

•·91 •kl'fl 
' l l>'rl 

1 
e, .de knhul edilir. tha.lcsl 

1 'tl 2 <'mbc · 11' 'I l2a k gunu aaat 11 dedlr. Sart-
tt. 1 ~Il kor 

1
11 ruo ntuk,.bilîn<le !\l.;\l.V. sa-

1' "1(11 11 Yon 1 "ri1 1. f td Ur1< nn ahnab.ilir, Taliple-
~ ••11 •••klcrl ·k '\Il lt-r-n· 1111 tnrlar titt'rinden ka-

~dt }(0 inattari lie hlrlikte ihale !liln vc 
' "

11 ll:ehn<'lcri. (902) 109!6 

~ li. \.Ka.lay alrnacak 
t' ar., ~tt tfl~· S11.. ,\J. l\o. dnn : 
~'IJ-' ~lltu, uni\ t 11 h111in edil~n fiv11.h 196 li-
'! d.t L Oi:1n YU • 

l~ l('-lay z ton tasfil e edilrni1 blok 
' fi 1c .t\ni 21·1;1uhnt.J 9 'l cumR p:ijnU 11\-

tt. •ia 11:a.r11'1l •1 \ • "'l& tl1k1,._ lh a J.• •. 1.\:. 11\hn alma Ko. 
-..,

1
' 7a llr 11. ale C'clilerrJ}indrn isteklile -
I~ Il Il\ k11t" 1 Il glt.n 1 t·mlnatlnn ile birlikte 

.. 1, Ve St·!' 1 'l. (!'IJ~ '·1 in{ e nu·zkùr Ko. da bu-

~-''-"-"-1~~~~~-
~E:RLtK ISLER1 

, ~~o,,,, \~~~ey~ davet 
1 

t. Ùo~ 1111 I hk ~11ht"si1ulrn : 
ii:Jlj 1 U Ve h 1 

~i~ 11,.,.
1 

un aria 1ouameleye tA.bi 
•h. 'taf'tl ~ i111lul11r k . 
~ r.. \ Il k us t"t\ik IHt'"<"lÎ1'ÎO('e k1-

., i " f'rl\A-\ 1. 
1, Uri11 ne ft.atllr ''erllrni:t olun 

t 1 Ve tam ] I' 
'tta .. , 1 t' i 1yrtn11111ryi haiz hulu-

" 1. :ltt a ~,! [ •1 • 'f lt ""'dil · ri unde ha7.1rhk k1-
flt-J11. f'<'t"klt'rdir. 

M. M. V. DENlZ LEVAZIM 

Hava komprea0rü almacak 

M. lf. V. Denis ?tlerkcz Satin Alma Ko -
wlsyonundao 1 

l} Tahmln edllen bedell 18000 (on aekis 
bin be~ yUz) Ura olao bir adet bava komp -
resôrilnUn pazarhk ekslltmesi 21-,ubat-1941 
tarilhne rasUtyan cuma günü saat 14 de Ve
klllct blnas1ndakl komlsyonumuzda lcra edl
leceklir. 

2) Snrtnnn1eslni gOrmek isttyenlerln hcr 
glln ve ekslltmcye glrmek istiyenlerin de bel
li giln vc saatte 2110 lirahk katt teminat 
mektubu ve IUzumlu evrakt ile blrlikte ko -
misyona mUracaailan. (882) 10959 

u l u s 

MAARlF VEKALETl 

Bir daktilo araniyor 

?tfaarif Vekilliilnden : 
Ankara'da •eklllik merkez te.,kilAhnda 

tah~t1rllmak Ur;ere 60 lira Ucretle blr dak· 
ttlo ahnncakhr. 

rut• tle \n r 1 'c: 
··1na gunderiln1l~tlr. 

'l..:'ll~ Lv. A. Sa. Al. h..o. 

Sartoameslnde deA'i~iklik yoktur. Sam -
sun'daki tallpler So.msun Sa. Al. Ko. da ve 
Ankara, fstanbul'da bulunanlar da o mahal
Un Lv. Amlrllklcrlnden usulen alabllirler. 

4 - !hale gUnü 28 - Qubat - 941 gilnU aa
at 14 dedlr. the.le Samsun Sa. Al. Ko. da ya-
p1lacnkbr. . 

fsteklllerln tahsll ve cah~hklar1 yerlerdcn lS _ Tallp olanlarin mezkllr gün ve aaat-
Ald1klar1 hlzmct vesikalar1 Ile !}ahsen veya blr tcn blr aaat evel teklif wektuplartn1 ve teroi
lstida lie 26-2-19-ll car~amba gUnU saat 17 nat rnakbuzlar1n1 ve tlcaret odas1nda kayit
ye kadar zat 1.,1erl mUc1UrlU8"ilne roüracaat lt olduklanna datr 941 yihna alt vesikalar1n 
etrnt"lerl IAzimdir, mev1:u bulunduiu mtlracaat zarflar1n1n Ko. 

fsteklllcr aras1nda, 27-2-9<Ll per!iembc na verinl~ olmalar1 lllzimdir. ('7157) 10773 
gUnU saat 14 de imtihan yap!lacakt1r. 10988 

· Edirne Sa. Al Ko. Rs. den: 
NAFIA VEKALETI ' 1 - Edirne sanayl kt§lasindak! Sa. Al. 

------------------ ____ ;.:.;.:.;..:..;..:..__________ Ko. nu tOO ton a1flr eti kapal1 r:arl uau-

A. LEV AZIM AMIRLICI 

Arpa almacak 

Ankara Levaz1m Amlrlltt Satin Alma 
Ko. dan: 

1 - Beher ldlosuna tahmln ,,dllen fl 
yab 6 kt ru1 25. l&ntlm olan 3000 ton ar
pa paza.rhkla aat1n ahnacakt1r. 

2 - Arpalar oartname.stne gôre 100 er 
tondan qagi olmamak Uzere ayr1 ayr1 
tE.J.iplere de lhale ediltr. 

