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AC>IMI% . ANCIMl'%.C>IR. 

irac1 lehine mühim kararlar al1n 
Koordinasyon Hey~tinin karar1 r 

iralar 1939 v1hndaki kira 
~ . . ~.. . . 

' .. - ' ,,, . . 

sartlar1ndan f arkh olm~yacak 
edilenler Yeni in~a 

takdir olunan • gayr1 

• • 1ç1n 
safî 

tadilât komisyonlar1nca 
irat kira bedeli olacak 

ICararnamede kirac1 lehine 

tnühim hükûmler vard1r 
di~'~rimenkullerin kira bedelleri hakktndaki kararname yükaek tu· 
1,/ tktiran etmit ve dünden itibaren meriyete konulmu1 bulunmak· ... 
di ~.•lt 1 11k ve buhranh zamanlardan istifade ederek ev kiralarint alabil· 
tti!ktl~ artt1rmak kirac1ya istigna gOstermek suretiyle ihtikâra sap-
1,, l&liyen ev aahiplerine kar11 tiddetli mueyyideler koyarak lcirac1· 
Ill \ haklann1 müdafaa eden bu koordinasyon karari, Millî Korun· 
de~~· •nunumuzun 30 uncu maddesine istinat etmektedir. Bu madde· 

~. h'•k 
Il üm 1udur: 
~ ~ 0 Bu knnunun tntbikte bulunduiu müd-

7 a a a a a a a a ,.., 1 det zarflnda §ehlr, kasaba, lskele, liman ve 
V k. I . d lstasyonlarda eayrtmenkullerln kira bedel-

I e 1 Ier Heyetin e l ierl bu kanunun tatblk mevkUne korunasl· 
tra V k' . na tekaddüm eden sene zarfindakl son tcar 

16 d e 11leri Heyeti dün saat mukavelenameslyle muayyen olan klra be· 

~ef·k Bll§vekâlette Ba.tvekil Dr• dellerinden hic blr suretle tazla olanuyaca· 

' 

Ankara'da hemen her cadde 
ve aokakta ra.tlanan kiral1k 

levhalarindan biri lt.Irk Saydam'm riyasetinde haf- (Sonu 2. inci sayfada) 

toptantism1 yapml§tr. (a.a.) ----------------------------

'<~~~~~~ 
Î'edb· l • · · 

Yüksek S1hat Sôrâs1 topland1 
rr errmrzrn 

clevami 
Kemal TURAN 

t·~~~~\ '\7e ordu iatesine ait tedbir· 
k ""iilt •lonek aiatemi de girdi. Oç 
1 •~•k t7hrùniz, arbk çavdar ve 

1~•la oÎ~beti düne nazaran biraz 
''.· C: •n bir çe§Ït ekmek yiyecek· 
~~· d4en aylJl altmnda Batvekili· 
• .•Ilet ~or .Refik Saydam, Büyük 
~'Il hiiJ,;· echainde bOyle bir karar 
,;-ii!ler;f"etçe hazrrlandd1gllll .Oy
i~ "•bu·~ Toprak Mahsulleri Ofi· 
li; ~-llla &' ay, un atoklan yapmak 
b la1,.,1,. "j;'n verilmesi, ve iate le§• 
) 11 h,., I llrulmaama geçilmesi ile 
·~. r tk tamam olmu§ bulunu· 

lek •r "1 .. 
~ •k.,, llddet evel bu aüturdarda 
~ •do h "\ ~eselesine temas ettigi· 
•i ~•ke~r •n tesir aahasma giren 
b:' ha.i. erdeki yiyecek takyitle· 
b;1 ~akyi~\·~•thk. Gelen haberler, 
1; ~••iy0 erin boyuna arthrild1g1n1 
• ..,,~ :· 1:f er yerde, devlet bünye· 
Ili ''•la i"'Yeti için birçok yeni u· 
b;,~'drol •kviye edilmektedir. Y e· 
l~ ~•10 .ar! bir yandan müspet ted· 
lj ~.'• Çal:1•hsali arthrmaga ve iyi 
b11 

1• •ol ?1Yor, bir yandan da men· 
•-."11 >tiah•le istihlâki darla1trrarak -?•r. •ule gore ayarlamaga ug· 