Arpalar dlSkUm hallnde Ankara ve Cl· 

var tata.syonlarda tesllm ahntr. 
S - 3000 ton tçtn kaU temtnat 21250 

ltra 100 ton lc;tn 938 lira olup evsat ve 
oartnameat 960 kuru~ mukabillnde satin 
ahn1r. Tallplertn her gUn Ankara Lv. A 
Sa. AL Ko. na mUracaatlart. ( 589) 10608 

lahna almacak 

Anknra Lv. Amlrllicl Sn. Al. Ko. dan t 

1 - Garnlzon thtiyac1 lçln ahnacak 30 ton 
lahana \hale tarihl bulunan 10 ~ubat 9~1 ta
rihlndc lstekll zuhur etrnemi~tir. 

2 - Bu mlktar lahanan1n bir ay znrf1nda 
pa.zarhkla lhalesl yap1lacakhr. 

1tk paznrhk gUnU 19 ~ubat 9.J.l çari;;a.mba 
gQnU aaat 14 dcdlr. 

Muhtelif tezgâh münakasas1 

Nat1a Vckfl.letlndcn : 

llyle alacak ve lhalesl 28. 2. 94l cuma 
günü eaat 15 te ap1lacakt1r. 

2 - S1flr et1ntn muhammen bedelt 
160000 lira olup 11k temlnat1 9250 ltradU'. 4-4-19t.1 cuma güoil saat 16 de Anknra -

da Natta VckAletl blnasl ltlnde mah:eme mU- 8 - Evsaf ve eerattlni gtSrmek lstlyen
dürlülll odas1ndn. toplanan malzemc cksilt- ler UA.n edtlen yerlerdekl Sa. Al. Ko. la. 
me komhyonunda (ti:i.50) lira n1uharnmen be- r1na ve lstekll1er1n de belli gUn ve saat
delli blr aclet torna, blr ndt"t kolonlu makkap 
blr ndet dalre dt"stere vc ikl adct plA.nya tez.
gll.hlnr1n1n Çumra lstnsyonuncla vngonda tes
lhn ~artiyle montaj masraf1 ·vek/\lete ve mon
taj1 mUtea.hhide ait ohnak lizere nç1k eksllt
me usulil Ile rniltt"nhhit nam ve hesnbtnn ek
slltrnesl yo.p1lo<'Rkl1r. 

ten en az btr sa11t evel blrtnct maddedekl 
Ko. na temtnat ve teklif mektuple.r101 
Ko. na ..-ermto olme.lar1. C793l 10821 

Sadeyag1 almacak 

lzn1lt Sa. Al. Ko. Rs. den 1 

l - Askrrt lhtiyaç lt;ln 33000 kilo sndt" Eksiltn1e fnrtnnmcsl ve teferruah bedel
siz olnrnk nialzt"rnc n1Udürliiliünden ahnahi- yag1 kapah zarfln snt1n altnacnkhr 

2 - Ïhnlesi 26-2-941 Ji:Unü Izmit Sa. Al lir. 
?ifuvakknt ternin:lt (409) lirn (75) kun1~

tur. 
t'itrklil<'rin nlll\'Rkkat teminat ve ~artno.-

111eslndc yR1.1h vcsnik ile birlikte ayn1 Riln 
1u1at l!S dt" nu·r.kOr kornisyoncta hnzir bulun-

10962 

ASKERIFABRIKALAR 

~üteahhit nam ve hesahma 3000 
Kg. çig bezir yag1 almacak 

Ko. dn yApllnC'akht. 
8 - SAde ynik1n1n htht"r kilo!'iu lc;in toh -

min cdilen tlyatl ltiO kuru~tur Tutnr1 li:1800 
lira. m11vBkk11.t trrulnafl 4000 llr11d1r 

4 - lsteklilerin belli p;ûn ve snatinde lz.
n11t Sa. Al. Ko na ~t"ln1elerl. (795) IOH23 

Nakliyat yapbrilacak 

Sellmtyr Sa. Al Ko Rs. den: 
1 - Erzak Vf> e~ya oakltyesl 28.2.~4] 

cuma gUnU saat 11 de kapah zarfla iha· 
le yap1lac1:1.kttr. 

2 - tlk temlnatl 1900 llrad1r. 

8 - Ille tcminah 169 Uradtr. Askerl Fabriknlar Sa. Al. Ko. dan t 
S - ~artnamest her gUn Sellmlyedekl 

Sa Al Ko de gtsrUlebtlir. 
4 - fsteklllerln ayn1 gün ve saatte Ko. Tahruln ed!Jrn bt-deli ( 1500) lira olan 

na ml1racaatlar1. (869) 10891 3000 Kg. <;ili: ht'zir )"nflt askrrî fnbrikalar u-

Bulgur ahnacak 

Ankara Lv. A. SI\. Al. Ko. dan t 

1 - Beher kllosuna tahmin edilen fiyatl 
çuvalh olarak 19 kuru!J olan 415 ton buJgur 
pazA.rhkla aahn ahnacakhr. 

2 - Du mlkdara mah!iuhen 11§ tondan a-
1alt olmamak Uzere satin ahn1r. 

3 - 45 tonun kaU teminati 128S lira 15 
tonun da 4.28 lirad1r. 

mum mildilrlili{U merkez salin alu1a komis -
yonunca 28-2-9i.l cuu1a gUntJ saat 15 te a~·1k 
eksiltme ·ile lhale edilecrktir Sartna1ue pa -
ras1zd1r. , 1uvakknt tetninat (112) lira (50) 
kuru~tur. (832) 108~1 

Bir adet kahil âyar yagh 
transformatôr almacak 

Asker! 
dan: 

Fabrikalar Satin A1ma Ko.-

Tahmln edllen bedell (2000) lira olan 
blr adet kabllt ayar yag'h transtormatHr 

4 - tsteklllerin belli saatten blr saat 
eveltne kadar kanun1 i,eklldekl tekllf 
mektuplann1 
oartttr < 796) 

Ko na verml§ 

Sadeyag1 almacak 

o1mRl~t' 

10~:l4 

1zrnir Lv. A Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Beher kilosuna tahn1in edilen firah 
1150 kuru~tan 20000 kilo sade yag1 kapah 
zarf uaulU lie cksiltmeye konmu~tur. 

2 - Eksllt1ne 28-~ubnt-911 gilnü saat 115 
de k1~lada tzn1lr Lv. A. Sa. Al. Ko. da yap1-
ln.cakbr. 