k~ 11•k 
ku Illet;" "'•.~buah, geçen hafta hü
~:llt u. "'!'•tahsilden aekiz buçuk 
~u.'' lt,,:rltld~n bugday sahn al· 
t,~~··. lie'1 Üzerin~e ehemiye.~le 
~~~~ tçj" t."~n heps1, bunun mus· 
~ .. "•dei,·'Y• bir fiyat oldugunu, o
b;,i •gi"; 1 .~•ne bol bir hasat temin 
~'t' •li.,_ &oyledi. Tek ekmek ted-
1. • .......... ··d· b . . k ·1k 
')' &1 bü .. l u 1y1 ararm 1 

.. ., 1>tit •rt~uk tehirlerdeki ekmek 
~•t, 8Ylar . ~l°lnak olacakll. Nitekim 
~'· l\l'tt lalt;~'l'tde ekmek, bugday fi
'ltih •tilt, 1 kn Yer yer pahahlatm•t· 
'1\;~ 1'•li :. ekmek, bugdaydan un 
11~,.••1.,1 d~be.~ini artmp çavdar 
~I~~. d1g1nda l'Uzde on bete kadar 
·~ ~· Il;; 1 n ucuz ekmek demek 

~o~~f, te~,.ece .tedbir, bathca iki 
•·~ 'l' iatih1"~d1yor: 1 - Daha az 

'"j: .. •lt.,,ek a.k etmek, 2 - ~ehir
>1•• llrk 1 .. fiyahn1 artltrmamak • Ill "oy).. .. . 
1~•,., ah1111 . usunden çok, ama pek 
:"•c)~ lla,.., k•~ledigimizj" duyurma· 
·~ '•i • e •limiz B .. ük. M·11 t • 't aia.a1 d , uy i e 
~li!, '" bir n ";.D rica etmitlerdi. 
. ._,:•le Yak~:! af.etinin, yahut tam 
~'h, "'•iYeti . bir zamanda fena 
"'~1· tilde., nin mernleketi umulan 
~l~~~n hii~ahrum ~~rakabil~ig;ni 
"tt,.Îi •lde ~e! re111, fazla 1slih-

. <ni• old • ••til<balde yegâne 
C.Son11 4u~u~.u vatandatlar1n 

• Uncu sayfada) 

Yüksek sûrâ baz1 adli 
.:> 

meseleleri tetkik etti 

Yüksek Sihat $ûrâs1mn dünkü toplantls1 

""{üksf'k S1hnt Sùrns1, diln saat 1~ te, St· 
hat ve lçthnal l'tfuttvenet vekilimiz Dr. Jiu· 
~ûsi Alata5'1n reislij:tindc 1nutal toplant1s101 
yapm1,tir. Bu toplantiyo., vekAlet müste~ar1 

Dr. As1m Arar, lçtimat ~luavenct dniresi 
reis! Or. Ekrcm Tok, lhf.u.ss1hha daire.si rc

isi Dr. Scrafcttin Atamanoglu, Prof. Dr. 
Âkil ?\ofuhtnr Ôzden, Dr. Hasan Yusuf Ba~
i:am, Prof. Dr. Mazhar Osman Ur.man, Dr. 

C. H. P. taraf1ndan 
tertip olunan 
konferanslar 

ba~lad1 
Cümhuriyet Halk Partisi tarafmdan 

tertip edilmi§ olan konferanslann ve· 
rilmesine muhtelif yerlerde ba§lan · 
m•§ bulunmaktad1r. Bugün ald1g1m1z 
telgraflar, Konya'da Gazi Ôgretmen 
Okulu ogretmenlerinden Ahmet Kud· 
si Tecer ile Di! Tarib ve Cografya 
Fakültesi doçentlerinden Bedrettin 
Tuncel'in kalabahk bir dinleyici küt· 
Jesi kar§•Stnda halk edebiyati, A§1k 
V eysel VIe Karagoz mevzulu konfe • 
ranslar1n1 verdiklerini ve bu konfe .. 
ranslann akebinde A§ik V eysel'den 
parçalar çahnd1g1m ve Karagoz tem • 

gcncral ~Iazlum Doysan, Or. gcncra1 Te,•fik 
Saglam, Dr. opcrattsr l\lurat Çcntcm, Prof. 
Dr. N'e~ct Ômcr frdclp, Prof. Dr. Rcrik Gil
ran, Prof. Dr. Saim Ali Dilcmre, i!jtirAk ct
ml':lcrdir. 

.Â..U Sthat SOrAs1 ruznamesine dahil bazt 
adlt mcsclelerin mtizakercsinc ba~lam1~t1r. 

Bugüo vc yar1n da toplaottlar1na devam edc
cektir. 

Zagrep'le palhyim bomba 
yüzünden 16 ki1i levkif edildi 

Belgrad; 20. a.a. - Zaircp poliai tara .. 
fmdan n~rcdilen bir tcbliite O()ylc dcnil· 
mektcdir : 

11 Zairep'teki lngiliz okuma salonuna 
konulan bomba i$iyle ilgili 16 ki3i tcvkif 
cdilmi,tir. Tahkikat suçlular1n 1940 sencsi 
zarhnda Zairep'te vukubulan buna bcnzer 
diier üç 1uikastten de mesul olduklarm1 
g0stermi$tir. Bunlar1n hedcfelri H1rvat.is
tan makamlar1 aleyhinde ho$1lutsuz1Uik tev
lit etmek ve muhtemel olarak kanunî re
jimi devirmcktir. 

lnfilâkta yaralan bir kad1ru.n i'ki bacai1 
kcsilmi~tir. 

Bulgarislan ba11 ihliyat 
s1mflarm1 silâh allma ahyor 

sil edildigini bildirmektedir. Sofya, 20 a.a._ (Havas): Bulgaris-
Denizli'de die Di! Tarih ve Cograf· t ·· 1 d ·1âh al . . an, son gun er c geçen sene s1 -

ya Fakitltes1 antropoloji doçenti Mu· . . 
vaffak $enyürek tarafmdan da insan· t1na ahnm•§ olan efradm yerm1 tut • 
Jarm tekâmülü mevzulu bir konfe • I mak üzere bir miktar ihtiyat1 silâh 
rans veri!mi§tir. ~a.a.l altma ça~irm1ghr, 

Jngiltere Hariciye Müste§arl 
B. Butler 

Japonya'n1n 

SULH 
tavassutu 

Îspanya'da büyük bir 

heyecanla kar~iland1 

Ïngiliz gazeteleri 

mesaji Mihver larahndan 
ilham edilmi1 say1yorlar 

Londra; 20. a.a. - Dün ak.sam, Avam 
K.amarastnda sorulan bir suale cevvp vc
ren hariciye müste~art B. Butler, Japon 
bariciye naz1r1ndan hususî bir mesaj ahn· 
m11 ol.duiiunu biJdirmi$tir. 

B. Butler demi3tir ki : 
u Avam Kamaras1n1n da malûmu olduiu 

veçhile, baz1 hâdiseler ve czcümle Hindi-
1,r~th ile T c.yia •• J arasi.nJakl i.htilâ. &ebe .. 
biyle Uzak!jark"ta artan l"Crginlik kendisi
ni g0stermi$tir. Reamî Japon sôzcüsü, dün 
'&81'.:etecilerc bir beyanatta bulunmu§tur. 
Bu beyanat, herhalde Avam Kamaras1 âza. 
8mm itttlâ1na gelecektir. lngiliz hariciye 
naz1rr, Japon hariciye naz1r1ndan Japon 
resthi sOzeüsünün yapt1i1 beyanattn ayni 
umwnl mcalinde ve nazikine yaztlmt§ hu~ 
su.si bjr mcnj alm1,t1r. Bu mcsaj, hâlen 
Uyik oldugu ehemiyetle tetkik edilmekte-
dir. ,. 

(Sonu 4. Unca sayfada) 

Mega'da bulunan 

ltalyan garnizonu 

teslim oldu ! 
Cenubî afrikahlar 600 esir 
ve bir~ok ganimel ald1lar 

Nairobi, 20 a.a. - Rlesmen bildiril· 
digine gore, cenubî Habc§istan'da 
Mega'daki italyan garnizonu, cenubî 
Afrika k1talanna teslim olmu§tur. 
Ekserisi italyan olmak üzere 600 esir 
ahntnl§ ve aralannda bir çok top ve 
mitralyoz de bulunmak üzere büyük 
miktarda harp malzemesi igtinam e • 
dilmi§tir. 

Tebligde ismi geçen Mega, Habe • 
§istan'da, Kenya hududundan 65 ki · 
lometre kadar §imalde mühim bir mev 
kidir. 

ÎaJe müsteiarhg1 kadrosu 

Çal1§malar 

devam ediyor 

Petrol Ofisi Reisligine B. 

T alha Sabuncu getirildi 
la~e te~kllàhn1n kadrosunu hnztrl!lmak vc 

bir an evel faaliycte geçmesini temin etmck 
ilzere Ticaret vckàletinde kurulmu!} olan 
komisyon çalt~malnr1na dtvam etmektedir. 
Ilaber ald1~1m1za güre, Ticarct vekAleti cl!~ 

ticaret dnir('sÎ rnü,nvirlcrind('n D. Talha 
Sabuncu. la~e n1üste.1arh~1na baJ(h olarnk ku
rulacak petrol ofi~i r('islii[inc getlrilmesi ta
karrilr ctmi~tir. R. Talha Snbun<"u, ofisin 
kadrosunu hazarlarnak ve Petrol Limitetle 
i§blrllKi csA.slar1n1 tespit cttuek üzerc vazift 
ile 1stanbul'a gHndcrllml<; bulunmaktad1r. 

Milli piyangoda inki~af 
Maliye Vekilimizin beyanat1 

Millî piyangoda eskisine nazaran 

bir senede 1.018.452 lira 
fazla kâr temin edildi 

Bir senelik sali kâr 2.620. 312 lirad1r 

Millî Piyango ldaresinin 
laaliyeti hakkinda beyanatta 

bulunan M aliye V ekilimiz 
B. Fuat Agrali 

B. Filof'un beyanname 
hakkmdaki izahaflm 

Sobranya 

alk1§larla 

kar§1lad1 

Gazeteler samimî bir 

memnuniyet gosteriyor 
Bulgar Ba1vekili B. Filof'un 

Türk • Bulgar mü1terek deklâ· 
rasyonu hakk1nda evelki gün 

(Sonu J.üncü saylada) 

ANKARA, 20 a.a. - Maliye Vekill 
Fuat Agrah Millî Piyango idaresinin 
faaliyeti etraf1nda bize a§"g1daki be· 
yanatta bulunmu§tur : 

.. _ Millî Piyango idaresi, 1940 tak· 
vim y1l1na ait bilânçosunu vermi§tir. 
Millî Piyangonun geçen y1l zarhnda
ki has1lâtmda ve safî kânnda müh1m 
bir înki§af vard1r. Avrupa harbinin en 
buhranl1 devrcsine tcsadüf ctmesine 
ragmen devlet piyangosunda géirülen 
bu inki§"h halk1m1zm yüksek alâka 
ve teV!eccühüne borçluyuz. Nihayet 
halk1m1z bir piyango biletl ahrken 
ayn1 zamanda bir vatan hizmeti yap -
t1g1n'1 da kanidir. Çünkü Millî piyan· 
gonun safî kân santimine kadar Millî 
Müdafaa V ekâleti bütçesinin hava 
k1sm1na irat kaydolunmaktad1r. 

Piyangoyu 3670 numarah kanunla 
Hava Kurumundan devralan Maliyc 
Vekâlcti bu Ï§Î azamî tasarruf ve ran
d1manla idare etmeyi gaye edinmi§ 
ve bundan semereli neticelcr cldc ct
mi§tir. 

Millî piyangonun 1940 takvim yt • 

(Sonu 2. inci saylada) 

Türk - Bulgar beyannamesinin 
akisleri devam ediyor 

Beyanname 

her tarafta 

tasvip ediliyor 

... ve Balkanlarda ban Jin bir 
rehinesi lelâkki ediliyor 

Londra., 20 a.a. - Türkire'nln tf"~<'hhüsU 

ilzerine llulp:aristan'la Ttlrki)·c ara111nda bat
hyan ve fnglltcre'nln taro mutRbakat1 ile 
idare cdllen müzake-reler pa7.1ttlesi günü so-

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Solya'da Sobraniya binas1 

lngiliz kara ve deniz kuvetleriyle 
Î§birligi yapan hava kuvetlerine 

mensup elrat 

Îngiliz 

para§üt 

k1talar1 
Nas11 yetisiyor ? 

nas11 i~ gorüyor ? 
Londra; 20. a.a. - (Xoylcr) in havac1. 

lik muhabiri bildiriyor : 
" 1~alya'n1n ccnup m1ntakas1nda son g:in 

lerde ycre indir:lmi$ olan lngilît para,üt
çiilcri, dii!ïTilan1n hayati merkc7.lerini zapt 
vc tahrip vazifclcri için hususi antroman 

(Sonu 4. üncü sayladaJ 
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folklora dair • 

Halk masallar1 
- I -

Naki TEZEL 
Bllmem okuyuculanmm da nazan dikka- J kalara kendisi eahlt olmu§, k1rk gün 

tlni cekti mi? Bugünlerde baz1 makaleler- , k1rk gece yapilan dlljtünde bulunmU§tur. 
de ve bllhassa hikàye ve ~iirlerde "masal" Masah bu tarzda bitirl§ten maksat, dln -

' • 1 kelimesi pek cok geçlyor. Bunun sebebm leyicilere, anlatilan vakalarin hakikl ol-
aramak bize düsmemekle beraber, bu kell- duitu h!ss!n! vermektlr. 
menin, hayal unsurunu en kuvetli sekllde Masahn mahlyet! Uzerlnde b-Oyle k1sa
ltade ettiiUnde tereddüt etmemek herhalde ca durduktan sonra ehemiyetlne avdet 
hata degild!r. edebillriz: 

Halk edebiyatmda ma•ala hususl bir yer Masai, her §eyden evel, dlnleylcller!n 
ayirmak làz!md1r. Çocuklugumuzda, blzi, lstifade edecekleri blr kaynakt1r. Nakle
mânalanru pek kavnyamnrl1g1m1z mânller- denden bütün tàbirleii, kelimelerl, ttirkü
den ve neyi ifade etlii;ini bulmakla degil Ier!, manller! ve hattà lehçe farklariyle 
blzim, büyüklerin bile müskülât cektikierl aynen tesbit edllmi~ bir masaida, dll mti
biimecelerden ziyade, ma.sallar alâkadar et- dekk1k1 L>ekçok yeni kelimelere, veya bazt 
mis, cok defa bir ninenin dizinde, tath uy- kellmelerin kok ve as1llarma tesadüf e · 
kumuzu dah! feda ederek saatlerce masal debllir. Bunrlan baska masal bir içhmai-
dlnlemlslzrlir. 

Ekserlyetle lhtlyar kadmlarm blr snnat1 
halin! alm~ oian mnsalc1hg1, Ziya Gëkaip, 
"eskl ozanhgm kadmlarda devam1" seklln
de lfadelendirmektedlr. 

0 halde masal nedir? Masalm ne oldui{u 
hakkmda 5Uphesiz hepimizin az cok bilgist 
vard1r. Fakat halk edeblyatmm kendine 
hns blr mevkii olan, lçtlmaiyutç1larm ehe
mlyetle Uzerinde durduklan, tarlhçilerin 
tetkikinden lstlfade etlikleri dilcilerln ve 
edebiyatç1larm, hattâ terbiyecilerin arad1k
lan masalm ehemlyetl nereden i;:elmekte
dlr? 

Evelà 1unu sôy!lyellm ki, blr mnsnhn llk 
defa nerede, ne zaman ve klmln tarafmdru1 
aiiyiendltl belli degildlr. Esnsen bir folklor 
unsuru olan masal, diger bircok folklor 
maddelerl gibi sahipsizdir. Bilinmlyen bir 
zamanda, maHlm olm1yan blr yerde, biris1 
tarafmdan sijyJenmls, zamanla soyliyen U· 

nutulmus ve mnsal ma~serin mah olmu~
tur. Masai blr tarnftan sah1s, ve diger ta-

yatç1 için cem1yet10 es~s101 ve kurulu~u
nu tavslfte, halk medeniyetioio esaslar1-
m ar8§t1rmada deiterli blr mehnzdtr. Ta
rlhçl için blr mnsal, baz1 vak1alarm ay -
dmlanmasmda mtihlm bir vesika tc§kil 
edebi!ir. Bir terbiyeci, masallar üzerind~ 
\11iyerek çocuk terbiyeslne elveri§li mal · 
zcme meydana ç1knrabllir. Nihayet hlkl\· 
yeci, romanci, §alr, tlyatro muharrlri ve 
hattà film senaryosu haz1rlamakla ufra 
gan mubarrlr, masallardan çok güzel mev
zular elde edebllir. 

Bu bak1mdan btitUn Ttirk masallarmm 
tesbitl, memleket lllm ve edebiyatl lçin 
bUytik bir hlzmet olacakllr. Memleketl
mlzde halk masallar1 üzertnde ciddt btr 
alA.ka ile durmu~ olan Ziya Géikàlp·tan
bert negredllmlg olao masallar, güphesiz, 
bugUn y&.§amakta olan blolerce TUrk ma
sallna nazaran Ille; kabillnd,:idir. Her ge
çen glln masal ve masalc1 kaybettlltimizl 
dtigünerek, memleket llim ve edeblyat1 
namma teeasür duymaktan kendlmizi a· 

raftan muhlt dellstirince muhtelif sekillere lam1yoruz. 
alrmls ve asll htivlyetini k1smen kaybet-
mlotlr. 

Bugün blr yerde diniediglmlz masahn, 
dlter blr mahalde tamamen baoka cehre 
ile k~uruza ç1kttt1ru gërürüz. Bôyle blr 
vazlyette, ayru masahn muhtellf seklllerlnl 
tesblt etmek, masahn aslm1 bulmak bak1-
mmdan çok elzemdlr. 

Masallann esas1ru Hincllstan'da ariyanlar 
olmussa da bu hususta katl bir netice elde 
edilememl~r. 

Masai, esas ltlbariyle tic kmmdan lbaret-
tir. Masai bas1 yanl t,ekerlemesl, 
kendlsl ve rnasal sonu. 

Mnsalm tekerlemesl, tamamen 

masahn 

kellme 
oyunlanndan, yekdigeriyle pek münnsebe
ti olnuyan vakalardan, daha dol!rusu sac
ma sôzlerden mutesekklldir. Fakat ns1l gü
zellll!I o sacm8J!m tertlp ve tanzlmindedlr. 
Bir misai verellm: 

"Bir varmq, blr yoknuJt; urnan zaman 

felnde kalbur 111U11an lçinde, deve dellâl iken, 
horoz Imam lken, manda herber lken, an
nem kaalkta, babam beelkte lken, ben ba
bamm betll!lnl tmir1r, nunirir sallar !ken, 
babam dUttil besikten, alruru yard.a esikten .. 
Anam kapt1 m&f&Yt, babam kapt1 kilrelti, 
siisterdiler bana kap1 arkasmdaki kiil!<"yl .. 
O iifke ile Tophane minare ini ceblme sok
m1yayim nu borudur diye .. 0 iifke Ile To11-
hane stllle lnl ceblme doldurm1yayun m1 
dandtr dlye .. 0 iifke Ile denlze ba m1yayun 
mt loyidar dlye .. Orada bnldum lki çilte bir 
kayik. Çek kayikç1 Eyilb'e. Eytib'ün lozlar1 
h&1an, bir tokat vurdular enseme, siizlerlm 
firladt dtpr1. Orada sordüm blr loz. Ad1 
Emine, slrdlm ko;rnuna. Bir taral1 toz
luk durnanJtlc, bir taraf1 çayirhk ~imenlik, 
blr taraf1 sazltk aarnanhk. Bir taralta boya
etlar boya boyuyor renk ile, bir tarafta de
mlrcller demlr diivüyor denk Ile, bir taral
ta Mehmet AU Pqa cenk edlyor eevk Ue .. 
Anan yab 1, baban yah,1, kurtuldum eUe
rlnden.." 

Canl1 nakil 
vas1talar1 

yaz1m1 
ANKARA HALKININ 
NAZARI DIKKA TINE 

Ankara Vâlili{:inden : 
1 - Canh nakil v;;.~1talanmn (At, 

beygir, k1srak, idi~, kaur, deve, man

da, ëküz, e§êk) ve bunlarm ko§umuna 
mahsus her nevi araba ile k1zaklann 
yaz1m1na 24/2/1941 günü ak§amtna 

kadar Ankara Askerlik ~ubesinde iç • 

tima halinde bulunan Millî Müdafaa 

Mükellefiyeti Komisyonu tarafmdan 

devam edilecektir. §imdiye kadar hay

van ve arabalanm kaydettirmemÎ§ o -
lanlar ve alâkah daire ve müesseseler 

memurlanmn bu müddet içinde vas1 • 

talariyle birlikte mezkûr komisyona 

müracaatlan. 
2 - Tayin edilen zaman zarfmda 

müracaat f'tmiyenler ve yazd1rm1yan -
larm M.M. Mükellefiyeti Kanununun 

koydugu cezaya çarptinlacaklan ilân 

ve teblig olunur. 

Divanü liègaf - il - Türk'ün 
ikinci cildi de bastmld1 

Türk Di! Kurumu Gene! Sekreterliginden 
hilcll rilmektedir: 

TUrk dilini arnpiara oirctmek ve bütün 
n1ü•liiman dünyasma tan1tmnk gayrctiyle 
Kt\1i:rarh Mnhmud'un 1072 clr vücuda getir
di i Divanü Lùgat-it-tUrk adlt pek tamn
uu~ tUrk dlll anuhnm lkinci cilcli de Kuru
mumnz saymam Kütahya saylav1 Profcsl.ir 
Besim Atalny'm hlmmetiyle tercUme edil-
111!~ vc bas1ln11~tlr. Eserln blrinci clldlne gl
recckkrn ciitlenme s1rasmda konulmam1~ o
lan o zamankl tUrk illerlni gostcrlr harta 
bu cilde konulmu~tur. 

DlvanU LÎlgat-it-tUrk'ün üçUncil ve son 
clldi tercllmesi lie as1l arapça metnio faksi
milesi de ba ilmakta ve üç cilde ait alfabc
tik cndeksl de bir yandan haz1rlanmaktadlr. 
(a.a.) 

ur.;us 

( GÜHÜN GÔLGESi 

Türk sanatkârlari 

ebedi âbideyi 
kurmiya 

hazirlanintz ! 

) 

Atatürk'ün adma, Rasattepe'de 
kurulacak olan Amt-kabir için, yer
li ve ecnebî sa.natkârlar serbest bir 
müsabakaya dâvet olurunutlardir. 

Hükümet bu Î§Ï, bir millî me~elé 
olarak ele almrfhr. Bugünkü §a!'!· 
larm, beynelmilel bir müsabaka aç
maga mâni olufundaki ac1 talihsiz
lik, Amt-kabir komisyonunu bu son 
karara sevketmittir. 

Kalemlerini, f1rçalarm1 ve çekiç
lerini bu memleketin"' ne§e ve rsh· 
raplarmm emrine vermit olan türk 
sanatkârlarma g1pta ediyorum. A
tatürk muhabbetini tafa kazrmak 
için ellerine ne güzel bir f1rsat geç
mi~tir. Biliyorum ki Amt-kabir mü
sabakas1 serbesttir. Biz bu müsnba
kaya yaba11ct1arm da i~tirâltini pe
,in te~ekkür hisleriyle bekliyoruz. 
Fakat genc biliyoru::n ki Atatürk 
için bütü:-i dünya afrlar, Atalürk'ü 
bizden "'1'YC1SI anhyama~. 

Amt-kabir'i kurrnak i~in O'nu 
duymak lâzrmdxr; ve bu duygunun, 
genç, ihtiyar, kadm, er:• r 't türk sa· 
l'lat !âr armm gooülicrinr c ç1rpmd'
g1m ya!tmdan bili:mrl'm. i~te mey· 
dan! Mühe:idisler, mim.,;;:ar, l•ey
lteltra~lar 0lcülcrinizi ve c-e'tiderini
zi di1e' getiriniz. Atatüd· âbid~si 
ir,in aç1lan r.:iüs:ib:1.';:i. •1 '!"nlür. i;z 
istiyor ki ~izin escrleri::t;z k?.zanr.·n ! 

Amt.!rnbir'in bir kë'esi-deki bir 
tü. k ad1, onun lttnd -yat"n Pn b;i. 
y~ik türk evl5.-:lrnm e!Jcdî istÏ ;"1h li 
için de lâzimd r. 

Tfa!· s:m;,.t :'rbri, ebc~Î âbideyi 
kurmag;:i haz:r!Z"nm1z ! 

Kemal Zeki GENCOSMAN 

Mesut bir evlenme 
Askeri Fabrikalar Umum Mudürü 

Saym 'J'ümgeneral Eyüp ùurukan ke

rime J;n Bayan Kebuter ile Yu~s~k 

Mühendis Bay Cevdet San'm evl'en -

me téirenleri 201 2/1941 de güzide mi
safirler huzuriyle Halkevi salonlann

da icra edilmi§tir. 

Tarafeyne saadetl1er temenni ede -
riz. 

Türk Hava Kurumuna 

yapilan yard1mlar 

Ankara vilâyetinde 

Motorlü nakil 
vas1falar1 

yaz1m1 ba~hyor 
ANKARA HALKININ 
NAZARI DlKKA TINE 

Ankara Vâliliginden : 
1 - !;>eh!I uanumut: mevcut mues -

::>esat v..: t:~Oé:l~ ~J.lnU..: UUJ.UJ.ld..1.l n.Ulid. • 

.ulmaleta olsun olmasm her nev1 mo

tor Ju nain! vas1ta1ar1111n l Utoous, k.un 

yon, 1cam1 onet, 0111ek otomoo111, kap· 
ukaC(tt, motos1Klet, tra1<tor ve beni.t:r· 

1er1J ve 01s1ltletlerm 1v11111 1Vludaraa 
mukeJleriyeu ltanunund tev ukan v1 
layt:t Mill. IVludataa 1ViuKellehyt:tJ 

kom1syunu tarafmdan tesbitine ba!ila· 
uacakur 

2 - Yaz1m 24 / 21 19-H palartes1 gu 

nu sabal11nda11 1ubaren bd:jllyacak, 14 

/ 3 / 1941 l:Uma 6Unü ak§amma kadar 
devam edecekt11. 

3 - Sah1plert, ait bulundugu da1re 
ve mliessl!>it:lt'1 alâkal1 memurlan bu 

vesait1 yukanda taym olunan günle1 
larhnda askerlik ~ubesmin 11galinde 
bulunan l:S inc1 Tüm binasmda 1çtima 

haltndek1 1rnm1syona getirerek kay 
dettirm1ve mecburrlurlar 

4 - Mürldeti lartmda her ne su 
retle olurs; oisun komisvona müra 

caat ~tmiyen ve bu mecburiyeti ifa 

etmiyenler haklcmrla Milli Mürlafaa 

Miikellefiy-:ti Kanununun koydui\"u 

cezamn tatbik ol11naca':'1 ilân ve teblig 
...,111nur 

Askerlerimiz için 
k1st1k hediyeler 
Askerlerl:nlze k1~hk heù1ye _,Jmak ü

zere Bingo! vil yet merkez kazaaiyle 
Çapakçur kaz:is1 ve kêiylerlndcn 1206 par
ç. yünlü eu·;i ile hediyJ temini maksadly
le 175 lira, Klg1 kuzas1 ve ktlylerlnden 
150 lira lie 8ll parça egya, Genç kazaa1 
merkez ve ktlylerlnden 264 lira 374 per
ça e~ya, Solhan kaza merkez ve koyle -
rlnden 348 parça e~ya, Karhova merkez 
ve kêiylerlnden 44 lira ve 208 parça e§ya 
verilml§tlr. (a.a.) 

Istanbul esnaf te§ekküllerinin 
teahhütleri 

Ïslnnhul, 20 (Telefo11h) - Muhtelif es
n f e ckklill ri mtlmcMillcri bugUn Hn.-a 
kurumunda toplanarak kuruma yapac11klar1 
ynrchmlnri konu9tuiar. Kerestecilcr 10000 

Türk Hava Kurumuna yap1lan yard1m- lim taahhüt ettiler, clijéer cemiyetler ve te
lara dalr dtin ald1~1m1z habcrler, istan - 'ckküller de tnnhhlltierini kuruma biidire
bul'da Halll Ali Bezmeu müesseselerinln cekicrdlr. 
Kuruma 6.500 ve Halll Ali Bezmen fab -
rlkas1run da 1000 lira verdlklerlni blldir
mektedlr. Gene iatanbul'da Îbrahlmzade 
biraderler 800, Emek Rahmi K1lseog-lu, 
Vehbl Tevfik, Be§ir Tr.larl, Fahrl K1g1 -
h, Çubukç1yan, M. Varan Bohor Zaman, 
Freklnzade biraderler, S1vaclyan Yervant 
ve Nobar be§er yüz lira, Nevruz, Zara 
Mezburyan, Yervant Hambyan darder 
yüz lira, Fahrl ve Hakk1 Arapoitlu 350, 

lsta:nbul' da et fiyatlar1 
lstnnbul, 20 (Telefonla) - Vnil et me~e

lrsinin halii lçin bugün toptnnc1larla konu§
tu. Bunlar nnrhm normni oiduji;unu, lhti
IAfm perakende sab~larda ç1ktigm1 soyle
dller. Yarm pcre.kcndecilerle konu§ulacak ve 
mesele blr ncticeye baglanacakbr. 

Davit Sadaka da 300 lira teberrUde bu- ;'' •••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ 
lunmu~lard1r. • : 

s1vr1h1sar'da Yakapmar koyüoden E· ~ Hukuk ilmini yayma kurumu : 
yup Sevlnç 200, Eski§ehlr tuccar ve es - • 
naflarmdan bir k1sm1 452, Adana'da fab- : 1940 
rlkatèlr Kalaoflu elll llras1 aidat olmak : 
Uzere Kuruma 250 lira vermi§tir. Akça- : 
abat ka.sabas1 halk1run Hava kurumuna : 
yeniden yapbti teberrllatta 1058 llra da : 
bu arada BB§aran Karde~ler 300, 1small 
Tosun 100, Celàl ve KAmll Turban Kar -
de§ler 75, Osman M1a1roitlu, Mehmet 
Sand1kç1 da elll~er lira verml§lerdlr. 

(a.a.) 

- 1941 aeneai konferana
lanndan altmc1a1 

Yann saat 15.30 da 

Halkevinde 
Askerî Temyiz 

Bal}müddeiumumisi 

General Rifat Tal}km 

tarafmdan verilecektir. 

Mevzuu : izmir' de iff aiye kurslan 
Izmir, ~O a.a, - Sehrimi•cle p11sif korun

rna te~kilt.tiyle alAknh olarak 480 ki~ilik ma
haile itfaiyesl te~kiidb kurulmu~tur. Bunlar 
her giln ltfaiye merke<lnde ders ve talimler 
gormekteclir. Bunclnn ha~ka ayr1ca merkez
de 262 ki~ilik bir de yard1mc1 itfaiye te~ki
!Ah mevcuttur. 

Hava hukukunun ana hatlan 
ve bu hukuka ait türk 

dü~üncesi 

Herkes gelebilir. 

"'······································("" 

Milli piyangoda 

inki~af 
(Ba~1 1 1nc1 sayfada) 

lma ait 12 ayhk safî kân 2.620.312 li

rad1r. Eski piyango idaresinin irat 

kaydettirilen son btr senelik safi kan 

1.601.860 lirad1r. Buna gëre Millî Pi

yango bir sene zarfmda 1.018.452 lira 

fazla kâr temin etmi§tir. Safî kârdaki 

bu artt§ nisbeti yüzde atml§ üçtür. 

Bilet satl§tm yükseltmek ve safî 
kân çogaltmak için ald1g1m1z tedbir -

Ier meyamnda §Unlan zikredi~bilirim. 
Millî b; 1ram günlerine mahsus olmak 
üzere üç tane fevkalâde piyango ih

das edtlmi~tir. Halka ve bayilere dog

rudan dogruya bilet satmak ve ikra -
miye ëderr1~k için Ankara, !stanbul 
ve Izmirde milh piyango bürolan a

çllm1§, otomatik ki.lrelerle muhtelif 

§ehirlerde piyango çekilmi§ ve Ziraat 

.tlankas1 §Ube ve ajanlariyle posta 
merkez.1~n tarafmdan memleketin en 

hücra kèi§elerinde bilet satilmi§ttr. 
Onda bir bilet yerine tam bilet ve 

tam ikramiye usulünün ikamesi hal -

km piyangoya olan ragbet ve alâka -
sm1 arttirmt§tlr. 

Sati§ usullerinde de mühim dlegi -

§iklikler yapilml§ ve ezcümle piyan -

go idaresiyle bayiler arasmdaki bilet 

sah§ma tavassut eden ba§ bayilikler 
ilga edilmi§tir. Bu münasebetle bayi 

komisyonlarmda yap1lan yüzdle 2,46 
nisbetindeki tenzilâttan 210.646 lira -

hk bir kâr husule gelmi§tir. 

Millî piyangonun idare masraflan 
da azalmi§ttr. Memur maa§lannda es

ki kadroya nazaran senede 26.851 lira

hk bir tasarruf vard1r. Fevkalâde pi

yangolarm ihdasmdan dolay1 ihtiyan 

lüzumlu gërülen masraflara ragmen 
idare masraflanmn sati§ has1lâtma O

lan nisbeti yüzde 2.18 te inmi§ ve bu 

sebeple masraflarda yüzde 0.~8 nis -

betinde bir tenakus olmu§tur. 

Bütün bu neticeler, dünya vaziye -
tinin buhranh bir devresinde elde ie

dilmi§tir. Bu vaziyet normal bir ha -

le déinünce, Millî piyangonun daha 

mühim inki§aflar kaydedecegi tabii -

dir. 

Bugün piynagoda gërülen tekâmülü 

arthrm1ya yanyacak tedbirlerin a -
ra§ttnlmasma ve tatbik edilmesin1e 

bundan sonra da devam olunacaktir . ., 

Gazete]erin ebad1 hakkmda 
yeni bir hüküm 

Hari~ten kî1g1t getlrtmrkte giirUlen mU§
kUlllt Uzerlne ge.zetclerimlzln aayfalarm1 tnh
dit ve ebad101 tesplt eden koordlnnsyon ke.
rarnamrslne ~u hilkUm ilAve olunmu§tur: 

"Su kndu ki zaruret dolay1siyle gazete
nin bas1ld1g1 maklncnln tebdili lcabettlgi tn.k
clirde Ba~vekAletln milsaadeslyle I. li. 9i0 
tarihlndeki ebat degi~tirllebillr.,, 

istanbul'da ayakkab1 

fiyatlar1 tespit edildi 
Istanbul, 20 (Telcfonle.) - Mürakabe ko

mlsyonu bugUnkU toplanbsmda ayakkab1 
fiyatlar1 hakkmda karar1n1 verdi. Komlsyon 
ayakkab1lar1 Uç neve ay1rd1. Mallyet tiye.t
lar1 sekiz lire. ole.n ayakkab1lara yüzde ylr
ml bef, 8-12 lira arasmd11 bulunanlara yUz
de otuz bef, 12 den faz!a olanlara da yUzde 
elli kllr il!lve edilecektir. Isme.rlamnlnrda bu 
nlsbetlere e.yrica yUzde ylrmi i!Ave edilccek-
tir. 

Ege'de zelzele 
izmlr, 20 a.a. - Evelki gecc Foça, Kara-

burua ve Menemen kazalar1nda uzun süren 
bir zelzelc olmu§tur. Bilhassa Foca'da zel
zele §iddetll oldugundan halk yataklarm
dan firhye.rak bahçelere ç1km1~lard1r. Hasar 
yoktur. 

Masalm kendlsine gellnce: mnsallar, ma
hlyetleri itibarlyle, hayali masallar, realist 
masallar dlye lklye ayr1labillr. Masai ta
mamen bayai mahsulü olmakla beraber, ba
zilarmda haklkat unsurunun daha fazla 
bulunmasi ve olablllr vakalann ve hâdise
lerln yer almasi dolayislyle bunlara reallst 
masal demekte bir mahzur yoktur. Tama
men hayall olanlarda Ise haXlkat hisses! he
men hic bulunmaz. Meselà, bir küpe binip 
yedl ayhk yerln bes dakikada as1ld1gma, 
blr dervla tara!mdan verilen ikl k1hn biri
birlne carpilmrun Uzerlne meydana c1k1ve
recek olan arab'a emredilince hemen ora
da altm ve elmnstan bir ko~kün kuruluver
dlgine, zalim hilkümdar tarafmdan g1lzlerl 
oydurulan sultanlann, bu gôz!crl yerlne ta
k1ldlktan sonra tekrar eskls1 ::llil gorme~~ 
ba ladlklanna, bezden yapilan bebel:in can
landt~na, blr tek alla blr tabur askere kar-
11 koyduj!una, masallarda pek cok tesadüf 
ederlz. 
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Masallarda mevzu muhteliftir. Kelol:lnn 
mnsailarmda, zeki bir cocugun bir taktm 
felàketierden s1rf zekâ 1 sayesinde kurtul
dugunu, ak11lil1l1 lie haks1zlarm, i;ayriâdll-
lerin hakkmdan geldlginl ve tesadüflerln 
kPndisine yardtm etligini g1lrürüz. Bun un 
gibi, fakir kadmlar ve çocuklar, bir tak1m 
1$kence ve lStlraplardan sonra, kendilerl 
!cin âdil olan netlceyl eide ederler. Zalim 
hükümdarlar cezalarim bulurlar. Büttin lyl 
ve güzel vns1flar, Mil, dogru ve hakh olan
larda; fena vas1f ve aniamlarda, kotU, za
lim ve haks1z olanlar da buiunur. Bundan 
ba~ka, mnsailarda her ~eyln mümkün oldu· 
,l!u gêirülür. Folklorcu Hâmlt Zubeyir'ln 
yazd1g1 gibi, masallarda sm1r fark1 yoktur. 
Bir fakir çocugun padlsah oldufuna. hak
s1z ve ahlàksiz bir hükümdar1n idam edil
dlf;ine, cok fakir bir kadmm birdenbire zen
ginle~tigine tesadüf ediJir. 

Adalet Cikrinin dalma bulunmas1, zekll 
oyunu addedllebllecek vaka ve hâdisclerln 
mevcudiyeti. cansiz seylerin canlanmn.s1. 

masallarin en bariz llususlyetlerlndendlr. 
Masai aonu, tekerlemeye nazaran da

ha k111ad1r. Burada maaalc1, hlkAyenln 
aonunu reallteye uygun §ekilde baltlamak 

.lateml§tir. Sankl o ma.salda antatt1Q'1 va-

Türk Argosu 
- T arihçe ve sozlük -

Zaman zaman, gazete .sütunlarm
da ba§llyan bir takzm münaka~alar 

soysuzla§zr, bazz eski mahallelerde 
pencereden pencereye yapzlan kav
galara dëiner ve bu arada bir haylz 
de arg? kelimeleri kullanzlzr. 

Bilmem, hatzrlar mzsznzzi' Bir a
ralzk da - gene gazete sütunlarm -
da - argonun yazz di/inde kulla -
nzlmasz Jehinde ve aleyhinde mü -
naka§alar olmu§; Jâkin, bunlarda, 