8 - 1-lepslnln tahmin edllen tutar1 30000 
4i - Pazarh#1 21-~ubnt-941 cuma gUnll la· 

nt 11 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da yap1-
locakbr. askert fabrikala.r umum mUdUrlUfü mer- lire.d1r. 

5 - 1stekltlerln ayn1 gUn ve saatte katt 
temlnatlar1 lie birlikte Ko. na mUracaatla -

kez satin alma komlsyonunca S. S. 941 4i - Temlnat1 muvakkate aktesi 2250 11-
pazartest gUnU saat lti te aç1k ekslltme radar • 

r1. (922) 10952 lle thale edllecekttr. Sartname paars1z. 15 - Sartnamesl Ko. da gHrülcbillr. 
d1r. Muvakkat temtnat (l~) llradir. 5 - lsteklllerln temlnat ve tek.lit mck 

(831) 10877 tuplar1n1 !hale saatlndcn en az bir saat t"vel 

MARMARA 0SS0BAHR1 K. 

Un ilân1 
Marmarà Üssübahrî Komulanhg1 

Salm Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmln edllen bedell (26950) llra 

olan (140) btn ktlo un pazarhkla eabn 
ahnacaktlr. Ekslltmest 20 oubat 941 per
oembe günü aaat 14 te :tzmtt'te Tersane 
kap1s1ndakl komlsyon btnasmda yap1la -

T esviyeci ve âyarc1 almacak 

Askerl Fabrikalar U. Müdürlülünden : 

Fabrik1lar1m1ztn birinde çah$m&k Uzere 
300 : 400 kuru1 yevmiye ile postaba11hk 
yapacak kabiliyette birinci s1n1f tesviycci 

ve ayarc1 ustas1 ahnacakt1r. 
Taliplerin birer istida ile Umum Müdür

tüge veya en yak1n Askert Fabrikalardan 
birine müracaatlarr. (830) 109~5 

10 ton kulp ipi almacak 

As. Fah. Sa. Al. Ko. dan : 

Tahrnln cdilt"n bcdrli (10~00) lira olan IO 
ton kulp lpl askerl fabrlkalar umum mildUr-

cakhr. Sarlnau1esi her giln kon1isyonda gü~ 1ugt1 merkt-1': ~Rhn ahna kornlsyonunca 2-~2 
rülebilir. -9-ll pA1.rtrtt"!;I gtlnü !laat 16.30 dA. pazarhkla 

2 - Pazarhfa l§tlràk edecek tsteklile- ihnlr t-dlle~ktlr. 8Artname paras1zd1r. ~1u • 
rln bu tolerle alê.kadar olduklar1na dair vakkat tr-mlnat (787) lira (150) kuru~tur. 

tlcaret veslkalarlyle blrllkte (2021) llra (960) 1098~ 

2:S kuru1tan lbaret muvakkat temtnat 
makbuzlar1n1 muayyen gUn ve sa.atte ko· 
rnl.syon bo..§kanh~1na vermelerl. 

(1146/935) 10939 

V AKIFLAR UMUM Md. 

Masa, dolap, sandalye ' 
almacak 

\~ak1flar Un111111 ~lüdürlü,Slinden 1 

Ke~lt bt>dell 860 lira 
Un1um 1nü.,.ürhik kalemlerl lc;in ylrmi .a· 

lrt mR,.a, ylrn1I &.det 1111.ndalya ve bir adet 
lo!ap yBpl1r1lacakt1r. Sartname vc resirnleri 

ht"delslz nlnrak Vak1flar 1n~11at ~1üdürlii~iln· 
den vtrilir. 1h11lesi at1k eksiltme 111retiylC' 
:t-S-911 tarlhinde sant on bei,;te \'nk1tlnr U -

1 111 :\l,11liltlll~il !n~unt Müclüriyetinde ya • 
1nlncnkllr. !\1iln,1kAsny1l i~llrAk edebilmek 1 
tin bu i~i bni,;aracak kudrette bir fnbrika sn-
1ilhi ohna.s1 ~nrthr. 'l'nllp olnnlar1n yU7.cle ye
di huc;uk 1n11,·nkk11t tt"mirrit ukc:l"l~riyle Utin 
edllen gUn ve snattc 1nüra.cantlar1 114n olu -
nur. (879) 10905 

Umumî heyet toplantu1 

\:'ak1flnr t:mum ~hldürlü8ünden ' 

U111um mUdürlük yard1m ve birtktlrme 
sand1i\"t umumt heyetinln 20-2-941 per~embe 
p;Unü sAat 16 da ynpncnR1 senelik normal 
toplant1i;1nda bulunmak Uzere say1n hi&ae -
datlilt1n11z1n o p:ün .... e o snalte Ankara \:'ak1f
lar umum mlldürlüKO binas1nda bulunmnln
r1 ve hu to)llantada. buh1nm1yacak olanlar1n 
Ankara'dAkl hlsscdarlar arastndan v.:K:.l gtts
tcrrnl"leri rlcA. olunur. 

RUZNA,lfü 
l - 9'0 aeneslne Ili~ he-~it'Jin kahul ve tMI· 

dtk1 ile ldare heyetlnln ihrns1. 

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

KITAAT ILANLARI 

S1g1r eti almacak 

HaskHy Sa Al. Ko. Ra. den: 
1 - Askert thtlyac; içln (260) ton st • 

#1r etl kapah zarfl& ekstltmeye konmu3 • 
tur. Muhammen bedell ve tutar1 thale 
gUn ve aaatl llk teminatJ qaf1da ya.z1h· 
dtr, 

tstkltlerln muayyen gUn vesaatte ka
nunun emrettlfl tarzd tekllt mektuplar1-
run komlayona vermeleri ilàDolunur. 

Cinal 11flr etl, mkltan 260 ton, mu
bammen bedell 38,'5 tutar1 100100, temt
nat1 6255, !hale gUn ve saati 24. 2. 941 
16. 11736 

Koyun eti ahnacak 

Manlsa Sa.. AI. Ko. Rs. den: 

1 - SOOOO kllo koyun et! 2• 1ubat 941 
i.-a.zartesl gUnU aaat 16,30 da kapah zarl 
usultyle ekslltmeye konulmu1tur. 

2 - Muhammen bedell 18000 llrad1r. 
8 - Muv&kkat temtnati 13:50 Urad1r. 
4 - tateklllerln eartnamesinl gHrmek 

Uzere her gUn ve ekslltmeyl açma saatln~ 
den en az blr saat eveline kadar teklif 
mektuplar1ru Manlsa Sa.. Al. Ko. na gel
melerl. (626) 10741 

À§ kab1 almacak 

Samsun Sa. Al. Ko. Rs. den 1 

l - Askcrt thtlyaç lçln (80000) at kabt
n& teklit edilen flyat pahah gôrUldil~ünden 
yeniden knpah znrCla eksiltmeye konulnlUt' 
tur. 

Ko. na ver1ni~ bulunmalan. (813) 10831 

1g1reti ahnacak 

K1rklarell Sa. Al. Ko. fis. den : 

1 - Tahmlnen beher kllosu 40 kuru'ltan 
50 ton 11in· etl ka.pah 1arf usulü ile eksilt -
rneyc konuln1u~tur. A1uhammen bcdcli 20000 
lira olup n1uvakkAt te1nlnah 1600 lire.d1r. 

2 - 1hnleal 9 - rnnrt - 941 pazartesi gilnü 
saat 1'5 dt"dlr. lsteklllcrin mezkO.r giln ve sa
attcn blr saat evellne kadar teklif mektup ... 
lartnt havi zarflar101 Ko. na vermelerl. 

8 - Poatndn.kl geclk1neler kazul edilmez. 
(81~} 10838 

S1g1reti almacak 

K1rklnrell Sa. Al. Ko. Rs. den i 

l - Tahmlncn beher kllosu 4.0 kurui,;tn.n 
21SO ton 11R1r etl knpah zarf usulü ile eksilt
nieye konuhnuotur. 

~1uhammen bedell 100 lira olup muvak -
kat lemlnat1 62ts0 llrad1r. $artnamesi Ko. 
dan 15 lira mukablllnde verilir. 

2 - fhalesi 9 - fubat - 9.,1 pazartesi gU
nU snat 11 dedlr. 

Isteklllcrln 1nezkQr glln ve saattcn bir aa
at eveHne ka.dar tekllf mektuplar1n1 havi 
1:arflnr1n1 Ko. na vcrrneleri. 

Postadakl gecikn1eler kabul rdilme:r.. 
(814) 10839 

S1g1reti almacak 

K1rklnrC"ll Sa. Al. Ko Rs. den 

1 - Tahmlnen beher kllosu 40 kuru~tan 
200 ton a11(1r etl knpah zarf usulü ile eksilt
meye konrnu~tur. 

li1uhammen bt-dt>ll 80000 lirad1r_ Katt tc
minata '5200 lirad1r. Sartna111esi Ko. dan ah
n1r. 

2 - thnlesl 8-mnrt~911 pnzArtesl gtlnU sa
at 16 dachr, Ï:-Jteklilerin mezkùr giln ve sa -
attcn blr snat evcllnt" kndar teklif mektup~ 
lar1n1 ve kapnh 1arflnr1n1 Ko. na. verrneleri. 

Poatadakl geclk1n~ler kabul cdil111ez. (817) 
10811 

Un almacak 

Nljtde Sa. Al. Ko. R•. den: 
Clnsl: un. kllosu 600 ton, M. bedell 

107310 llra, llk temlnati 8048 llra, gUnU 
6. S. 941, eaau 15, thalenin eekll: kap&h 
zart, ihalenin yerl: Nitde Sa. Al. Ko. Ra. 

1 - istckltler Jartnameyt ber gUn 
Nltde Sa. Al. Ko. da gHreb111r. 

2 - Tallplerln thale gUn ve saatinden 
blr saat evel tek.lit mektuplar1 ve terni -
natlariyle blrllkte Ko. da bulunmalar1. 

(846) 10879 

Sabun almacak 

Nlfde Sa. Al. Ko. Rs. den: 
Clnsi: 11abun, k.llosu 15 ton, M. bedelt 

8250 lira, Uk temlnat1 619 iira, lhale gü
n! 5. 3. 941, saatl 16, lh&le §ekll kapalt 
z "f, thale yerl Nltde Sa. Al. Ko. Rs. g h.. l'111·1i 

t ll1tri •nrt "• h11.h: YC .\nkllra -
'°t )°Qh l('I k' 

2 - Kl"trdan ihtiyat 11kc;esi ldare heyeli· 
ne ve 1nüralc1b1na vc-rilect"k ikra1n 1 ,.,.,~ .. 111-.· 
&ed,..rlara tevzl olunn<'nk te1nettu nisbetleri -
nin tayini. 

2 - A~ kab1n1n beheri 200 UA 250 gram 
olac11ktir. 'l'nhminen kilosu (6000) HA (7500) 
kiloclur. Bt>her kilosunun muhannnen bedeli 
(235) kuru~ hcsnhiylc hepsinin muhn.n1n1en 
bedcli ns11;arî (lt.100) ain1ul (17625) Ura o
lup n1uvakkat teruinnh A.za111.J Uzerindcn 
(1322) llrad1r. 

1 - tsteklller 1a.rtnameyt her gUn Ko. 
da okuyablllrler. l.. ht,..,_ 'l lar h •!la hizuu·tlilerin 2fl _ 

:'\~ 1 e11. f\I\ 
1'1t':' kl'l.d11r •evkedilmek U1.c· 

"''"- "fi"' ~)". Ill.fi,. 1 ~. ( li:t.n 1'<"111t 11n, frf'l:nlyenlrr 
86l) tint lt.kiba ' 111:u•ag1 ilAn olu 

1098• 

3 - 'l."enl scne Id.ire heyetl ve n1urak1 -
b1n St"t;llmt'si. 