lehte bulunanlar tarafzndan da, a • 
feyhte bulunanlar tarafzndan da, ar
go kullanzlmamz§tI. 

Bunlarz Ferit Deve/ü tarafzndan 
yazzlan ve Türk Dil Kurumu yayzn
larz arasznda baszlan 102 sayfalzk 
bir eser dolay1siyle hatzrlzyorum. 
Eserin adz "Türk Argosu - Tarih
çe Ve küçük sozJük" tÜr. 

Kitabzn muharriri, argo kelime -
sinin nereden geldigini ara:jtirarak 
soze ba~/1y_or. Garp/i muharrirler, 

kelimeye bir çok degi~ik këikler 
gëistermi§lerdir. 

Ondan sonra türlü memleketler -
de argonun tarihine geçiliyor. Bu
rada gerçekten iyi bir emek ve u -
zun bir gayretle toplanmz§ maltlmat 
vardzr. Bunlarz okuyanlar garüyor
lar ki : 

"Victor - Hugo, Balzac, Zola, 
Richepin, Villon gibi bir çok ro -
manczlar argoya ebedî kzymet ve 
rerek bunu kehdi eserlerinde kul -
/anmz~Jar, hattâ içlerinden Sarcey, 

Montaigne gibi yazzlarznz argo ile 
süslemeyi sevenler, bu dili ~n § -
henkli, en nazik bir dile tercih et
tiklerini soyliyecek kadar ileri git
mi§lerdir.,, 

Montaigne : 
- Oglum konu~may1 mcktepte 

ogrenecegine meyhanede ogrense 
daha ho§uma gidecek I 

diyecek kadar bu bozuk agza ta -
raftarlzk gostermi§tir. 

Ferit Develü, bizde de argonun 
tarihini - el<Îe edebildigi mahdut 
vesikalarzn imkânz nisbetinde - in -
celemi§tir. Burada tanzimattan 1920 
yzlzna kadar tulumbacz ve semai 
kahvelerinde §êihret kazanmI§ kal
bur üstü külhanilerin, tulumbac1 
reislerinin ve semaicilerin isimleri 
de sayzlmaktadzr. 

Bay )i'erid'in tetkikleri divan e 

debiyatzna ve ondan sonraki man 

zum edebiyata kadar da uzanzyor 

Mesel§ ~eyh Galip'ten §U b'eyti de 
eserde buluyoruz : 

Y1kllrmc A.lemi imare imal etme endlsP 

Hasarati muhabbette varup lskandll 
olrnakt1r. 

Burada ikinci misragzn sondan i-

kinci kelimesini dogrudan dogru -
ya iskandil okumak mümkün oldu
gu gibi bunu ayrz ayrz "is" ve 

"kandil" §eklinde okumak da müm
kün oldugu gëirülüyor. 

Muallim Naci'nin de içinde ar -
go kullanzlmz§ bir mzsragz var : 

Bir çak.t;; cakttk kl Seyhim llllkm~ bizler 
bu 1ep! 

Bu türlü kelimeleri kullananlar 
arasznda Ahmet Rasim'in Neyzen 
Tevfik.'in, Mehmet Akif'in, Hüse -
yin Rahmi'nin, Sermet Muhtar'zn, 
Burhan Cahit'in, "Peyami Safa'nzn 
müstaar adzdzr,, ha§iyesiyle Server 
Bedi'in adlarz da sayzlmaktadzr. 

Bundan sonra "Sozlük" yani "Lû
gatçe" ba:jlzyor. Bu sozlügün muay
yen zümreler arasznda kullamlan 
bütün argo kelimelerini eksiksiz 
toplamz§ o/dugunu sanmzyorum. 
Sonra aval kelimesi avel, çzngar ke
limesi cingar, hirbo kelimesi hirpo 
§eklinde zaptedilmi$, tavus kuyru
gu yerine tavus tUyil denilmi§, hü
lâsa tek tük ;yanl1:jl1klara sapzlmu;-
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Kirae1 lehine mühilll 

kararlar ahnd1 
( Ba$l I llCI saylada ) t 

· r11B fi glbi mukavele sartlarmda da k1ra 
aleyhlne degi~iklik yap1lamaz. 

Klralan !car mukavelenamesiyle rnual'· 

Yen olm1yan veya kanunun tatbik rne,·k;JI• 
. di. 

ne g!rmeslnden sonra in~a ve)'a tâd1l " e 
rrù;; olan veya müstecir tarnfmdan t:tl'' l 
edildlkten sonra kullanma tnrz1 def;istiriie· 
rek !car olunan gayrimenkuilerin kira b:· 
dellerlnin ne surette tesbit oluna~aji;1nt hU' 

kümet blr kararname ile tayin eder." 
bU 

fste diln merlyete glren kararnarn<'. 
maddede zlkrolunan kararnamedir. 

Kararnamenin hükümleri 
Klra mukavelelerinde kararla~t1nJnn Jd• 

ra bedellerlyle snlr sartlar 1939 takVIDl )1" 
u· lma ait, noterlikçe mukayyet, son kira Jll 
0 

kavelenamelerindekl bedcl ve ;;artJardB 
farkh olam1yacakhr. P 

1939 y1lma ait noterllkçe mukayyet so 
!car mukavelenamesinde kira miktari mu· 
ayyen olup da sair $artlar yaz11t degilse re
nlden tanzlm olunacak mukavelenarnelerf 
konacak sartlar, mtistecir aleyhlne olJ113

" 

mak 1artlyle, mahalll ôrf ve âdete muh3
' 

Hf bulunnuyacakttr. u· 
Klr11 bedell noterllkce mukayyet !car Jll 

kavelenamelerlyle muayyen olm1yan gayrl• 
menkuller icin evelemlrde ayru eau aJtiP' 
da te$kllàt ve salr sartlan ltlbarlyle rnurna· 
slll mecurlann 1939 takvlm seneslnde!d so• 
!car mukavelenamesl esas ittlhaz olunacal<' 

tir. dl' 
Bôyle blr mukavelename mevcut 01rna 

g1 ve ayru cati altmda mUmaslli de buiuP' 
mad1g1 takdtrde kira bedell $U suretle ht" 
sap oluancaktlr. 

Bina vergiei kanunu hilkUmlerlne 
oP' 

r~ 1939 takvlm senesinde veya daba 8 
1 

ra takdlr olunan gayrl safl lratlar Jd~ 
bedell olarak almacakt1r. 1939 tak"1o
senesinden evelki raylçlere g<Sre takdif l'' 
lunan gayrl safl iratlar, maha!JI beiedi 1 
encümenlerince tes bit edilecek blr n1s!Jl. 
dahlllnde arttmlabillr. Bu takdirde ~~ 
Jedlye encümenler! arb§ nlsbetlerinl, J 

karar1n negrl tarlhlnden ltlbaren en ç~· 
blr ay lçlnde teablt ve ilA.n etmekle Jll b~ 
kelleftlrler. Beled!ye encUmenlerinlI1 b~ 
suretle tnkdlr ett!kleri bedeller nncaJ< JI 
kararnamenln taa!IQk ettlfl hususlsJ' 
esas tegkll edecektlr. 

Yeniden in§a olunan binalaf 
tl' 

Yenlden in~a olunan veya müsteclr ,jll 
rafmdan tahllye edildlkten sonra t9 ., 

olunarak kullanma tarz1 deflgtlrllen S'~1 
rlmenkuller lçln bina vergls! kanUD~ll' 
gore tadilA.t komlsyonlarmca takd!r 0 lJlll 
nan gayrl safl lratlar kl a olarak k8 

edllecektlr. ,• 
te"' Gayrl menkullerin asll heyetlnl 

1
_, 

veya tebdll edecek mablyette vald ~, 
tadlller dolayislyle gayr! rnenkul Jdr 

1
,11 

r1run artmas1ru muclp hallerde tadi iJ 
komlsyonlannca yeniden takdlr 01u11S.~, 
gayri safl lratlar klra olarak kabul e i" 
lecektlr. Blnnrun asll heyetinl tevsi 'l/el)ll 
tebdil edecek mahlyette genl§letllJ118scl9 
veya kullanma tarzmm dej!i~mealnl J11U 

1
•1 'l/e. 

olm1yacak §ekllde dahlll takslmatta J" 
haricl kmmlartnda vakl olacak tall JJ' 
villler, tamlrler ve tezylnler tadll s•>1 
maz.) 

0
,, 

Tadilàt komlsyonlarmca takdlr ol~.I' 
gayri safl iratlara lt!raz vukuunda te)ll' 
kadar tetklk mercllerlnce (Ïtlraz ve ,1' 
ylz komlsyonlar1) gayrl safl iratlar• ·..,o 

jJt'" p1lacak zam veya tenzlller bu merc btf 
kararinm katiyet kesbetti#i tarlhtell tl' 

re 
ay sonra tatblk olunacakttr. Bu l!U ,t 
gayrl eafl lradm tezyldl netlcesinde te/
tan yeni kiray1 kabul etmlyen ml.IS 11· 

keyflyetln muclr tarafmdnn kendisllle
4

10 
ahhllt!U mektupla lhbarmdan ltil>' e<' 
nlhayet 30 gUn !çlnde mukavelenal'' 
feshedebllecektir. ullr 

TadllA.t komlsyonlar1 gayrl men!< ,o1 
rln gayrl eaft lratlarm1 nlhayet 16 irlel 
zarfmda takdir etmekle mükeJle!t l'eff 
ttlraz komlsyonlar1 ltlraznamelerln ))il 
dllerlne tevdllnden ltlbaren nlhayet 
ay içlnde karar vereceklerdlr. 106

1 

Gayri safl iratlar1 klranin taY'111
1ç10 

esas olarak alman gayrl menkuuerrl 061 

aktedilecek klra mukavelenarnelt ,# 
klra bedellnden gayrl d!fer §ers.lt 
halll ôrfe gfüe tayln olunacalct1r. ,.0o' 

Gayrl · menkullerln tadllA.t k0Dl~~ji11'' 
lar1nca gayrl sati iratlar1 takdlr e .• tlf· 
dlkçe kiraya verllmelerl menediJltlh r t1 

1c& 1t Bu kararnamede bahsl geçen dttl 
lsticar aktlne ait mahalll orf ve ~t.I ~ 
beledlyelerce tesblt edllerek toP I 
halde beledlye dalrelerlnde berJ<slll 
rb!lecetl b!r yere as1lacakttr. 

Zorlu bir haderne 1''' 
Istanbul, 20 (T~lefo~l.a) - ~~3r1 

këy ak1l hastanesmde i§mdeil ~ ;'I 
lan hademe Memi§ lâboratuv~~ ,,l 

Ô . "ldUf ~ Dr. Ne§et zkam b1çakla o 1' 1 

te§ebbüs etmi§, fakat yakalanara 

liyeye tevdi edilmi§tir . 

Uyuyan arabac1 oldii 
1 

/ 
!{ai 

!stanbul, 20 (Telefonla) - e•-' 
dmda bir arabac1 arabas1111 sur 

•dD ~ 
uyumu§, araba Zmcirlikuyu 

3
;,t 

hendege yuvarlanmt§, Halis de 
da kalarak éilmü§tür. ~ 

rJr 
tzr. Fakat folklor adzna erne1' 
dire §ayandzr. 

0
,l 

Yeni çzkan bu eserden a!~tl;ftl 
lehinde olanlar, vokabiile1

18
1l 

zenginle§tirmek, aleyhinde 0 ~ 11i 
da bangi kelimeleri kullari:1' ti1/I 
gerektigini ogrenmek srJfe t 
faydalanabilirler. 1· ' 

s 



B. filof'un beyanname 
hakk1ndaki izahahni 

Sobranya 

alk1§larla 

kar§1lad1 
S.br (Ba:it 1. incz saylada) 

t~Q•~Î.· huzurunda yaptig1 be
~1,.,..,, ". hulùaanu, D. N. B. 
lQ dii •n bir telgrafiyle buÎÙa· 
1"1t. n <>kuyucularuruza aurumq-

1,_ aulr.r . 
jé?lr>at 11Jana1 dün B. Filof'un 
a.~\l lb.t.n lam.amin1 verrnittir. 
~Q bu ~"rnleket hükümet reiai-

'l'oru;;'zlerini de bugün aynen 

8, Fil I' 0 un Sobranya'daki 
~ 01,., 

20 
beyanatt 

... 00<11 '·•. - (Gecikmljtlr) Bulgar •· 
i,;, L riYor1 
••. «11 n .. .,. "'~u · l'ilot dtin üiileden 11onra me
'-• " •lni b ""llllltttrl'Q n lr ccJscalnde fu bcyanat-
' }f nur1 

~'lt '1il,. 
P\'d, uriuz oldu•u U&crc 11 !lUbatta 

lL. lr.n hlftttcrek Türk • Bulgar bcyan· 
-q- ta tdU · ... ,... m1ttlr.,, 
. tn - ~··· "-"Of 16 1 

•n tnctnlnl okuduktan sonra 
'~Üiy t trine fOyle devam ctml!ftir: 

11 
lt~lld:•un~& kl Türkiye lie Bulp;arlt
'liria dauna dostluk n1üna1ebetleri 
l~l ~ te bu mUnaacbetlcr 1923 acne-

' •"1ick t \ 'll'htd e aras1nda irnzalanan dost-
' i,~, 1 '•iYte teyit edi101ii;tir. 
~ tutu;nunascbellerin mcvcudiyeti gOz 
~\t, 0111::•\t olur1a dUnyan1n bugUn ge
' titi le- Ku. tnU,kül zamanlarda lkl hti-

h1 llr~ll1lct 
t te.u 1 va:dyetlerlnl ayd1nlatacak 

u, li.J t •ramalar1 tablt 1Drülilr. Bu 
lt ~i.,ll nietnleket ara11nd" mU7.Rkere
lC tt "-t1:17

1
' "• bunlar kar~thkh bir iti

~. lbrnfyct havaM içindc deva1n cdc
' lill1tzic.- tY-zuu olan beyannamenin net
"c,, ht olrnu~tu.r, 
~ Ukü . 
~ ?i1.afnct tnett na.mina bu mesut neti-

~lliuf\i a du)'du#umu1 derln memnuni-
è llll.tda kaydelmeil vazife bili-

~IÎQ 
'-> ... ,' hQricî aiyaaetinin esa11 .,, 
lt h t ""dtde.traf1nda u1uhtellf ve ut mU-

1.i\utti,r 11 nil'lttr. Fakat bunun, bul
l! ~' \ar ltiln laklp ettikl ve llerlde de 

htlU te ~~ •trdiA'I aulh slyasetine yenl 
"•!.lat :

1
11 tltlginl kaydetutenin bizim 

"~t( l r themtyeU hala oldujunu be
"\ li,, •t•rltn. 

•tata a 
lfl le.tto.,d:tnin ruhuna •e blrlnci mad
~t b· Il bulgar hUkUmeti, Bulgar!. ,, k· 
•t biii 1tnseyl tehdit niyetinde olma.-
fll \iel' •ar hancr aiyuetinin delll~me• 

fhtl'tt lUtitt tecavUiden lçtinap etmek-
, •lin k 

~ ' la devam ettliini beyan 

'·· h t1 l<u 
'O.b11ti llletloin bu 1iy&selinln Tilrki-

, .. 0f tt hükumetl taraf1odan lyice 
eff fila.. -ttltt~l.stndan •e bu auretle dostluk 
~ ~~ ~ d,~1 1dn tarslnine lmkAn hasù ol-

uctl tq'l'~tttl bahtiyar1w. 
er• lft~tiri~ laraf1n1idnn tamn.miyle tas
ji' ''t l..t b tn ft.lphe etn1iyoru1n.,, 

)",1r è ~.-111:!:'klUn sl:Sderinl aUrekll alk1~ 
"-l&'Qr •Otlerle kar~1lnrn1~lard1r. 

I;~ , ÎQ:oetelerinin telairleri ... 0. 
-lijtq .a, - (Gecikmi$t1r) - Bu • 

'11.i " ta.ieteleri tiirk • bulgar beyan· • 1: . . 
~il llrkiye Hanciye V ekili ~ü.k-

~·11.Q u. ile Butu,r Hariciye Nazu-1 
11h. li,, Ill 

~lhlc:t cvzua dair beyanatlanru: 
ltt 1 . a.r altinda ne$retmekte ve i· 

t1ainin 
fotoa;raflarm1 basma.k 

,Cl,, b 
~t..,t~li aittiakalelerinde, anlaJID• 

~ ~tt~ t •arnlmi memnuniyetlerini, 

~ trin, b bu.n'Un tü.rk • bulgar müna • 

~ ...... •lkanlar •ulhu i~in halz ol • t' 1Yttj .. . 
1t. t~tt . tebantz ettirmekted1rler. 

. '" b'lh ~ 1 assa 1unlar1 yazmak ., ... 
~ -.. ~., 

'Cen.ubu 1arki1indeki &ergin

iti.tti, e tutulursa türk - bul1ar be-
'-'- husu • b. . . . 
• ~lli Il lr ehem1yetl ba1z ol· 

'· Il !;)' U aayede sulh balkanlann 

t ' ltrnin edilmi1 oluyor ki 
fil' )1 V 

t "Ctt':iit ~ Sovyetler Birliii de ar. 

'ia.~_l .\~ Türk.iye ve Bul1aristan, 15 
~ fada· 
~ tlict· unza edilmi$ o1an dost 
t . i>'te h d 

Cliitri u utlar1 çizilmi~ bulu-
d harb· d bt, ~iltti in c ba1hyan ~ulh poli· 

, 1~1\ tdecektcrdir. Bu bcyanna-
1... • l IU\b .. 
.~· tleb· . u uzerinde te1iri olaca .. l>t . i ihr 
, 't d ttnal harbi Ege denizi i-

11c ••iz· 
•· ~h, "' ·1 araslnda mevzilejtirc-.,, ,Oktu 
' ~eli~ r .. , 
•• 1}\Qi • • 
~ ""•t . 111 olan bir d oatluk 

' 1ti.dc 
t ' ~~ 1 . Y.Udti1 bir makalede 
~tl •••liJc m · · 1 ·· k u..t az111 o an tur • Io •u .. 

t \te Uzcrlnde uzun uzadrya 

~·>oc' kt b•1•ekil B Mu1ano['un "t ,, i· • 

' ao .. 1 'Yareri csnasmda Atatürk 
' t.. .• , •n .. · 
~1> ... -..qlr. l' olan 1u IOzleri ha • 

·•1 . ..ll . 
~. l! ri~ .. lll1ar1stan'1n dü~manz 

• ~l""' d1t1rru.nrd1c 
~, b't ... 

~ l haasa IOyle denilmekte-
\ 

~. ~ .. 
\'~ ''"•• d. . rit~ L. OQ, llut tn . akt anla1ma, hi • 

~rt &ar1stan1 bir &ok sar· 
1 • ... • "'•<.itt t· ""li.ta If, Bul&a.ri•tan bu -
t• 'li.~ h~~OOtlu&una medyun ola • 

\ ~ Cd llde iki mcmleket ara

~~., :." dostluk ondan daha müt 
>'illilij tr harp hen&'âmesinde a,k. 

~ • lnl- . 
1 t t~l a tl• bucün 'bir lr:at 

""1t Il: bu!unrnaktadir.,, 
ea •a.~~tot1· d b e, cyan.na. • 

a a a A a a a a a 1 sua 

Türkiye - Bulgaristan 

aras1ndaki dostlugun 

yeni bir lezahürü 

u c us 

Türk - Bufgar beyannamesinin Yugoslavya'da : 
akisleri devam ediyor 

Beyanname 

her tarafta 

" Bal.kanlar wlhu arttk temin 
edilmi1tir ., 

Belgrad; •o. a.a. - (Royter) 
YU;Koslavya'da tam bir aükftnet hüküm 

sürmektedir. Hatk: anitmdakl in1ibaa 10re 
Balkanlar aulhilnlln bokçisi yerlne kaim o. 
lan Sovyetler Birliii'nin hayirkir müda -
halesi sayeain.de af!t:ik BaLkanla.r w.lhii te
min edilmittir. 

Sofya el(imiz deklarasyonu 
bu sozlerle tavsif ediyor 

. tasvip ediliyor 
Hükümet orpn1 olan (Vreme) den ma

da &azeteler aon hâdi!ieler halclunda müta
lâa yilrütmiyorlar. 

Sofya, 20 a.a. - Bulgar ajans1 
bildiriyor: 

Türk • Bulgar mÜ§terek deklâ
raayonunun imzas1 münaaebetiy
le Türkiye'nin Sofya elçisi B. Ber· 