4i - 9-'0 masrat bllttesinin tensip ve tas
dik1. 8 - Nilnlune ve oartnamcsi her gUn Sam-

10963 sun 5&. Al. Ko. da gHrüleblllr. Blrer fartna-15 - Heyetln ba11 tekliflerl. (918 

2 - Taliplerln the.le gün ve saatlnden 
b.i-· saat evel llk temtnatlarlyle teklt! 
mektuplarm1 Ko. na vermelert. (847) 

10880 
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Muhtelif yiyecek ahnacak 
Samsun Sa. Al. Ko. Ra. den: 

1 - A§a#J.da cln.e ve miktarlar1 yaz1h1 muha.mmen bedel ve muvakkat temlnat
lar1 blldlrilen be~ kalem yem ve ytyecek maddelerl kapah zarfla eksiltmeye ko

nulmu§tur. 
2 - NUmunesl ve aartnamesl her giln Samsun Sa. Al, Ko. da gôrülebtlir. Birer 

1artname de Ankara ve lstanbul Lv. Amirliklerlne gHnderilml~Ur. Samsun'da ta.-
Upler Sa. Al. Ko. da ve Ankara., tsta.nbul'da bulunanlar o mahallin Lv. àmirliklerinp 

den usulen alablltrler. 
s _ th&le günU U mart 941 günU saat 11 dedlr. 1h&le•l Samaun Sa. Al. Ko. da 

yap1lacakbr. 
4 _ Taltp olan1a.r mezkür gün ve saatten blr saat evel teklif mektuplar1n1 ve 

temtnat makbuzlarlDl ve tlcaret odalar1nda kayiU1 olduklar1na d&tr 941 yihoa ait 
veslkala.rin1n mevzu bulundutu mUra.caat zartlar1n1 Ko. n& vermta olm&lar1 Ia.z1m-
dtr. (822) 10846 

Clnsl :Mlktan 
kilo 
4000 

30000 
15000 
1:5000 

127000 

Mu hammen flyat1 
Lira 

:Muvakkat teminati 
Lira Kr. 

Sadeyaf\ 
K. tasulye 
Nohut 
Pirtnç 
Arpa (ekstra) 

Bina in§aat1 

6400 
6700 
16:50 
4800 
8890 

Sabun almacak 

680 OO 
~7 :50 
12S 75 
860 OO 
666 75 

1r.mlr Lv. A. Sa. Al. Ko. Rs.t Erzurum Sa. Al. Ko. Ra. den t 

l - 82'5ts7 lira 7"8 kuru~ bedeli kc§ifli bina 1 - 72000 kilo sabunun 18·2-941 de 12000 
in§ns1 knpah znrt usullyle eksiltmeye kon- kilosu ihale edilml~tlr. 

mu~tur. ?tflltebnkl 60000 kllol'!u tekrar pazarhkla 
• F.kslltine 28 oubat 941 cuma gUnü saat 1'5 satin ahnncakbr. Bu mlkdar1 küi;ük küçUk 
te tzrnir'de K1.~lnda 1zroir Lv. A. Sa.. Al. Ko. parc;alar hallnde ahnablllr. 
dn YRJ11lncakhr. 2 - Pazarh(t1 26-2-9·11 gUnil saat 10.90 

2 - 'J'e1nlnat1 muvakkate akçesl 2441 lira 

1 
da Eraurum Sa. Al. Ko. da yap1lacakhr. 

H3 kuru~tur. 3 - 1'oplu tutar1 81200 lira, katt temina-
3 - ~nrtnnmc ve ke,ifname ve resmi 163 h 4-680 Hradir. 

kuruo n1nkAbilinde ahnabllir. 
4 - fstt"klllerln kftnunf vt"sikalan temlnat 

ve teklik mt"ktuplar1n1 ll&n saatlnden en az 
hlt o;aat e\·t"I Ko. na verml' bulunmalari. 

(Hfi6) 10888 

Eger tak1m1 ahnacak 

~t1•r1.îron SiL Al. Ko. lta.1 

l - Kapnh zarfla mUnakasaya konulmuo 
olan ()rdu tipi vc rnevcut nllrnunesine g6re 
1 Ui er binC'k e(4er tak1m1na tekllf edllen fl
ynt pnhah gtlrûldi.lkünden paza:rhkla a.hna
C'akllr 

Îh:tlC'!iÎ 28 ~ubat 91-1 günil snat 15 te r\fer
zlf11n Sa. \1. l-i:o. da yap1lacRkt1r. 

:! \l 1ha1nmt'n hrddt 121S76 lira ilk te-
r11innt1 Hi.".! lit-' 'iO kuru~tur. 

3 Su111 1nrsl ,.e 'artnamesi Ko. da. gô-

rülc-hilir tstt'"ldilerln a~•n1 p;ün ve saatte Ko. 
da bulunn1al1~r1, (867) 106.S9 

S1g1r eti almacak 

Çanakkale Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Tahminen beher ktJosu S:S kuru~tan 
300 ton e1t•r etl paza.rhkla satin al1na -
cakbr. 

2 - Muhammen bedelt IO:SOOO lira mu· 
vakkat terntnat1 6500 Urad1r. 

S - 1h&lesl 24. 2. 9U pazartesl .v;ünU 
saat 16,30 da Çanakkale Ko. nun bulun -
dugu mahalde yap1lacakbr. 

..:: - t.stekltlerln mezkür gUn ve aaat -
te Ko. na mUracaat etmelerl. (890) 

10913 

Fotin ahnacak 

Çanekkate SL Al. Ko. Rs. den: 
1 - Asker! thtlyac; tçln tahmlnen be

h<r çl!tl 800 kuru§l&n 2:500 çlft fotln 
pa7.arhkla ahnac11.kt1r. 

2 - !hales! 24. 2. 9U pazartesl gUnU 
saat 16,30da Çanakkale Sa. Al. Ko. da 

• - Sabunun evsaf ve ~artlar1 her gUn 
Ko. da gbrillt-hilir. 

6 - 1st('klilerln belli gtin ve saatte Ko. da 
bulunmalar1. (951) 10976 

2 kalem mutabiye ahnacak 

Konya Sa. Al. Ko. Rs. den: 

1 - Clhetl a.skerlye lhtlyac1 lçln f\O&• 

A:1da clns ve mlktar1 ya.z1l1 tki kalem 
mutablye malzemesl paz!lTl1k suretiyle 
satin almacaktlr. 

2 - eeralU AnkK.l'a, tZ1ta.nbul, Konya. 
Sa.' AI. Ko. dad1r. isteklllerl bu komta
yonlarda okuyabllirler. 

3 - Pa.zarhg-1 21 1ubat 941 günü saat 
14 te Konya Sa. Al. Ko. nun bulundutu 
mahalde yap1lacakllr. 

4 - Pa.zarhftndan sonra takarrür edl
lecek ftyat Uzerinde % 1~ kaU teminat 
al1nacaktir. 