ker bulgar ajansmm bir muhabi
rine &J&g1daki beyanatta bulun
mu§!Ur: 
"- Türkiye ile Bulgaristan a

ras1nda imzalanan deklâ.rasyon, 
iyi kom§u halinde ya1amalar1 mu
kadder olan ve esas menfaatleri 
harbin Balkanlara yaydmaomdan 
içtinap için mÜJterek gayrette 
bulunmalarm1 istilzam eden iki 
memleket arasmdaki samimî dost
luiun yeni bir tezahürüdür." 

••••••• - .. a PC a Jll 

mey1 uzun U-ladcya tctJuk cderek: itunlar1 
yaz.maktad1r : 

(Ba11 1. inci saylada) 
na. ermi,tir. Londra'daki efk&r1umumiye bu 
gOrU$melerin Bulgaristan'1n müstakillen h~ 
reket lmklnlar1n1 bllfill kaybettiAi blr 11ra

da nellcelenu1l!j olma11ndan dolayi teessür 
izhar etn1ektedir. Eger 'l'tirkiye lie Bulgariir 
tan aras1nda llhuat dsha Once tecsslls cdip 

de anla~n1a daha evel tahakkuk ctml' olsay· 
da Balkanlardakl vazlyette 1alAh has1l ol-

n1u' olurdu. 
Ahnan pro,pngandas1, 1nutad1 veçhile, 

'l'ürk - Dulgar anla,1u11.11n1n lldn1ndan &za-

1ni istifade terninine çah,n1akta ve bunu türk 
hatt1 harekctinln gevljedigine alAn1ct tclAkkl 
etrnekledir. Fakat bu gil>J tefsirler ingiliz 
efkàriu1numiyesi th:crinde bir tesir yapnu1az. 
Esasen 'l'ilrkler Bulgarlstan'la yap1\an anla$
mantn Türklye'nin cvelce 1tiri~ti)i:i taahhül
lerde hiç hir degi~iklik yap1111yacaS1n1 &ik
rctruej(i ihmal t>trnenli~lerùir kl bunlardan 
ba~hca hiri de tngiltcrt"'ye '\'uuanlstan't mü
rlafaa hususuncla aza1nt hnklin dahilinde 

(Vrcme) bai makaleainde vaziyet hale: .. 
kinda 1u neticeyi çdr.annaktad1r : 

" Ankara deklîrasyonu Balkanlar sulhü
na bir y01rdnmd.Jr. Daklâruyonun ist.ihdaf 
tetiii pye Avrupa'n1n bu kJmunda yeni 
bir ccphe kurulmas1 imklnlar1n1 ortadan 
k.aldtrmaktrr. ,. 

Balkan .tatükoaunu idame için 
yeni te1ebbüaler mi ? 

yard1m etincklir. 
"Beyanname çok mühim •iyasi bir ha - T kl · hh.ii l · d k t • ür enn tea .. t erine aa a a 1 

dise tejkil etmektedir. Eminiz ki bundan 

Belgrat, 20 a.a. - Havas: Türk • Bul
gar &nlafma.s1nJn lmzastyle alA.kadar ola· 
re.k, Belgrat siyast mahtlllerlnde, Balkan
larda statükonun idameelni istl~daf eden 
yenl tetiebbü8ler ihtlmali gayrJ vA.rtt te -
IAkkl olunmaktad1r. Bu te$ebbUslere, Yu· 
goslavya da dotrudan dog-ruya l1Urâk e -
decektir. Mamatlh, TUrk - Bulgar dekla· 
raayonuna mU§ablh blr Butga.r - Yugos -
lav anlal}maa1 bakk1nda Belgrat'ta dola· 
tan §aytalara ra~men, siyut mahflller, 
btiyle bir pakttn IUzumsuz oldugu fikrln· 
dedir. Bulgar - Yugoslav mUnasebetleri· 
nln Bulgaristan Ue Türklye aras1ndakl 
mUna.sebetlerle k1ya.s edUemlyece.tl teba· 
rUz ettlrilmekfcdir. Fllhaklka, Yugoslav
ya ile Bulgarlstan ara.s1nda bir ebedl 
dostluk pakt1 vard1r ve Yugoslavya, Bul
garistan'1n Alman k1talar1na hudutlar1n1 
a.çmaat takdlrlnde, Bulgarlatan hiç blr 
zama.n hücum tehdidlnde bulunmam1§br. 

doiacak müsait nelicelerin bis:;edilmesi 

rcc.ikmiyecektir. Bu anlaa.ma, muhtelif le· 

bepler dolay1siyle 1imdiye kadar daha zi. 

yade karar1tzhk hükûm 1oûren bir 

berrak: bir hava huaule getinni1tir. 11 

yerde 

M ütevazi, müabet ve yarat1c1 
bir aiyaset 

Bu beyanname ile balkan devletlerinin 

her türlü kargaialti1 vc auitefehhü.mü iza

le etmek hususundaki niyetleri ehemiyetli 

bir surette yenidcn tebarüz ettirilmi1 bu

lunmaktachr. Filhakika bu su.itefehhümle • 

rin mezkûr memleketler arasinda bir iti . 
mats1zhk havas1 yaratarak iyi kon:L!juluk: 

münasebetlerinin bozulmas1na sebebiyet 

vermesi ihtimal dahilindc bulunuyordu. 

Bu beynelmllel slyast baairet hareke· 
tiyle Berlin'e blr dostluk mue.hedestyle 
baglt olan iki kom11u memleket mUteva. 
zl, mUsbet ve yarat1c1 bir alyaaet taklp 
ettlklerlnJ tabat etml1le1·dir. 11 

Dnevnlk 1a.zeteal de bqmakalesinde 
fU netlceye varmaktad1r: 

"Beyanname Bulgar mllletl taraf1nd&n 
memnunlyet hlsslyle kar11lanm11t1r. Zlra 
memlekette lstlkrar1D teminine a.z çok 
yar1yan ber 1ey lyidlr. Bu anl&§mamn 
Balkan mllletlerl arasmda hlr li hlrlljtt 
havwn yaratmak suretiyle Balkanlarda 
ve Tuna havzastndakl vazlyet U.Zerlnde 
teslrler yapmu1 beklenmektedir . ., 

Mir gazetesl de 16yle demektedlr: 
"Beyannamenln bqhca gayesl, 15 H· 

ne evel lmzalanan daim! dostluk muahe
deslni bugUnkU 1artlara uydurarak yeni· 
den canland1rmak ve aynt zamanda, aon 
zamanlarda husule 1elen k&rlDlk vaztye • 
te sUkOn vermektlr. 

Simdiye kadar yabanc1 memleketler • 
den gelen haberlere gtsre beyanname ge • 
rek Almanya gerek ingllterede memnu
niyt uyandtrm11t1r. TUrklye, malQm ol -
du,tu Uzere, Almanya Ue dUrsUt münue
betler !dame etmekte oldutu gibl ingll -
tere ve Yunanlstan'a kar§t bazi taahhUt • 
Iere girl1ml§ bulunmaktad1r. 

"Akl1aelimin zaleri,, 
Fakat blr kere daha kaydedelim k1 Al

manya Jle ingiltere barut f1ç1a1 diye ta -
mnan Avrupa'mn bu cenubu 1arkt kla
m1nda aulhu behemehal muhafaza etmek 
arzusundad1rlar.,, 

Slovo gazetesl " akh sellmln zaferl,, 
bqhg-1 att1nda ya.zd1fl blr bqmakalede 
eOyle demektedir: 

"Tûrk - Bulgar dostluk beyannau1esi A•
rupantn k:e.rsnhk ufkunda mUhlm ve ln~lrah 
verici blr hAdise olmu~tur. Hu anla~ma akh· 
scllmin blr r.aferi ve istikballn Omldl oldu#u 
gibl çok 1shrap çekmi~ olan Balkan millet· 
Ierlnin daha mRkul ve baslretll blr hale gel
diklerinl isbat etn1ektedlr. lieyannamcyl dlk· 
kallc okuyacak oluraak 1evlnciml1 bU1bU· 
tiln artnr. Çünkil anla~1na yaln1z Türkiye 
ile Bulgarlstan ara.S1nd11ki mllnasebetlerl 
tantiml lstihdaf ile kahn1yor, fakat ayn1 :r.:a.· 
manda. hall hRz1rdakl harb1 Ege ile Adriya
tik denizleri aras1nda mevzilc~lircrek Bo.1-
kanlardakl sulhu tarsln etn1ek gayeslnl de 

takip eylernektecllr. 
Bcyan1u1.1ne alyaset mernkhlarlyle dlplo-

1natlar taraf1nclan na.sil tefsir edillrse edll
sin mi'tnn ve mahiyeti bak1m1cdan sarlhtir. 

Bu heyanna1ne Ile Avrupa'n1n cenubu far
kilfinùeki iki kom'u memlcket Balkanlar1 
harp yang1n1ndan korumak tstediklerinl yük
sek sesle hayk1rmaktad1rla.r. 

l~te bunun lçindlr kl p:Osterilen siyast ba
sireli takdir ctinekle •e bunun bir tezahüril 
olan Türk - Bulgar beyannameslni sevinçle 
kar~1lan1aktay1Y-. 

Bu ~ayant dlkkat hArlhe memleketimi:r.:i 
teskin edeeek ve yaln1z Balkan roemleketle
rinde deJll her tarafta sevlnçle kar~1lanacak
br. Fîlhakika beyanname hazt bUyUk devlet· 
lerio, harbin ba~lang1c1ndanberl tarfettik
leri .gayretlerle hem ahenk bulunmaktad1r. 
Bu devlet1er 1a1nlmt olarak Balkft.nlar1n h11rp 
yang1n1ndan korunma11 icln çah§maktad1r

lar." 

Amerikan1n • yen1 

hariciye müstesar1 

Türklerin lRahhütlt"rine kt1r~1 p:O.-tterclikleri 
sadnkat bu 1nc1nleketin i;lyflst>tlnde dillere 
destan oln111~ blr hn~lt"ttlr. tn~ilir. gaz.ctelerl 
hu noktny 1 takclirle- yAclt"trnekte ve Türkiye
nin \ln1nn;van1n Bulf(nrl!iititn'a p:irlllf'SI tak· 
clirincle rnlldnhalf' f'trnejj:i hlç hir zan1an ta
nhhUt etmf'nl1$ olclul{unu knydrlmekte-clirler. 
Bu hu!<>usla, Türk • TiulgRr adernl tf'Ca\"ü1. 
1>nktin1n Almanya'~·1, nulgnri.~tnn 1 1 hir türk 
tehdidine kar~1 milclnfnn t'tlJl('k iddinsiyle 
rn('Y-kûr 111e1uleketf' p:irmt"k h;in ileri l'l\lrehi
tecefd her han~l bir lrnhant-clrn n111hrum b1-
!·nkn111ktR olclu)n1n11 knydt'trnek it'nhecter. 

ln!l,'lllere'nin Yunanistan kar~1s111daki va
ziyetlne gelinçt>, bu vaT.iyet J11nrahatin1 mn
hafaza etmektedir: in1liliz hiikürneli !;ilntdi~·e 
kildar yun11n hükiJmt'tinln istediiti biihln ~·ar
d11n1 YAJHn1~hr ve Balk111nlArclaki YR7.iyetin 
yf'ni inkl,af1 net!C'r-slnde yunnnhll'lnn llt"ri 
süre:cr-kleri hiitiln ~·eni halC'plt"ri tatmine h('r 
a1nanclnn ziyarlc fl~nl('hni!;i hul1111111aktad1r. 

Yunaninstan' da : 
Balkan bar111m f1l1Jhalaza 

edecek bir veaika 
Atina; 20. a.L - Atina ajanlI bildiriyor: 
Tü.rk • Bul&ar deklâra.syonu ha\clcmda 

muhtelif sabah gazetelerinin tefsirat1 a1a~ 
g1dadir 1 

(Eleftron Vima) yazwyor i 
., Karilerimiz. Türkiye Hariciye V ekili 

ile Ankara'da'ld Bulgar elçiai tarah.ndan 
imzalanan delalâra170nu:n. metnini okumu1-
lard1r. 

11 Dekllrasyonun mühim noktas1 bu iki 
memleketin ber türlü taarrurdan istinkif1 
dt1 politi.kalaruun sanu1.ma.z bir ~aSI ola
Rlk telikki etmekte 01dU:ldarld1r. Keza 
paktm birinci krsmmda lk:it memleketle
rin diier devl&tlere kar$I ahdî vecibelcri
nin mutlak surette m.ahf{iz oldugu ha.ssa· 
ten tebarüz ettirilmck't.edir. 

.. Bu dekllra&yooun imzastndan birkaç 
ay evel cereyan eden müzakereleri takip 
ettiiimiz için o-uraemt .Oyliyebiliriz ki cf. 
kârrumumiye bu vesikay1, Tünkiye Hari
ciye Vckilinin de ihsas ettiii &ibi, Balkan 
milletleri ara11nda bar1oin muhafazas1 bis· 
sinden mülhem olarak kabul etmektedir. " 

Ehemiyetli bir hâdi•e 
(Proia) gazetesi yazcyor : 
" Dün Ankara'da büyük bir ehemiycti 

bai% bir hidise vukubulmu§tur. Türkiyo 
Hariciye Ve.kili .ile Ankara'daki Bulgar 
elçisi bir dostluk: deklârasyonu imzala • 
DUJlard1r. Bu dcklirasyonda iki mesrnle -
ket d1$ siyasetleri temelinin ber türlü ta
a.rruzdan istinklf oldugu bildirilmektedir. 

" Beyaonamenin ilk k1snunda iki mem
leketin diier memleketlere kafll olan te
abhütleri.ce rilyet edilecei:i tasrih edilmi1-
tir. 1k.i memleket arastnda bu delc:liras • 
yon bakktnda.ki müzakcrelerin aylardan • 
beri devam -ettiii malümumuzdur ve Yu -
nan efkâr1umumiyesinin Ankara'da vuku. 
bulan bu hldiscyi mil.9ait bir su.rette kar· 
11ladiim1 sôyliyebiHriz.. Bu doklirasyon 
Balkan milletleri arumda bir bar11 havaat 
vâdetmektedir. 

" Diëer taraftan Türkiyc Hariciye V~
lcili'nin paktm imzas1n1 takip eden beya
natmda da bildirildiii vcçhile bu dostluk 
pakt1 yar1m adanuzdan a.rzuya fi.Yan ol • 
mzya.n ihtilitlarI uzaka11t1racak mahiyet
tedir. Son zamanlarda bu ihtilâtlar bak -
kmda birçok f8,YÎ&lar dola1mI$U'0 n 

Balkan bart§lntn 
Rehinesi 

(Katimerini) yazcyor : 

yeni bir 

" Türkiye ile Bul1aristan'm ber türlü 
turruzu uzakla1hnnayt d11 politikalar1111n 
temeli olarak telâ.lclti ettik.lerini kaydedcn 
Türk - Bul1ar deklira&yonu ayni zamanda 
iki memleketin ahdî veoibelcrine de katî 
surette rilyet edeceklerini bildinnektedir. 

" Biliyoru.z ki, birka& aydanberi iki mem 
leket arasmda cercyan e.den mü.z.a.kereler 
bu do9tluk paktrnm akdine müncer olmu.§
tur. Ve Yunan efkir1umumiyesi paktI Bal
kanlar'da bart§ut yeni bir rehinesi olantk 
telikki etmektodir. Tür1kiye Hariciye Ve • 
kili B. Saraçol}:lu da bu ndlataya i1aret el· 

Buna mukabtl, Belgrat'ta §U clhetln 
tebarUz ettlrilmesinden fê.rlt olunma
maktad1r kl Yugoslav haricl aiyaeettntn 
yegàne dlrektlflerl, memleketf her tUr -
lü anl&.1mazhklD d111nda tutmak ve Bal
kanlarda eulhun idameslne yard1m etmek· 
tir. Yugoslav naz1rlar1n1n bu maksaUa 
Berghof'a gltmio olduklar1 !KSylenmekte· 
dlr. Yugoslavya, bu istlkamette çal1§
makta devam edecekttr. Bundan dolay1, 
Bulgar • Yugoslav dostlutunu Balkan
larda sulhun idamesl içln yenl blr ailA.h 
haline getlrme~e yard1m edecek blr ha· 
rekete muhalefet edHmlyecekttr. Bu sa. .. 
hada, tesbit edllmif olan ilk fey, harlci -
yenaz1r1 B. J.iarkovlç'ln tsnUmUzdeki ha!· 
ta Budapefte'ye seyahattdlr. 

Almanya'da : 
'' Senenin en mühim diplomatik 

hâdiseai,, 
Berlin, 20 a.a. - Bir husuat muhablr 

bildlriyor: 
Sabah gazetelerln• huit blr gHz at.J.t, 

Türk - Bulgar deklaruyonunun yapt1tt 
derin tealrl gtlstermek lçin ka.tldir. TUrk
Bulgar deklaruyonu, Berlin'de •enenJn 
en mUhlm diplomatik hA.disesl olarak te
IAkkl edllmektedir. 

BUtUn gazeteler, baemakalelerini bu 
anlqm1ya tabsla etmekte ve bu an18§ma· 
Yl Balkanlar1n tesklnl ve latlkrar1 yolun
da tleri at1lm111 bir ad1m telêkkl eylemek
tedir. BUtUn gazeteler BB. Saracotlu ve 
Popof'un beyanatJar1n.1 blrincl 1ayfala. 
r1nda ne§retmektedir. 

VHlkl.scher Beobahter, bu haberl dtsrt 
sUtun Uzertne "Balkan aulhu temJn ed.11-
mlttir,. b&1ht1 alttnda vermcktedlr. 

Deuteche Allgemelne Zeltung, dlyor 
Id: 

"Türk - Bulgar mUnasebetlerl, aarlh 
surette, .Mihverln arzu ettlfl Balkan sulh 
styuetlntn mUsbet yolu Uzerlnde yer al -
rnaktad1r. AJmanya, TUrk • Bulgar dek -
ta.rasyonunu, cenubu oarkide blr lstlkrar 
unsuru olarak selAmlar . ., 

BUtUn gazeteler, "Londra'dakl hayal 
inkisarin1,. tebarUz ettlrmektedir. Muh. 
tell! dUnya hllkUmet merkezlerln.dekl bU
tUn aksUlA.meUer ne1rolun.m&ktadlr. Lon· 
dra ve Nevyork telgraflar1, 1nailtcre'de
ki aUrprlz ve sinlrllllk Uzerlnde 1arar et· 
Jllektedir. 

umumiyetle Alman memnun1yet1 bU • 
yUktUr ve Ankara ile Berlin aru1nd&ki 
mUDasebeUerde bir iyileomenin muhte -
mel oldutu aamlmaktadir. 

italya'da : 

"Bal.kanlarda aulhun 
muhalazaatm iatihdal eden 

bir anl'l§ma ., 
Roma, 20 a.a. - (Stetanl)t Bulgarlo

tan ile TUrktye, aym hedeflerl güden, ya
ni Balkanlarda sulbun mubatazas1n1 le· 
tihdaf eden blr anl&1ma aktetmi§lerdir. 

Tlirklye, kendt matlObuna gec;en ve 
re&lizm ve itld&l slyasetlnl teyit cden blr 
h&rekette bulunmu§tur. Alman • Yugoa • 
tav konu1malar1 ve TUrk • Bulg&r anl&§· 
mas1, Mlhvertn harbtn ldaresinde oldutu 
gibl dilnyan1n mUstakbel tefkilA.t1 hak
}<Jnda tàk.ip etttA'l umumt direktlflere U· 

yan ve aym zamanda vuku bulan tk.1 dlp. 
Iomatlk valuad1r. MalQmdur Jd, Mihver 
barbin tethl§lerlne ve tahrlplerlne ml· 
ruz kalacak Avrupa. ve dUnya m1ntaka. 
tar1nt tahdlde çah1maktad1r. Sulhun müs
takbel temell, TUrklye lçln oldufu glbi, 
Avrupa k1tas1nda ve yahut Avrupa çer· 
çevesinde Y&11yan bUtUn mJlletle:rtn tel!la· 
nUdU Uzerine mUesalrdirt 

mistir. " tngtltere, muharebe meydanlan, en· 
(Akropolis) &azetesi de ayni mealde bi.; trikalar101 yapabllmek lc;la mtlletler &-

yaz1 ne~retmi~tlr. ras1nda klnler ar1yor. MilleUer ve dev -
Vatillg'ton; 20. a.a.. - B. Ruzvelt, B. BiitUn gaz.eteler, Tlirk - Bulp.r dostluk letier, bundan btsyle, bu tlklr Uzerlnde 

Hov!and'1 hariciye nezareti miiateprhit- deldlrasyonunun metni ile Hariciye Ve • çok •arlh flklrlere mallk bulunmaktadlr. 
na tayin etmi1tir. Bu auretle hi.lcn Amc-

1 
'kili B. ~ükrü Sara&oilu ve Um\DJ\l Kltip 

1 
Hlç blr millet, Londra'n1n kendtelne ver

rilta hariciye nezaretinde üç müstetar mev- B. Numan Mecemencioilutnun imzayi takip mek tstediti bu kOlü va.zlteyl kabul etmi-
c:;uttur~ • cdcn be7anaUar1n1 ne§retml;lerdlr. fOI'. 

i. HA RB E 
DAÎR 

Japonya 'nin 
sulh 
tavassutu 
Matsuoka' nm mesaj1 

J aponya Hariciye N az1n Mat
suoka, Jngiltere Hariciye 

Naz1r1 Eden'e hususî bir mesaj 
gOndererek, Japonya'n1n gade U
zak'§ark'ta degil, her nerede o
luraa. olsun, bütün dünyada nor
mal tartlar1 yeniden tesiae vara
bilecek topyekûn bir hareket tar· 
z1 ittihazm1 teklif ettigi bilcliril
mektedir. Bu karmakar111k diplo
matça cümlenin türkçeye tercü
mesi tudur: Japonya muharipler 
aras1nda bir sulh tavaaautu yap
maktad1r. Yani üçüzlü paktm bir 
rüknü, müsellesin bir dd1 olan 
Japonya, §Ïmdi, müselles.in kaide
si rolünü oynamak istern.it, ve 
ikinci büyük harbin bir cihan har
bi halini almak Üzere oldugu bu
günlerde ancak ilâhlardan gelme 
bir kuvete dayanarak, bir hakem 
vazifesi gOrmeie çal11m1ttn-. Mat· 
suoka'nm bu teklifi, ingiliz ma
kamlar1 tarafmdan alâka ile tet
kik edilmektedir. 

Tekliller ierisi 

J aponya'n1n teklifini timdiye 
kadar yapilan muhtelif te

tebbüslere benzetenler vard1r:. 
1 - Belçika k1rah Leopold ile 

Hollanda kiraliçesi Yilhelmin'in 
Belçika ve Hollanda istilâ edilme· 
den yaphklar1 sulh teklifil 

2 - Birletik Amerika hariciye 
müate1ar1 Sumner Wellea'in muh· 
telif Avrupa merkezlerinde yap· 
t1i1 M>ndajlar ••. 

3 - Papa On lkinoi Pi'run sulh 
tavassulu tetebbüsü! 

4 - Frans1z • al.man mütare· 
keeinde lspanya'n1n yapt1t1 tavaa
aut I ... 

Birçok muharrirler Matsuoka
n1n meaaj1ru bunlarla mukayese 
etmege çah1maktad1rlar .•• 

Mesuliyet meselesi 

Bizim kanaatimizce, japon 
teklifinin, ne Leopold ve k1-

raliçe Yilhelmin'in, ne Papa'nm, 
ve ne de lspanya'nm tavaaautlar1· 
na ve hattâ ne de Sumner Wel
les'in yaphkt te1ebbüslere benzer 
yeri yoktur. Çünkü teklif daha 
çok hem dâvac1, hem kad1 olmak 
istiyen bir memleket tarafmdan 
yapdmaktadll'. Onun için bu tek
Jifi Polonya harekâh bittikten ve 
aarp cepheai taarruzu ba1huna
dan evel, Hitler tarafmdan .Oyle· 
nen nutuktalri. aulh taarruzuna 
benzetmek daha muvafrk olur. 
Çünkü inaanlarm ne kadar cüret· 
kâr ve pervaaiz olaalar ikorktuk
lan bir teY vardrr. Hele milletle
rin mukadderatlar1ru idare etme
gi ellerine alanlarm en çok çekin· 
dikleri fey tarihtir. Bunlar bir 
nealin alkltlarmdan daha fazla, 
nesillerden nesillere intikal eden 
ebed-iyetin taavibini kazanmak ar· 
zuaundadrrlar. Belki Japonya'da, 
herhangi bir harekete girifl1leden 
evel, meauliyeti batkalarma yük
lemit olmak Œçin bu türlü bir ha
reket yap.llllJ olabilir. 

Jiponya'nm vaziyeti 

J aponya belki de bu tavassu
tunda samimîdir. Fakat bu 

tavaaaut he.kkmda en samimî hük
mü gene, Birletik Amerika Ha
riciye Müate1ar1 Sumner Wellea 
vermittir. Welles "diger milletler 
&Ozcülerinin heyanat1ndan daha 
çok bu milletlerin harekâhna ehe· 
miyet verilmesi lâzlDlgeldiiini" 
.Oylemi1tir. Filhakika Japonya, 
timdiye ka.dar, .Ozier haricinde 
filen hiç bir zaman dünya sulhu· 
nun targinine hizmet etti&'ini iddia 
edemez san1r1z. Bunun içindir là. 
Amerika'da Çin harbi n>isal ola· 
rak almmaktad1r. Fakat buna da· 
ha il•ve edilecek baz1 noktalar 
vardtr: Siyam'1n frans1z Hindiçi
nisinden arazi taleplerinde bulun
ma11, herhalde Japonya'nm ma· 
lûmah harioinde olmanutbr. Ey. 
lül a.y1 zarfmda Berlin'de imzala
nan üçüzlü pakt, Japonya'n1n 
sulhtan daba çok, Uzak'§aruc'ta 
yaydmak emelleri bealedigine 
dafr resmî bir vesikadll'. 

Taarruz beklenebilir mi ! 

J apon.ya bakikaten Uzak-tark
ta bir taarruz hazll'lamaga 

vakit kazanmak için mi bOyle bir 
teklif yap1yor? Bu 41kk1 va rit 
gooterecek ....bepler vanhr: 

lngiltere, Uzak-§ark'ta hir YI• 
iœ tedbir ahruttir. Bu meyanda 
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Habes vatanperverleri 

bir çok italyan askerî 

mevkiini isgal etti!er 
Kahire; 20. a.a. - V cr il en malûmata 

gôre, HabC$ vatanperverlcri, Habctis.tan
<la bulunan lngi)iz aakert heyetinin tan • 

zim ettiii plân mucibince Gojjam eyale.. 
tinde birçok ltalyan askerî mevkilerini .it
gal etmislerdir. 

Sofyadaki Îngiliz el(isi 
pasaportunu istedi mi! 

Belgrad; 20. a.a. (Royter) : 
Sofya'daki !ngiliz elçisinin pasaportla

r1n1 istedi&-i ve elçilik memw-lar1nm ba.re
kct etmek üzere hazrrlandrklar1 hakkinda 

mihver kaynaklar1 taraf1ndan verilen ha
ber, buradaki lngiliz sefaretinde reemen 
tckzip cdilmektedir. 

Bir italyan - Yunan bar11ina 
imkân var m1! 

Berlin; 20. a.a. - Bir hususî muhabk 
bildiriyor 

ltalya ile Yunanistac are.smda bir müta
reke akdi için Almanya'n1n Atina'da te • 
~ebbüsü bakikindaki 1a.yialar1 teyit eder 
hiçbir malfimat mevcut deiildir. 1talyaJl 
mahfilleri, bir ltalyan - Yunan bantm.1 i~ 
k.ânsiz telâkki ctmektedirler. 

Maglûp Fransaya almanlarin 
bir tavsiyesi 

Berlin; 20. a.a. - Bir hu.sust muha,bir 
bildiriyor : 

1 

Hariciye nezaretinin lëzcüsü, Fransis • 
Alman münasebetlcrinin ka~I111kh itimada 
bath olduiunu bildirmit1tir : mailO.p Fran. 

l sa, galip Alman,ya'run itimad.Jm kazanma. 
hdtr. 

meselâ Malaga yanmadaam1n 
burnu ucunda bulunan Singapur'a 
yeniden avustralyal1 askerler ge• 
tirmittir. Uzak-iark hava üsleri 
takviye olunrnu,tur. Hattâ Uzak
§&rk'ta kendi topraklannda bu
lurun1yan ingilizlerin tahliyesi için 
dahi tertibat almm•Jhr. Demek Ja. 
ponya'n1n bir haz1rl1g1 vard1r. Fil
hakika Japonya henüz Çin mese
lesinden ba§tn1 kald1racak vazi· 
yette degildir. Buna raiimen mih
verin tetebbüaü ile bir hareket 
yapmak mecburiyetinde kalabilir. 
Fakat akla en yakm gelen ihti
mal gene bu degildir de, meaelâ 
Japonya'nm demokraaileri tehdit· 
lerle korkutup Uzak-§11.rk'ta bir 
yeni nizam parçaa1 kurt .... abilme
aidirl 

Ba}ka ihlimaller 

Batka lhtimaller daha va.rchrt 
J aponya. bu tek\ifi ya dog• 

rudan dogruya, ya Almanya.'run. 
te1ebbüaü ile, ya ltalya'mn teteb· 
büsü lie ve yahut ber ikisinin müt
terek malûmatr ile yapmaktad1r. 
Matsuoka'nm kencliliginden bOy. 
le bir t"!"bbüaü ele alacag1n1 zan• 
nettirecek ..,bepler mevcut deiil· 
dir. BazI avrupa)1 muharftrlerin 
tefsirlerine gOre, bu, Franko-Mu
solini mülâkatm1n bir neticesidir. 
Fatizmin prestijini kurtarmak için 
boyle dolambaçh yollar ihtiyar 
edilmiJtir. Filbakika bu varit ola· 
bilir. Ve buna Almanya da nza 
gi»terebilir. Çünkü Al111anya'n1n 
iatedigi en k1aa yoldan sulha, fa· 
ka.t yeni nizam1 tan1yan bir sulha 
varabilmektir. Çünkü harp ital
yan maglûbiyetinden aonra dur
gunluk devresine girmittir. Al
manya bütün hamle yapdab:ilecek 
noktalar1 tarbru§ ve nihayet gene 
beklemek zorunda kalmrthr. Hal· 
buki o, efkânumumiyeaini her gün 
yeni bir zaferle bealemek mecbu
riyetindedir. Fakat lngiltere, §Îm
dilik g1da maddeleri, harp malze
meleri gibi bu zafer g1das1n1 da 
abluka altma alm1§hr. 

Ne lice 
s ozlerimizi hulâsa edebiti>-iz 1 

mihver aulha muhtaçbr. Fa· 
kat timdiye kadar yaptrklarrru 
kaybettirmiyecek bir aulha muh
taçhr. lngiltere sulba muhtaçtrr; 
fakat iatilâ edilen veya tehdit al· 
trnda b ... lunan milletlerin hüriyet 
ve istiklâllerini temin edecek bir 
sulha muhtaçhr. Dünya sulha 
muhtaçtrr; her memleket kendi 
millî bünyesini, ve istiklâ.lini sars
rruyacak bir sulh istemektedir. 
Corülüyor ki, gayeler tamamiyle 
ayr1drr. Bir sulh ancak bu gaye
lerin biribirine yaklaflllasiyle ka
bildir. Fakat bunun iç.in evelâ 
Almanya'mn fedakârlrk yapma· 
SI lâznnd1r. Çünkü, diger taraf
tan fedakârlrk bahis mevzuu ola
maz, çünkü hüriyet ve istiklâld en 
en ufak bir fedakârltk hepsinin 
feda edilmegine müsavidir. 

Bu itibarla, Japonya'n1n tavas
autu müspet netice vermekten 
uzakhr. Hattâ o kndar ki, bun. 
dan aonra yapdacak harekâtta 
üçüzlü pakt1 mesuliyetten kurtar. 
maktan bile uzakt1r. Anla,dan 
müselles §Ïmdi herhangi bir yerde 
yeni bir taarruza geçmek için, 
aulh teldifi gibi bir anestezi yap· 
mak arzusundadrr. 

Mümtaz Faik FJ;.NlK 
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Bürhanettin Tepsi 

kumpanyas1 ~ehrimizde 

temsiller verecek 

SPOR 
Pazar günkü lik maçlari 

Jl<ilp:c futbol nJnnh!(mdon: 
Ikinci tlcvre lik mnçlnrma 23. 2. 9H pa

.1..lr 1otünü a~ng1claki pr°ugrn1nn tcvfikan de· 
\ 11111 olunacnktlr: 

Ankara1Cücil - Mnskespor. Sant H.30 
llnkem N e<"dct Üz1Cilç, yan hakemleri Fe

rih Esin, Celâl Oskay. 
llnrp Okulu idrnan Yurdu - Gençlerbirli

ii;L Sant 16.15. 
!Iakern Ferih Esin. Yana hakemlerl Nec

det Üzicliç, Cdâl Oskny. 
Hava milsalt olduii;u takd!rde mnçlnr 19 

Mny1s st•ch·om11ndn ynpiin<"nktir. 

Bolge kir ko§usu 
!l<iliçe Atlelit.rn \ja11hi;indon: 
Bilyilklere 7500 ve kiiçüklere 1000 metre 

olmnk ür.ere 23. 2. 9 H pozar gUnU biilge kn 
ko§usu birincillgi yap1lncakhr. Bu ko~udo 

bir!nciden dordilncüye kndnr derece alan at
letler 23 mnrt 9-U de izmir'de yap1lacak 
Tilrklye birinriligine l~tirûk cdeceklerdir. 

Milsnbnkalarn i~tirâk edecek atletlerin 
par.nr gtlnii Sant 11,30 dn slady11mda bulun-
111alnr1 tebliji; olunur. 

A§ngtdn lsimleri yazih hakemlerin muay
yen saatte stnd)·umda bulunmalari rica olu
nur. 

Kerim Blikey 
Nam1k Katoii;lu 
Hasan Orengil 

Ïngiliz 

para§üt 

k1talar1 
(Ba~1 1 inc1 sayfada) 

gormekte bulunan askerî kitalara mensup 
bulunmaktadir. Bu k1talarm mevcudiyeti 
bu ana kadar gizli tutulmu&tu. Fakat bu
gün arhk sëylenebilir ki bu askerler, daha 
geçen yaz !ngiltere'nin istilâs1 beklenirken 
ekzersizlerini yap1yorlard1. 

ingiliz para$Ülçülerinin tipik bir tali • 
minde h.azir bulundum. lngiliz para$Ütçü
lerinde, para&ütün d~rhal aç1lmasm1 temin 
edcn hususî bir makina mevcuttur. Ba$ka 
ba~ka para$Ül de teçhizat levaz1mrm ihti · 
va eden bir çanta indirmektedir. Ald1g1m 
intibâ $udur ki, eger hareket müdafaa e
dilmiyen bir arazide cereyan ederse, para
&Ütle inen askerlerin gorülmcden i$e bas
lamalan hususunda müsavi &anslan mev • 
cuttur. Benim g0rdügüm tecrübede, arazi 
üzerine iyi bir nezareti olan bir tepeye 
konmu$ bir mi tralyoz, her p.ara§Ütçüyil, 
daha kalkmiya vakit olmadan oldürmiye 
muktedir bulunuyordu. Bu da sürpriz Ür
surunun ehemiyctini isbat eylemektedir. 

Para&ütçüler, gonüllüdür ve çok agir be
denî tecrübelerden geçmektedir. Para$Üt· 
çüler, tayyareci gozlügü ve migfer kul • 
lanmalota ve s1k1 bir cakct ve çizmelerin 
içinc giren bir pantalon giymektedir. ,, 

Japonyan1n 

SULH 
tavassutu 
(Ba~1 1. inc1 sayfada) 

Japon sefiri B. Butler'e 
teminat verdi 

Londra, 20 a.a. Hallhaz1rda Japonya-
nm bütün dünyada k1yam etmls oldugu 
kayde sayan blr hâdisedlr. 

Tokyo'da japon hiikümeti nnmma sôz 
sôylemege selâhlyettar bir aztm yapml$ ol
dugu beyanata gôre Uzak·$nrk'taki vaziye
tl dl!nyay1 teHl~a verecek bir sekllde tnsvir 
etmek lçln hiç ~ir sebep yoktur Ve JaPOn
ny, mulavai<t• ~1fatiyle harPket etmelte va 
ynlmz Asya·da degil, dünyanm her tara
fmcla normal ~rraitl te1.~ 1cln zarurl .Jlan 
her türlü faal;pytte bulun:nai_?a àmadedlr 

Diger taraftan Yorkshire Post'un dlplo 
masi muhablri, Londrsi.'dnk1 iaPonlnr mn
hafilinde lnglllz - japon gcrginl!glne, tzale 
edllecek naznriyle bak1lmektv oldugunu 
yazmaklnd1r. Londra'da Jni.on setlrl B. 
Sch!gcmltsu ile B. Butler. aym zamanda 
Tokyo'da B. Robert Crnig!P. ile B. Matsut•ka 
arasmda bu bapta müuü:ereler yap1lmak
tad1r. 

B. Schlgemitsu, Japonya'mn hnsmane hic 
bir niyctl olmad1~. bilyük okyanos'un ce
nup mmtakasmdaki emellerlnln tamamlyle 
lkt1sad! oldugu hakkmda B. Butler'e leml
nat vermistir. 

Sovyetlerin rolü 

Tedbirlerimizin 
devamt 

(Ba~1 1- 1nc1 sayfada) 

bilmeaini istemi§ti. Ba§vekilimiz, "ne 
füyat dü§mek tehlikesi, ne de sata
mamak endi§esi vard1r" diyorlard1. 
Fazla istihsal için bu kadar sarih ve 
daima tatbikatla teyit edilmi§ ka
rarlar yamnda istihlâkin de bugday 
stoklarm1 koruyucu bir mahiyette 
tanzimi tabiî idi. Uzun haz1rlrklar
dan sonra ba§hyan tek ekmek reji-

i, istihlâkte, memleketin ba~hca 
yiyecek maddesini emniyet alhna 
almaktad1r. Yrllardanberi bu mem· 
leket kendi yiyecegini istihsal ve bir 
miktar da ihraç etmektedir. Bu iyi 
gidisi dogrudan dogruya ve hemen 
tehdit eden bir ~ey olmamakla be
raber ba~hca g1da unsuru Üzerinde 
bütiin ihtimalleri kar§dayicr bir em
niyete ula§mak istiyoruz. Ona muh
taç kalmmadrgr takdirde degeriyle 
ve kolayca elden ç:ùc:anlabilecegi de 
malûmdur. Binaenaleyh bugdaym 
istihsali ve istihlâki Üzerindeki ted
birlerimiz, millî müdafaa ile millî 
menfaatin tabiî hir icabrdrr. 

( RA DYO 
'-~~~~~-----

TÜRKtYE 

(Radyo Oifüzyon 
TüRK1YE 

Radyosu 

- Dalgn uzunlugu -

Jti48 m. 182 Kcs./120 Kw 
81.7 m . 9465 Kcs.120 Kw. T. A. p, Q 
16.74. m. 16195 Kcs./!!0 Kw. T A · 

CUMA : u. 2. 1941 

at ~ 
8.oo Program ve mcmleket sa 
8.03 Ajans Haberleri, pll· 
8.18 Mlizik : Hafif Program ( _.1 . t•· . 