Clnal Adet M.bedell 
Lr. Kr. 

Yern torbaa1 yerll hayva.n-
lar lçln 2000 1 30 
Hayvan çulu 1500 12 OO 

(9~2) 10977 

Muhtelif yiyecek almacak 

Adana Sa. Al. Ko. Ra. den 1 

l - 1> kalem la~e ve yem maddelcrlnln 
mlkdar ve muhammen bedellerl a~aA"tda ya-
1ù1d1r. 

2 - 200 ton fasulyan1n tahmin bedt"ll 
48000 llrad1r. 200 ton nohuduo 25000 Ur11d1r. 
200 ton plrlncin 65000 llradtr. 200 ton mer • 
cimegln 4-0000 lirad1r. 200 ton bulaurun 
40000 lirad1r. 100 ton ande yaj'1n 1150000 11-
radtr. 1000 ton arpan1n 071500 llrad1r. 1000 
ton yulaftn 65000 llrad1r. 200 ton unuo 84000 
llrad1r. 

8 - Bu mlkdarlar ilzerinden % 15 terni-
nat akçesl ahnacakbr. 

pazarhkla ahnacakt1r. 4 - Yem maddelerl mevzua.ts1a •e ia'9 
S - Hepslntn tutan 20000 ltra katl te- maddelerl mevzuath ve 1afl mikdar Uzerln ~ 

mlnab 3000 llrad1r. 
4 - iateklilerln mezk1)r glln ve saatte 

Ko. na mUracaatlar1. (894) 10917 • 

Yol ill§aab 

Balikesir Sa. Al. Ko. Rs. den 

1 - Yol ln~a:h pazarhkla 2L-2·9·'1 pa -
tartes! gilnU snn.t Its de lhalesi yap1lacakt1r. 

Kei,;if bedell 21616 lira 92 kuruo olup Uk 
tcmlnah 16~2 llrad1r. K~~if pl4n ve fenot 
i;;e.rUarin1 aôrmek lstlycnler tstanbul, Anka
ra Lv. Amlrlikleri ve Balikesir Sa. AL Ko. 
da gürehiltrler. (92-l) 10982 

Sari vaketa almacak 

1stnnbul l.v. A. Sn. !\I. Ko. Rs. den 
I - Heher kilo"una 3~0 kuru~ lahmin e

dilt"n 15 ton kadar k11ndurahk Sflrt vaketa 
ahnRC'aktir. Pazarhkla ekslllmt"si 21-2-94.1 
cu1na (l"ilnU .sRat 115 de Tophanc'de lstanbul 
Lv. A. SA. Al. Ko. da yap1lacakltr. 

Kati tt"minat1 7600 lirnd1r. 1steklllerin 
bt"lli gtJn ve aaattc Ko. na. gelmeleri. (947) 

10972 

S1g1reti almacak 

P1n11rhsor .SR. Al. Ko. Rs. den 

1 - GO, 65, 8ts ton ~11~1r etinin ahm1 nvr1 
nyri 26·2·9'1 curna günù saat 18 de P1na~r -
his11r Sa. Al. Ko. da ynp1lncakhr. 

2 - 60 tonun tt"111innl1 2-100 lira 60 to 
nun tr1ninnh 2!l:!O lirA. 8~ tonun teminati 
BB2ts lirnd1r. 

8 - Evsaf ve ~nrtnamesi Ko. da ltôrüle
bilir. tst eklilerin belli gün ve saatte Ko. na 
gelmelt"ri. (9-l~) 10973 

1 Nakliyat yapbnlacak 

K1rldAtt>li Sa. Al. Ko. Rs. den : 

l - )1uhtelif 1nahallere p1t..r:nrhkla nak -
liyfl.t ya11tir1lacBkhr. 

Beher ton1:nun kil metre Uzerinden mu -
hamn1t'n flya.h 8~ kuru~ olup teniinah 71-1-0 
lirac11r. 

2 - Taliplcrln 26-2-9-lol glinU saat 16 da 
K1rklarcll hUkUmet caddesinde Sa. Al. Ao. 
na gehnrlerl. (94"9) 10974. 

Kundurahk kosele ahnacak 

Istanbul Lv. A. Sa. AL Ko. Rs. den : 

1 - "Rl"ht"r kilosuna 827 kuru~ 50 santim 
tahrnin t'dil~n JIS ton kadar kundurahk kü -
st'le ahn11C'nkhr. 

Pazsrhkltt ckRiltmt"si 21-2-941 cuma gil
nll saal 14.80 da 1'ophanede Istanbul L•. A. 
Sa. Al. Ko. da yaplla<'akhr. Katt terotnatJ 
7368 lira 7'5 kuru~tur. 1slek111erln belli aaat
t• Ko. na gelmclerl. (950) J0970 

den toptan veya partalnma auretiyle pazar
hkla aaltn ahnacakbr. 

5 - Pazarhk ftllnü 2'1-2-9tl pazartesi gü

nU saat 14 de Sa. ,\1. Ko. da yap1lacakllr. 
(908) 10978 

Kereste almacak 

Bt"ykoz Sa. Al. Ko. Ra. den : 

1 - 131 mt"tre 42'5 dt"simelre miklb1 k., 
reste Beykoz Sa. Al. Ko. da 8-8-9·1"1 pazar ... 
tesi gilnU saat 14 de milnakasaya konul • 
mu~tur, 

2 - TekarrUr eden flyat U1crlnden % li 
temlnat ahna<'akbr. 

8 - Evsaf ve ~era.lt hcr g-tln Ko. da gi:I • 
rUleblllr. (904) 10979 

S1g1reti almacak 

Air1 Sa. Al. Ko. Rs. den 1 

Kat1zman lçln 76092 kilo a1~1r etl kapah 
zarfla mukaveleye bailanara.k: aahn a.hna -
caktar. 

2 - Tahmln bedeli 115218 ltra 20 1ruruf 
olup ihalesl 7-8-9ll gilnil 11a&t 10 da Ain 
Sa. Al. Ko. d11. yap1l11.C'akltr. 

8 - llk temlnAh 121-1 Ura 87 kurti~tur. 
4t - Evsaf ve l}t"ralti Ko, da 10,ôrülebtllr. 

(955) ~0980 

Bulgur ahnacak 

!tfanlsa Sc. Al. Ko. Ra. den : 

1 ·- 120 ton Bskert evsafta bulgur her 
t~ksitl 30 ton olup dort taksitte olmak au • 
retlyle 8. 8. 941 çar~amb& gtlnU saat 16 da 
!hale!>! yapllmak üzere kapah zart uanlil ile 
ekslltmeye konulmuflur. 

2 - ~fuhammen bcdeli 27600 llrad1r. 

8 - ~tuvakkat temlnah 2070 llrad1r. 

4 - fstt"klilf'rin ~artnamt"yi ~brmek üze
rc her aün 'e t"ksiltmeye i~tiràk etmek için 
kanunt"n muayyen Vt'Sllik lie birllkle en 11 

ekailtmeyl açma aaatinden bir aaat e,·eline 
kadar teklif mt"ktupla.ri Ile blrlikte )fanisa 
Sa. Al. Ko. na mtlracaatlari.(9156) I098J 

LUleburgaz Sa. Al Ko. Rs. den: 

l~ tubat 941 gilnU saat 11 de kap&11 
zartla lhale edllece ~I evelce ilA..n olunan 
350 ton sit1r etlne muayycn gün ve saat
te tallp ç1kmam1e oldutundan keytiytt 
evelkl eeralt dalrestndc ve 26. 2. 941 çar-
1amba günU eaat IO da pazarhkl? yap1-
lacakt1r. Temlnatt eveliyesl 7375 lfrad1r. 
isteklllt!rln LUleburgaz Sa. Al. Ko. na 
mUracaatlart. (9~7) 10982 
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-'ziz yurt topraklarumzm mahsulâbm memleket 
yavrularrna en mükemmel bir tarzda g1da 

kaynagma çeviren 

ÇAPA MARKA 
ve onunla beslenen bir yavru , •. 

BEN!M 
MAMAM 

Yavrularm1z1 mutlâk Ç A P A M A R K A müstahzaratiyle 
besleyiniz. En mülikülpesentleri dahi yegâne tatmin eden ve 
bu ugura hayatm1 vakfeden bir T 0 R K eseridir. Ancak 

bilgi ile yeti§tirilen varhgm verim kudreti nisbette 
..1"-ima yüksek netice verir. l§te bu sebepledir ki 

doktorunuzun her bünyeye gare olçülü 
vesayasm1 almay1 ihmal etmeyiniz. 

ISRARLA 

ÇAPA MARKA 
MOST AHZARA TINI ISTEYINIZ. 

HER VERDE VARDIR. 

Umumî acentahgy : lstrmbul, Bahçekap1, Kutlu han No. 1/4 

T ornac1 ustas1 aran1yor 
Onnan Çiftligi demir fabrikas1 için askerligini yapm1' 

bir tomac1 ustasma ihtiyaç vard11. Müdüriyete müracaat. 
ORMAN ÇlFTLICl 

Ôksürenlere KA TRAN HAKKI EKREM 

[( ansiz genç an ne 
Yayru•unun •DtOnQ, ona ret.ec•k mlktarda, varamezf 
OESYEN kan kuvvat turubu kan1n noksan1n1 tamam· 
lad1koa hay•tln bu can kayna01ndan kandl 11hhah 
k•d•r yavru1unun b1r1c1k 91da11 otan 1UtO de fard• 
;Orür. Anne kuvvetlenir. Yavru gOrbDzlenlr, • • Bu ,u .. 
va •••detlnin kendisidlr .•.• 
Emzlkll ennoleH. OE~VEN'tn kon kuvvet turubu. 

"'" CCZANEOl 8ULUNUR REÇETES Z SATILIR 

, 

- -- - ~ -------- ---

u r; u ! 1~ 

Memur ahnacak 
C. H. P. Genel Sekreterligin -

den z 
C. H. P. Genet Sekreterlik BUro • 

sunda gimdilik beg lira yevmiye ile 
istihdam edilmek ve ileride gostere -
cegi ehliyet üzerine maagh kadroya 
almmak Uzere bir memur ahnacakttr. 
1steklilerin a§ag1daki vesaikle Parti 
Ba§kâtipligine müracaatlan b!ldirilir. 

1 - Lise olgunluk §ahadetnamesi, 
2 - Sihat kâg1d1. 
3 - Askerlik vesikast 
4 - Nüfus kâg1d1. 
5 - 3 k1ta vesika fotograft, 

..1111111111111111111111111111111111111111.. 

----- Umumî Heyet foplanfls1 
- Ak§ehir Bankas1 Türk 
= Anonim §irketinden : 

---------- -- -Akgehir Bankas1 senelik umu-
: mî heyeti 10 mart 941 tarihine : 
E rastl1yan pazartesi günü saat on- -
: da bankanm Ak§ehir'deki merke- : 
: zinde sinema binasmda toplana- : 
~ caktlr. 1§bu toplantlya Ï§tirâk et- : 
: mek istiyen hissedar!ann 24 §U- : 
_ bat 941 tarihinden itibaren her _ - -gün èigleden sonra saat on dort-
: ten on alti buçuga kadar bankada _ 
: bu i§IC tavzif edilen memura mü- : 
: racaatla duhuliyelerini almalan : 
_ lâz1md1r. Vekâleten içtimaa Ï§ti- : 
- râk etmek istiyenlerin de hisse- -
:; darlardan olmas1 §3rtttr. Duhuli- : 
- ye alma müddeti §Ubatm 28 inci :; 
:; cuma günü muayyen saatten son- _ 
: ra hitam bulacag1ndan o günden -
: sonra müracaat edr ceklere duhu- : 

= liye verilmiyecegi ilân olunur. --
: Ruznamei müzakerat = 

1 - 1940 y1h muamelâtma ait _ 
_ 1dare Heyeti ve mürakipler ra- -
: porunun okunmas1; § 
- 2 - 1940 y1h bilânço ve kâr ve 

--
= : zarar hesaplanmn tetkik ve tas- : 

: dikiyle idare vie mürakabe heyet- : 
: lerinin ibras1; : 
; 3 - Müddetleri biten idare he- :; 

yeti âzâlan yerine yenilerinin 
seçilerek hakk1 huzurlarmm ta-

: yini; : 
: 4 - Müddetleri biten müra'kip- :; 
: Ier yierine yenilerinin seçilmesi : 

ve ücretlerinin tayin ve takdiri. :; 
635 -
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Fevkalâde Toplanh 