8.45 g.oo Ev kadm1 - yemek h5 ~ 

at 
12.30 Program ve memleket 51 .. , 

10.33 Müzik: kansrk ~ark1 ve tU 

12.50 Ajans Haberlcri, t" 
13.05 M"üzik : Kansik ~arkl ve 

Programmin devami, . a'J 
13.20/14.00 Müzik : Kan~1k prog\ ~ 
18.00 Program ve memleket saa ~ 
18.03 Müzik: Radyo "Svini" ri-

(1. Ôzgür ve Ates Bocek1e 

18.30 Müzik : Meydan Fasli, M,; 
19.30 Memleket saat ayan, ve 

~0.15 

20.45 
u.30 
21.45 

berleri, 
Radyo Gazetesi, 
Tems il, 

Konui;.ma ( tktisat Saati ). 
Müzik : Radya Salon O~ 
(Violonist N ecip A'1k1n ;da 

Mill! atlet Jerfi Firath 
Millî atlet Beslm Atnlay 
Mill! ntlet Bnlc1 

Gerede kayak tekâmül 

kursu dün aç1ld1 

Jnpon srfiri, ~eçrnlrrclc <,;inliler tA-rnf1n

<l nn dii ~ürllln1U ~ olan ve içincle bir antira1 

ile clijl:er bir tnkun zevnt hulunan japon tay
ni!J bir saha üzerinde para~ütçü k1talar1 • yare-sindc, Jnponyn.'nin ccnuhn doKru tf"ves
nm yapt1g1 talimler hakkmda lngiliz hava süiinc mi!lrnllik plt1nlnr n1eyclnna ~1kn1lm1s 
nezareti istihbarat bürosu dün a&ag1.daki 

lngiliz para~ütçülerinin kara L'~ 
hava yüksek kumanda heyetinin 

onünde yaptrklari talimler 
Londra; 20. a.a. - Hücra ve çorak ge-

Tek ekmek rejiminin §ehirlerde 
ekmek fiyatlarmm artmasma da 
mâni olacagmr soylemi§tik. Filhaki
ka büyük §ehirlerimizde ya~1yan 
yüz binlerce Î§ÇÎ, esnaf ve küçük 
memurun maÎ§el yükünde ekmegin 
hisseai büyüktür. Bu, ne kadar ucuz 
olursa harbin tesir sahasmda bulun
dugumuz için güçle§en §ehir haya
h, ni5beten hafiflemi§ olur. Ekmek
ten yapdacak tasarrufla e5ki fiyat 
hadlerini a§m1§ olan bazi ihtiyaç 
maddlerinin bir miktar1m olsun te· 
min çaresi vardrr. 

Dünya hâdiselerinin çetin akt§I 
içinde millî müdafaamrzm icabettir
digi bütün emniyet kararlarm1 al
makta devam ediyoruz. ~imdiye ka
dar gerek siyasî ve gerek idarî hiç 
bir tedbirde geri kalmad1g1m1z1 ge
çen zaman ispat etti. Gelecekte de 
aym isabetli revi§le en saglam yo
lu takip edecegimizde kimsenin 
§Üphesi olmasa gerektir. 

1- Ziehrer : Al;ik, e 
2- Noack : Romantik tJ~. 
3- Kalman : Sirk prensef' 
tinden Potpuri, d· 
4- Mioheli : ~en Serena 

5- Lincke : Yeni D~s, g11:! 

6- Heuberger : ~a~'ta 
Çe~mcde muhavere, rf11 
7- Solazzi : tdillio (Ente · 
8- Fetras : lnci avc1Iat1• t 

Seniye T epsi 

Uzun senelur memlekct d1~10da temsiller 
Teren ve birk11ç ay evel Tiirkiye'ye avdet et
ml' bulunnn aktôr Bürhanettin Tepsi'nin 
pek yakrnda Anknra'da temsiller vermek il· 
zere kumpRnynsiyle birlikte ~ehrimize geldl· 
gini memnuniyetle haber nld1k. 

Verllecek temsiller meyamnda J enn 
Aicard'dan adnpte eclilmi~ Dnbnramiz, Bllr
hnnettin Tepsi'nin eii !ln. Seniye Teps! ta
rafrndan ynzih111§ "Kad10 deniz gibidir,, pi
yesleri de \'nrthr. 

Dn1.1 ternsiller de kl;hik danslnrn hasreùi
lecek ve tertlp olunacak bir !iir malinesiode 
de Abdillhnk Hâmit'in eserlerlnclen muhtelif 
par~•hr okunacakttr. 

! ........... ~·······.·························] 
BIBLIYOGRAFYA 

.................................................... 
islâm Türk ansiklopedisi 

Seklzinci formas1 bugUn lntl§ar etml§· 
tir. Bu say1dakiler: l - Afll. 2· - Afl -
tanp. 3 - Afltap. 4 - Aflye: 1mam1 
Âzamm Le~kil ettigi ilk islllm ,11ras1 hu· 
kukunun en milmtaz erkâmndall- 5 - A· 
ta: llsan, tarlh, eski te§kllâtta. 6 - A· 
g-aç: Jlsan, dlnler tarlhl, kuran, tefslr, ha
dls, fikih, kanun, esatlr bak1mlanndan. 
7 - islâmin ytiksek 'e geni§ ruhu. Ya • 
zanlar: Profesôr tsmail Hakk1 tzmlrll, 
Dlyanet rlyaseti âzasmdan Kâmll Miras, 
temyiz mahkemesi hukuk reis! Ali Hlm • 
met, temyiz mahkemesl ceza reis! Fahret
tin Tahlr Olgun, Ankara dll kurumu âza-
11ndan i;iaklr Ülkü Tamr, Neclp Faz1l, 
ômer Riza DogTul, E§ref Edlp. 

Türkiye haritas1 
Maarif Vekalel!, okullarmuzm, milesse

selerimlzin ve hnllâ evlerlmlzin muhtac ol· 
dugu Tilrkiye haritas1m pek nefls bir suret· 
te basbrarak sausa c1karm1st1r. Harta, ta
bil col';rafyamm milkemmellyetle iilisteren 
fevkalli.de blr eser ve aym zamanda mem· 
leket lrfamnn def;erll blr armn(:and1r. 

Yüksekllklerle derinlikler, blrlblrinden 
sarahatle n~.-nlan renklerle gôsterllmls; 
!dari te~kilât gerek haritanm metnind'l ve 
gerekse bir kiiseslne konan ldnrl takslmat 
kismmùn aynca tebarüz ettlrllmistlr. 

1.800.000 mikynsmda olan bu bilyilk har
tamn bezli ve kornlsll olanlari 8 ve yalmz 
kftl';t1 i1zerinc has1h olanlan 3 llrad1r. 

GeI'1Cde, 20 (Hususî) - Uç günden 
beri §ehrimizde bulunan Beden Ter • 
biyesi Gene! Direktorü bu ak§am hal
kevinde bir toplantiya riya!iet eyle · 

mi§ ve toplantl netioe::iinde kaza genç
lik kulübünün kurulmasma karar ve • 
rilmi§tir. Bu vesile ile Gerede'nin 

spor ve saha ihtiyac1 da tesbit edilmi§ 
ve gençlik kulübü relSI seçilmi§tir. 
G!eneral bundan sonra Esentepe'ye ç1-

karak kayak kursunun kapam§md<1 
haz1r bulunmu§, kursu idare edenler -

le talebelere tebrik ve takdirlerini bil
dirmi§tir. Kurs, muhtelif bêilgelerden 
gelicn 37 egitmenin Î§tirakiyle 18 gün 
devam etmi§tir. Bundan sonra Gene! 
Direktor, 24 gün devam edecek olan 

tekâmül kursunu açmt§tlr. Gene! Di -

rektor yann Bolu'ya hareket ed!ecek
tir. 

Romanya'da 
fabrikalar askeri 

ha le konuyor 
Berlin, 20 a.a. - Bir hususî muhabir 

bildiriyor : 
(Volkischer Beobachter) guetesinin 

Bükres'tcki hususî muhabiri, Romen fab. 
rikalarmm Antonesko'nun emriyle askerî 
hâle konulacai1ru bildirmektedir. 

Bükres; 20. a.L - Silâh ve demiryolu 
malzemcsi insa etmelote olan mühim Ma
lexa fabrikalan dün ne1rcdilen bir karar
name ile tamamen Romen devletinin eline 
geçmektedir. Karamame, müessesenin mü
tebaki yüzdc 50 hisse senedini de tediyeye 
ve kanunî merasime lüzum kalmadan dev
let mülkiyetine devretmektcdir. 

Hisse senetlerinin diger yans1 ise, esa
aen 26 nisanda hlikümct tarafmdan alm . 
m1st1. Devlet fabrikalann borç vc tcahhüt. 
lerinin mcsuliyctini ancak tam bir tetlkik
tcn 90nra deruhte edecektir. 

Kararnameye merbut bulunan raporda, 
devletin Romanya'da silâh sanayiinin inki
§Bflna olan yarduru bilhassa kaydcd•Imek
tcdir. Harbiye ve demiryollan nczaretleri 
tarafmdan tetkil eciilen bir tahkik komis
yonu fabrika tarafmdan tatbik edilen kon
tratolarm devlet menfaatinc bir zarar ve
rip vcrmcdigini tetkik edecektir. 

malûmah vcrmi&tir : 
" Kara ve hava ordulan yüksck kuman

da heycti ve bu arada genel kurmay b•$· 
karu general Dili, anavatan kuvetlcri ba$ 
kumandam general Brooke, lngiliz hava 
kuvctlerini idare edcn hava kuvetlcri ba& 
kumandam hava mare&ali Barrot ve umu
mî müfetti& gcncral Gort talimlerde haz1r 
bulunmu$lard1r. 

Krtaat1 ta&1yan tayyarelerin bulutlar 
arasmdan se•sizce ç1ktrklan gôrülmÜ$lÜr 
Tayyarelcr, fena hava ve çok fena rüye · 
$artlarma ragmcn para~ütçülerin birak1la
car;1 noktay1 bulmu~lardir. K1talar, alçak . 
tan uçan tayyarclc rden birb1rinin ardmdan 
süratle yere inmi&ler 

0

ve baskm surctiyle 
havadan bir ihraç harekctinil't nas1! yap1-
lacagm1 gëstermi$lcrdir. Bu talim esna · 
smda nakledilen k1taat küçük bir müfre
zeden ibaret olm3k(., bera';)~r. lüzumu ha
linde claha kuvetli bir >nüfrezenin mücssir 
bir $ekilde karaya it1dirilebilecegi anlas1l
m1$hr. 

Tayyareler meydana ç1kt1klan kadar 
süratle bulutlar arasmda kaybolurken k1-
taat lc:araya iner inmc.z para§Ütlerini ata
nk tayin edilen plân mucibince silâhlarr 
i$1emege haz1r bir halèe muayven bir nok
ta üzerine at11mu;lard1r. 

Bu talimde müfrezenin ald1g1 emre go
re, para$Ütçüler mefruz k:üçük bir fabri
kaya hücum edcceklerdi. Bu fabrikada ye
ni bir silâhm imâl edilmekte oldugu ve 
yüksek $ahsiyetlerle dü$man ba$ kuman -
danhg1 erkânrndan bazilannm yapilmakta 
olan gizli tecrübeleri takip ettikleri de 
farzedilmi$tir. 

Fabrika, hücra bir yerde olmakla bera
ber, nobetçilerin muhafazas1 altmda bu . 
lunmakta ve içinde 50 amele çah$makta · 
dir. Tecrübe toplant1s1nm düi;.IllQn tarafm
dan ihtimamla gizlendigi farzedilmi$tir. 
Para$Ütçü k1taya fabrikayi vc makinalan • 
m tahrip etmek ve askerî §ahsiyetleri ya. 
kalamak üzere gelecek diger para,.ütçülere 
intizaren hedefi sannak vazifcsi verilmis
tir. Çok heyecanh olan ta talim bu $ekilde 
hücumun mümkün oldugunu ve hava ku · 
vetleriylc kara ord11sunun slk1 i:ibirliginin 
tcsirini gostermi0tir. 

Amiral Darlan Viey' de 
Paris, 20 a.a . - D.N.B.: Amiral Dar Inn, 

bu snbnh otomobille Vichy'e clonmU~tilr. A
miral Dnrlan, Pnris'teki ikameti esnasrndu, 
er.cilmle Seine eylntei prefesi ile Paris polis 
prefesini knbul etmi5tir. Amiral, bundao 
baska bir sencliknlist heyetl lie de gêiril§me
lerde bulunmu~tur. 

degilim ••• Fakat size soyliyeceklerim oldukça cid -

didir ve daha salonunuza girer girmez, damdan dü§er 

gibi, benimlc güç, fakat kârh bir i§te ortak olup ola

·myacag1mz1 sizden soramazdtm ••• 

-" Güç, fakat kârh,, demekten neyi kastediyor -

mnuz? 

Tefrika No: 27 
- Bu iki kelime, matmazel, size yapmak istedigim 

tt:klife en uygun olanlard1r. Zaten bu teklifi size yap· 

mam1 bana mügterek bir dostumuz, M. Sternburg tav

siye etti ••• Yazan ; Maurice DEKOBRA 

~eviren: Samih TIRY AKIOGLU 

vedâ müsamerenizi verdiginizi gormekten duydugum 

teessürü soyliyeyim ... 

- AngaJmamn bitti de efendim ..• 

- Evet, evet . . . Size hayran olan birçok kimseler 

buna esdleniyorlar. Matmazel, siz o kadar §3.hsî bir 

sanatla, o ka<lar -nas1l soyliyeyim- insam saran bir se· 

vim1 1.ikle Jans ediyorsunuz ki ... 

Bu tammad1g1 adamm sozlerinden s1k1lan Sybil : 

- Affedersiniz, dedi. Beni tebrike gelmek için mi 

bu kadar erken kalktm1z, yoksa daha ciddî ba§ka bit 

sebebiniz mi var ? 

Ufak tefek yap1h adam -çünkü Arnold Fleischer, 

utak yap1h, çok esmer, bir çingene gibi b1y1kh ve bir 

profeséir gibi gozlüklü idi- yeniden uzun uzun ozür 

diledi : 
- Biliyorum, biliyorum matmazel ..• Vaktiniz çok 

k1ymetli ve ben de bunu suiistimâl etmek hakkm1 haiz 

- Beyaz Papagan'm direktéirü mü ? 

- Evet matmazel. Bu iyi dosttan sizin, Avusturya 

gizli servis §efini tamd1g1mz1 ogrendim. 

M. Fleischer, Sybil'e yakla§mak için koltugun ke· 

nanna oturdu ve sesini alçaltarak ilâve etti : 

- Miralay fon Pennwitz'den bahsetmek istiyorum. 

Sybil her§eyi bekliyordu a.ma, Pennwitz'in adinm 

bu konu§mada geçecegini onceden kestirememi§ti. 

l-!ayretini gizledi ve sade bir edâ ile cevap verdi : 

- Evet, rniralay1 biraz tamyorum. 

M. Fleischer, iri burnunun üzerindeki gozlügünü 

düzeltti, bilgiç bir tav1rla gülümsiyerek : 

- Biraz mi ... dedi. Mütevazisiniz, matmazel; sizi 

miralaym locasmda onunla ba§ba§a gordüklerini bili· 

yorum, çünkü Viyana'da heriiey bilinir ! 
- Evet, dogru . • . Fakat bundan boyle bir mâna 

ç1karmak ... 
- Yok yok ... Matmazel Belkis. Danstaki kabili 

yetinize bir de meziyet ilâve ettiginizi géirüyorum 

Nüfuzlu ahbaplanmzla ovünmemek. Tebrik ederim 1 

ol<luguna. clair olan hnherlf'rin çin propnp;an

clus1 tarnf1ndan icnt eclilrni5 olduj(unn kahul 
et111ek lfiz1111 geldigi mütalensmcla bulunmus-
tur. 

B. Mntsuokn'nm ~iclclctii nutuklnrind11n 
sonTa Jnponya tnraf1nclnn olclukça nnt ola~ 

rak knhul Pdilen uzl : \ ~tlr1c1 ve n1utavass1t 
rolii ile Oirlc7ik Amcrikn tnrnfrndan Bilyilk 
Okynnos'ta knhu! rclihni! olnn tcdhirler nrn

srncln hnz1 rniinnsehetler bulunnbilir. Çiinkil 
bu teclhirlrrin jnponlardn, çok tchlikcli bir 
rn~rera:ya ahlacnklnr1111 ve bu m1tccrndnn 

pek fazla istifaclr eclrmiyecckleri clii~l!ncesi

ni 11~· anchrrn1!j olnu1~1 muhterneldir. 

Dijl:er taraftnn So,·yctlrrin muhternrl s!
yu rth•r1f1in jnpnnlar1n her hanl(i bir hnre~ 

kete p:cç1111•clen C\·el nnzari !tihare nlmnlar1 
lliz1111 p:elen bir 1\milclir. Bu sebcplerclen do
lny1 J Rponya'nm her hnngi bir te~ebbUste 

hulurnnclan evel Rusya'd• zeminl yoklamns1 
ve milmkün olclugu takclirde kendi namma 
soz süyliyebilenler, sulhtan bahsederlerken 
Rusya ile blr mukarenet vllcuda getlrmege 
çnh~mas1 muhtemeldir. 

*•• 
Madrid; 20. a.a. - (Havas) 1 
Japon,ya'run muhariplcr arasinda muta

'Vass1t rolü oynamaga ve normal bir vazi
yetin avdeti için teklifler toplamaga âma
de bulundugu hakkmdaki haber, Madrid 
politik ve diplomatik mahfillerinde büyilk 
'bir heyecanla kar~tlamn1~1r. lspanya'nm 
cografî ve mânevî vaziyeti ban~m tekrar 
tesi&i için müzakereler vuku buldugu tak
dirde, en mühim rolü oynamaga müsait ol
dugu cihctle bu heyecan bilhassa kuvetli
dir. Gerçi, !spanyol hlikümetinin hatt1 ha
reketinde hâlen ihtilâfm halli iç.in tavas
sut mümkün olacagm1 zannettirecek hiç
lbir3ey mevcut degilse de, general Franko
nun harp sahnesinin yayùmasma mani ol
mak ve barrsm avdetine müsait bir hava
nm ihdasma yard1m etmek için sarfettigi 
sab1rh, azimldlr ve kudretli gayretelr ne 
kadar ehemiyetle kaydedilse azd1r. Fran
siz • Alman mütarekesinin lspanya vas1-
~asiylc neticeleruni$ oldugu maHimdur. 

1spanya gazetcleri, Japon tekliflerinden 
bahseden Tokyo telgraflanru tefsiratta bu 
hnmadan ne§retmektcdir. Fakat (Ya) ga
'Zetesinin Berlin'deki muhabirJ iionderdigi 
lbir telgrafta, Japon &Ozciisli tarafmdan ya
pùan bcyanahn Alman hariciye nezaretin
'de tevlit ettigi intibu aksettirmekedir. 

Muhabir diyor ki : 

" Bu husustaki Alman fikrini ifade eden 
hiçbir aksiilâ.mel bilmi70rum ki bu da hay
reti mucip bir1ey degildir_ Zira B. Hitler 
lkendi u.sQlü veç.hile " mevcut meselelerin 
müzakeresine ba§lamak zamarunm iieldigi, 