Ankara 
Büyük Salonunda 

19 §ubat 1941 Çar§amba 
Ak§am1 

BÜYÜK GALA YEMEGÎ 
0 ak§ama mahsus 

ANKARA' da ilk defa 

"Pic ka rd' s Chines e 

Syncopafors,, 

Atraksiyon Orkesfras1 
Amerikan F antezist 

PABLO 
Step Dansorleri 

MARGO ve KORTEZ 
Akrobat 

SUZY D'EVY ve GlTT A 
Zenci Jazz §ark1c1s1 

LAURY LAWRENCE 
ve 

Me~hur Orkestram1z 

RED GARDEN and bis BOYS 
Y emek Fiyatr: 3 Liradrr. 
Masamz1 Resepsyondan 

evelden tutunuz. 
FRAK veya SMOK1NG 

U LUS - 22. !ne! y11. - No. 7017 

lmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

, 

Umumî Ne§riyau ldare eden 
Yaz1 l~Jeri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Müessese Müdürü Na~it Ulug 
ULUS Basnnevi ANKARA 

dâvetnamesi 1 

Bursa Dokumac1hk ve 
Trikotaj Türk Anonim 

~irketi lpeki§ ldare 
Meclisinden : 

§irketimize zam ve ilhak edil
mi~ bulunan eski Ankara Mensu
cat Fabrikas1 Türk Anonim §ir
keti Yüni§ hissedarlar heyeti u
mumiyesi 28. §Ubat. 1941 tari
hine müsadif cuma günü saat on 
birde Ankara'da Türkiye 1§ Ban
kas1 binasmda fevkalâde olarak 
içtima edeceginden mezkfir gün 
ve saatte saym hiss.edarlarm içti
ma mahallinde hazir bulunmalan 
rica olunur. 

Müzakerat ruznamesi : 
28. 12. 940 tarihinde sureti fev

kalâde inikat eden Ankara Men
sucat Fabrikast Türk Anonim 
Sirketi Yüni§ hissedarlar umumî 
heyeti tarafmdan Ankara Men
sucat Fabrikast Türk Anonim 
§irketi Yüni§'in Bursa Dokuma
c1hk ve Trikotaj Türk Anonim 
§irketi 1peki§'e zam vie ilhak1 su
retiyle birle§mesi)iakkmda veri
len karann §ekli tatbikt ve intact 
hususunda müzakerede bulun
mak ve karar vermek. 

1DARE MECLISI ' , 
Kahveci Güzeli 

Fllmlnde M0N1R NURE'I'T:tN'ln sôy
ledl~ $arkllann plaklanm, Analarta
Iar Cad. Za!er sokag, bas1 No. 1 de 
bulabillrslnlz. Tel: 3512 528 

Zay! - 1928 senesl Ilgaz llk okulundan 
ald1g,m §ehadetnameyi kaybettlm. Yenlslnl 
alacalttmdan esklslnln hükmü yoktur. 

35 No: lu Htiseyln ClGDEM 

lztirab1n1z 

Kab1zl1kdan m1? 
.N ormacol al1n1z 

Modern kab1z ilâc1 clan NOR~1ACOL'ün hekimlet taraf1n· 
dan bilhassa tavsiye edilmesinin sebebl bag1rsak kenar· 
larinda aslâ bir taharrü~ hasd etmemes1d1r. Normacol 
zarars1z nebatî maddelerden yapdm1~d1r. Bu suretla 
elde edilm1!l olan Normacol daneciklen bag1rsakta 
gaiti maddelerle birle~1r ve jelatin1 mahiyctte ~i~erek 
onlan yumu!lak ve kolayca kayan bir ~ekle sokar. Bu 
suretle normal !lekllde yan1 saglam ~ah1slardak1 tarzda 
ve diger müshillerde gôrüldügü gibi bag1rsak kenarla· 
nnda her hang1 b1r taharrü~ olmakslZln bo~alma vukua 
gelmekdedir. Bu 1tibarla Normacol sayesinde bag1rsak 
bo~almalan aslâ diyare 9eklinde degd bilâk1s hac1mli 
ve yumu~akd1r. 
Normacol'ü siz de tecrübe edinlz, her eczahanede 
bulunmakdad1r. 

NORMACOI~ 
en ideal kab1z ilac1 

Zayi - ÜçüncU orta okuldan ald1lttm 
17-2-941 tarlhll tasdlknameml zay! ettlm. I Ankara: U~ilncU orta okul 
Yenlsln! alacajpmdan eskisl hükUmsUzdür. 1646 No. Oguz Günel. 

~ 

YENi Sinemada HALK Sinemasmda SUS Sinemasmda SüMER Sinernasi~ 
" 1tl~ Bugün bu gece 

zaman ve zem!ne uygun 
!lzlll b!r est!? 

TEH DIT 
Mireille Balln - Eric. V. 

Stroflelm 
Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 

gece 21 de 
Filme !làveten: Bardiya -
Sollum - Kapozzonun bom
bardJmanlar1 n 8Ukutlar1 

BugUn bu gece 

l. En son dünya haberlcrli 
Bardiya - Sollum ve Kapuz
zo'nun bombard1manlar1 ve 

sukutlan 

2. HA YDUT ASKl 
Sevgl ve clvanmertllk film! 
Sezar Romero tarafmdan 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 
ve 21 

Saat: 12,111 te ucuz matine 
BEYAZ HEMliJiRE 

Bu gece 20.80 da 

Fennin hayret veren muclze. 
lerinl g!isteren rnuazzam eser 

SeytanÎ Sua 
B~ roide: Charles Farrel 

Jackuvellne Vells 

Saat: 14 - 16 - 18 seansmda 
TUrkçe sozlü 

Bugiln saat 12,llS teJI rd~ 
lkl gUzel f!llll til 

tefl 
1 - Kallforn!ya çe ~t 

2 - Etrl ayakh bllyc1 ,f 

"'4 Ba~tan nthayete eet1 
dil li 

seylrcllertni e:tell ~I 

macera ve kahr
9111 j~ 

0 ' 
Seanslar· 12 15 - 14·

3 
. ' 4• 
18,80 v• ll1 

~ 
1 