iyoksa muharebe sahnesinde bir tarz1 ha! 

Kemal TURAN 
iaramak için Avrupa'run tahribine devam 
m1 icabedecegi ,, hakkmda bir karar veril
mesini !ngilizlere b1rakacaktir. ,, 

Muharrir, Japon teklifini evelce kiral 
Leopold ile k1raliçe Helmine tarahndan 
yapilan tekliflerle mukayese ederek ~yle 
devam ediyor : 

" Bugün Tokyo'nun tavassutuyle ban§m 
iadesi mümkün müdür ? K1ral Leopold, 
teklifinin hat1ras1 bizi nikbinlige sevket
memekitedir. Bununla beraber, Japon tek· 
lifinin valct1nda ve muvaftk bir §ekilde ar
lzedilmi$ oldugunu teslim etmek icabcder.,, 

lngiliz gazetelerinin tefairleri 
Londra, 20 a.a. - 1ngtllz matbuati: Ja

ponya'run tavnssut tekl!fi 11:azetelerln naza
n dlkkatlnl celbetm~tlr. Bu tekllf hakkm
da yilrlitlilen miltalealar zafere kadar mil· 
cadele etme(:e azmetmls olan 1nglltere ve 
miltteflklerlnln dâvetlerle taklp ettlklerl 
yollarindan lnhlraf etmelerlnln bahls mev-

. os 
M emleket saat ayan, J\J3·liL 
leri: Ziraat, Esham-Tah~' 1 
biy-0 - Nu1mt Borsa~1 (fltrl 
MUzik : Radyo Salon 
Programmm devam1, Jl· 

23.00 Miizik : Dans Müzigi (l' 1'' 
23.25/23.30 Yarmki Program ve 

ONB iRiNCi KONS 
Rlyasetlcilmhur Flarmonlk orJC~;I 

rafmdan Devlet Konservatuvatl .. n~I 
lonunda 22-11-1941 cumartesl r 
15,30 da 5et: Ernst Praetorius. " 

~,,ol"' 
1 - Felix Mendelssohn-Ban" si 

1847): Seksplr'ln "b!r yaz gece 
temslllnden uvertür, op. 2L ~ 

2 - Felix Mendelssohn - :S 1 
Plyano !çln blrlnc! konser, 5" 

op. 25. ) .• 
n) Molto allegro con fouco, b cl' 

cl Presto - Molto allegro e vi\'1 

Sollst: Bedla Diilener. 

10 dak:lka dlnl enme. 

3 - L. van Beethoven (1770 ·: 
7 lnc! sentonl, la maj!lr, OP· 9 

zuu olam1yacal';ma lsaret edlyorlar. Bu tek· c) Presto, c> 
llfln Berlin tarafmdan ilham edllmls olmas1 
da varlttlr. Esasen blrdenblre hayirhah blr 
mutavass1t rolünü alan Japonya'nm hare-
kâtl, Japonya'yi ldare eden devlet adamla- J~·-••BUGÜN Ji 
rlllln slmdlye kadar taklp ettlklerl slyasi ~U' 

meslekle garlp blr tezat tesk11 etmektedlr. U LU S Sine mas 1 
Sayet Jal)Onya sulh lstlyorsa nlyetlerlnln 
bu merkezde olduiunu münakasa edllemez TÜRKÇE • 
blr tarzda harekâtlyle lspat ederek evelà si 
sulhu Uzak·sark'ta tests etmell ve Cin har- Atlas ekspre 
bln! tasflye ederek 1ngtltere'ye kaI1J has
mane ser&ilzestlerden vaz geçmelldlr. 

News Cronlcle gazeteslnln Llzbon muha
blr! japon mutavass1t tekllfl dolay1slyle en
teresan blr hnber vermektedlr. Muhablre 
gore, mlhver devletlerl sulh taarruzunda 
Franko'dan mutavass1t rolü oynamasllll ri· 
ca etmlsler, o kabul etmeylnce de tavassut 
tekllflnl Japonya vasitasiyle yapbrrmslar
d1r. Blnaenaleyh bu tavassut tesebbüsil, 
Franko - Musollnl mlâkabnm llk netlcesl
dlr. 

Bu gazete de, dlger bazi gazeteler glbl, 
B. Matsuoka'run mesaj1m alman harlclye
sl tarafmdan llham edllmls tellikkl edlyor 
ve siiy!e dlyor: "Bu mesaj evelâ amerlkal1-
lnr1 &lll!irtip avutmak ,sonra da harbe de
vam mesullyetlnl 1ngtltere lie mütteflklerl
ne yilklemek gayeslnl lstlhdaf etmektedlr. 

Medem'yet sava~mda 
1

, 

kahraman/Jk destsfl 
Azmin onünde ,

1
• 

fenalzgm peripnl1g 
Filmcilik âleminde , 

~aheserler ~aheseri ·' 

Bag Rollerde ~ & 

FRED MC. cR.c-r~c 
BARBARA STANV1~~ 

ROBERT PRES 
Aynca: rJ f 

PARAMUNT JVlt 
Seanslar : zl l-

14.30 - 16.30 - 18.30 ,,e . 6! 
Telefort· 

Sybil, bu acayip ziyaretçinin sozii nereye getirece

gini kendi kendine soruyordu. Bu adam konu§lllalan

m o kadar umulm1yan bir meceraya dokmü§tü ki, o
nunla konu§mtya devam etmekte fayda vard1. Birden

bire 24 No. lu ajanm tavsiyelerinl hat1rlad1, M. Fie • 

ischer'e bir kadeh Porto ikram etmekte ne gibi bir 

tehlike vard1 sanki ? Hiç olmazaa bu surette metrdo· 

telin bu adam1 gfümesini de temin etmi§ olurdu. 

===----/ ~ 
size, ne sanattan, ne de tiyatrodan degil, çok r:ll~~,1 

0 • 
birgeyden bahsetmek ii;;in geldim. Her§eyden l 
soyleyin bana: ayda be§bin kuron kazanmak iste! 

siniz ? 'le 
Sualin bu kadar anî olu§U Sybil'i gafil av!ad1· il 

niden gülümsedi ve vakit kazanmak için, §aka 1 
goründil : 1 

. "' - Ayda begbin kuron mu ? Ama da yaptsll1i i~'~ Ayaga kalkarak sevimli bir gillümseyi§le : 

- M. Fleischer, dedi. Bir Porto mu içersiniz, bir 
koktel mi ? 

- Aman efendim • • • zahmet etmeyin 

- Yok yok ••. rica ederim. 

- Ôyle ise bir Martini içeyim. 

Sybil zile iki defa bastl. Metrdotel goründ!i. Sybil: 

- Bize iki Martini getirin • • • dedi. 

- Peki matmazel. 

Koktellerin gelmesini beklerken M. Fleischer'le ha· 

vaî geyler konu§tu. Metrdotel gelince, koktelleri ko

modinin üzerine koymasm1 soyledi. 24 No. lu ajan 

onun dedigini yaptt. Tepsiyi mermerin üzerine koy

du, egildi ve küçük lambayt iki defa yakti. Sonra da 

dt§artya ç1ktt. Sybil arttk nas1l hareket etmek lâztm 
geldigini biliyordu 1 

Sevimli bir tav1rla : 

- S1hatinize, M. Fleischer, dedi. 

- Muvaffakiyetlerinize, matmazel Belkis 1 
M. Fleischer kadehini b1raktt. Koltugunu Sybil'in

kine yakla§tlrdt, gozlügünü tekrar düzeltti ve birden: 

- Hakkm1z var, matmazel • . • dedi. Ben buraya 

Benden daha me§hur arkada§lanm var ki bu P11~er' 
dortte birini kazansalar kendilerini mesut adde 
Ier 1 

- • !Jil 
- Matmazel, mevzuubahs olan otekiler degil, dt f 

zat sizsiniz. Sizinle çok aç1k konu§marna mü5ll11 i;:g'' 
din. Hattâ kaba denecek derecede aç1k olacagi!P· 

9
•éJ 

ogrendiklerim dogru ise siz §imdiye kadar ViY"11

1 ~~~ 
yaln1z ya§3.maktas1mz. Güzelliginize yara§3caJc r~f)l' 
bir hayatt temin edecek zengin hiçbir kimse j]e ;r il 
tamz yok . . . Dogrudan dogruya hedefe gi~efl !rdl 
adam1 gibi boyle aç1k konu§mam1 mâzur gorun· 

11
v1' 

be§bin kuron • , . Nas1l, bu paray1 kazanmak hOill 

gider mi ? JI 
t'1 

- ~üphesiz, M . Fleischer 1 Hattâ boy le bir P" , ' 
istemedigimi ben soylersem bile siz inanmay1n1~ • ~e 
Yalmz, bütün mesele, bu paray1 kazanmak iÇlrt 

yapmak lâz1m geldigini bilmekte . . • l 
Y - b" "Jâh • t sni! 1' - apacagm 1z §ey, ta 11 s1 miz1, yam e 

ert in izi kulla n maktan ibaret 1 ,J 1 

- SonU ~ 

in 

Ce 
fil 

Ce 

t 
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ng·1· 11z tayyafeleri Brest ve Calais 
Üslerini bomba~d1man ettiler 

Lond 
~Ôliti· ra, 20 a.a. Hava nezaretinio 

Satin 
~ar tnUdl\faa aervlslerlne mensup 
~l:. ~l~r, dtin gece, Brest'te dü~man1n 
•1oi,.1 

4 ine ve Calais' de doklara hücum 
i,,." ''dir tif! dô · Tayyarelerimlzln hepsi Us-

•tnU~tUt. 

lngiltere üzerine 

Yap1lan hava ak1nlan 
'" L 

dan dti~tirillmU,ttir. Oitleden oonra dU, • 
marun Junkers 88 tfpiodekl tayyarelerl 
yeni blr taarruz daha yapm11lard1r. Bun· 
lara Measershmldt 110 tlptnde avctlar re· 
ta.kat ediyordu. Bir Junkers avc1lar1m1z 
taraf1ndan hasara ug-rablm11t1r. Uç ingl
liz Hurrican tayyaresl lleri kuvetlerlml • 
zin harekAbna muzaharet ederken dÜ§· 
man10 Messershmltt 110 tayyarelerlnden 
mUrekkep blr ·fllosuna rastlam11t1r. Tay· 
yarecilerimizden blri kurtulmut ve difer 
ikisi kay1phr. $1mdl teeyyUt ettltlne gij· 
re, dünkU tebligimlzde zikredilen ve al -
mao tayyarelerlyle yap1lan çarp11mada 
Avusturalya av tayyarelerl diter iki 
Yunkêra daha dU1UrmUoler ve bu suretle 
dU§tirülen dUfman tayyarelerlnin yekO. -
nu tiçe ç1karm11lard1r. 

Diter bUtUn hareketlerden tayyarele -
rlmlz sallmeo dtsnmtl§tür. 

Almon resmî tebligi 

UI.:US 

M1LLI MÜDAF AA VEKALET1 

Alâti muaikiye almacak 
l\1. ~f. YekAleti Sa. Al. Ko. dan : 
Hepsinc tahmin edilen flya.b (5.88-.,5) bet 

bin Uç yilz sek.sen dôrt lira elli kuruf olan 
muhtellf bando a.IAt ve edevab pazarhkla 
münakasaya konrnu~tur. 1halesi 24-2·9·1.l pa
znrtesl günü saRt 11 dedir. Katt tcmlnah 
(807,68) lirachr. Sartname.si 1tf.l\f.V. salin 
alma ko1nisyonunda gürUIUr. tsteklilerln ka
nunun ernreltiKi belgelerle \hale .saatlnde ko· 
rnisyona gelmelerl. (975) 11007 

Kundura ahnacak 
l\1. l\L ,. ekâleti Salin Alma Ko.: 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Tel èirgü yaphrdacak 
Ankara Levaz1m Amlrliii Sa. Al. Ko. dan: 

1 - llStsO metre uzunluAunda blr tel Or· 
güsU yapt1rtla.cakbr. 

2 - Birlnci ke'1if bedeli aa20 lira 80 ku
ru§tur. 

8 - At1k eksiltmesl 8-mart-941 patarle
si günU eaa.t 14 de Ankara Lv. A. Sa. Al 
Ko. da yap1lacaktir. 

4 - Sartna.me.sl koml.syondan 20 kuru!jl 
mukabilinde verillr. ~tuvakkat teminalt 287 
Hrad1r. 

5 - Tallplerln temlnaUar1 ile belli giln 
vc saatte koml!>yond& bulunmalar1. (896) 

10919 

Süt almacak 
Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. dan : 

V1LAYETLER 

Tamirat yapbrdacak 
Tbkat Nafta Alildilrlüiündeo : 
Niksar k.a1as1 hükilmet konaj1n10 8696 

lira 72 kuru~ bedell ke'1ifll esash tamiral1 
6·2-9.t.l tarihindeo itibaren on be~ gUn müd
detle aç1k eksiltmcye konulmu~tur. 

lhale 21-2-941 tarihindc cuma günU aaat 
on dôrtte Tokat No.fia dairesi binas1nda ya· 

p1lacakllr. 
1steklllcrl• o/o 7,IS nisbttlnde muvakkat 

teminatlariyle kanunen vcrilmesi lcabeden 
vesaik1 blrlikte komisyona ibrar. eder:ekler -

dir. 
Bu hu1usa ait kt$if ve projelerl gtsrmek 

lstiyenlerin Tokat Naf1a dairesîne mi.iracaat-
lart UAn olunur. (800} 10827 

Kocaell 
izmit • 

Sose in§aab 
Villyetlnden : 
Golcùk yolunun 19XOOO 

-5-

ASKERI F ABR1KALAR 

Usta ve Ï§Çi almacak 
AakerI Fab. Sa. Al. l\.o. dan c 
Telll vc telslz telefon ve bunl1t.ra ait bC'O.· 

zin motôrleri tamirahndan anlar u1ta ,-e r 
c;i altnacak.llr. 

Ank.ara'da çah~tirilmaK tlr.ert-. tallp ola~
lar1n blr lstidc. Ile Askert FA.br1k11 l'lr umum 
müdürlilA'tine mûraca11.t ttrnt1;i Vt' ht da .e 
birlikte, ~imdiye kadar çahib4'1 yerlerden al 4 

iiih bonservis 5urttlerinin de 1l:inder1lme i 
llAn olunur (915) I091SO 

100. 150 Ton ham magnezit 
ahnacak 

Askert Fab. Sa. AL Ko. dan 
Tahmin edilen bedtli ( 1320) lir11. ni n 100 

• IISO ton barn n1a~nezlt a1ktrl f11brik r u-

l o0d,,. 
·Î t . • 20. a.a. - lngili~ hava ve da-

raif l)~:n 1 Yct .nez.aretlerinin tebliii : 
Berlin. 20 a.a. Alman ordular1 b&.§· 

Beher c;ifllne tahnlin edilen fiyah (780) 
yedi yüz seksen kurul) olan (699) alb yilz 
doksan dokuz çift (A) tipi kundura pa~ar· 
hkla rnünaknsaya konn1u~tur. ihnlesi 26.2.941 
c;ar~amba Jl,'Unü 1nat Il ded\r. Kati teminah 
817,83 lirad1r. Sartname!'li l\1. l\I. ,~. satin 
almA komisyonundn gOrülür. i:.teklil~rin ks
nunun etnrettiKi belgelerle ihale saatinde ko· 
rnisyona ir:t>lrnelerl. (97'2) 11015 

l\tcrkez garnizon ve birllkleri ihtlyac1 ic;in 
ao ton süt •C:lk eksiltme ile münakasa.ya. ko· 
nulmu~tur. 

-
22

X mum mOdürlü~t. mt"rkrz c;ahn a?ma kom s • 
yonunca 24--2-9.-,1 p1u:1.1.rtesl !lilnü •aat 1 ~ te 

429 tincil kilon1etrelerl ar&s1ndaki $OSa in~a- pa7.11.rhkla lhale edileeektir. :5artn11me para.
s1zd1r. f\iuvak.kat te~inat (99) lirad1r. ( 16) t li'l)lte)tc~en1n itk saatlcrindc dü~man 

~ ~-11:1; 11 cri cenubî Gal'de bir $eh.re hücum 
eri-' ~~tdir. Yübek infilà.kh bombala.r 

1~t l tnikdarda binalara ve ticaret evle-

J
·Jfl ~aalrar vermi!l-lerse de atilan yangm 

li lr1 s" 1 r. çt( urat e zarars1z hale retirilmi1-
•t 'tb.: Y~n&tnlardan hiçbiri büyümemi$ 

kumandanhg1n1n tebllt;l; 
~imal denizinln cenup k1sm1nda blr 

sert hilcum botu, kahn sise ragmen, ce -
man 10 bln tonilàto hacminde iki sllà.hh 
lngiliz ticaret gemlslnt babrm1!)tlr. 

Silàhh keoif ta.yyarelerl, diln, Hebrl -
des a.dalar1n1n tlmallnde ve tnglltere'nin 
§ark ve cenubu §arkt sahlli aç1klar1nda 

Kundura ahnacak 
litt. ?tt. \'ekti.leti Satin Alina Ko.: 
Beher çiftine tnhruln edilen llyati (780) 

yedi yilr. i;ekst"n kuru~ olan (1729) bin yedi 
yilr; yir1nl doku7. çift normal tip kundura 
paiarhkla rnünnkl\Sil'.\ll konn1u~t11r. 1hnlesi 
'.?6. 2. 9~1 c:ar~nmha ji;Unil snat 10,30 dad1r. 
Katt tenlinnti ('!.112:.!,!13) lirod1r. Snrtnante!ii 
'I. l\1. V. satin ahna kon1lsyonunda gôrUIOr. 
li;teklilerin knnunun t'rnrettij(l h<"lgelerle iha· 
le saatinde ko111isyona tz:elrnelt:rl. 

2 - l\1uhamn1en bedell (4800) lira olup 
ilk ten1inat1 (86) llrad1r. 

8 - l\lünaka.c;as1 4.-mart·94.l sah gilnO sa
at 11 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya • 
p11acaktlr. 

4i - Buna ait evsRf ve ~&rtname Ko. da 
gOri\lehillr. 

atl martin onuncu pazarlesl günil saat on 
birdr ihale cdil1nek üzere knp1th zarf usuliy· 
le ekslltn1e,ye konuln111$t11r Ke~if bedeli 
(160i1) lira 10 kuru~ muvakkat temlnat 
(1208) llradtr. Bu l~t ail ii:artname mukave· 
le projesi vt" diger fcnnl cvrak vi!Ayet Naha 
müdilrlüJi:üncle gtirillehilir. 

20 ton 20 X 

ebadrnda lama 

10951 

60 milimetre 
demiri ahnacak 

Askert Fab. Satin Alma Ko. dan: 

\ia llë .. e~.1n erkenden yang1nJar1n hcpsi· 
,~.uruftnü~ otduèu gërülm:üstür. Bir 

)• ~0lü var<!1r. 

gemf ka!tlelerlne hücum etmi§ler ve dôrt 
ttcaret gemlslnl o derece hasara u~at • 
m13lard1r k1 bunlar1n tamamlyle kaybol-~f }i~_ 1 tn1ntakas1 üzerine d.e krsa süren 

t 1 --CUtn dugu saotlmaktad1r. 

6 - 1steklilerin ayn1 gün ve saatte te -
minatlar1 Ile birllkte l\.o. na miiraraatlBr1. 

(921S) 10953 

Semer iskeleti ahnacak 

fsteklntrln ihalf" tarihindtn Uç p::lln C\"el 
mürA('tlAtla vi!Ayet nRf1a 1nt1dUrHlkünden a
lacaklan \'t'Sikay1 blr ft>n n1emuru h,tihda.m 
edeceklt>rine dair h;tiday1, yenl y1la ait tiCa· 
ret odast vrsikas1n1 ruuvakkat teminat mek-

Tabmtn edilen bedell (5660) lira olu 
20 ton lama demtrl askert tabrikalar u -
mum mUdUrlütU merkez satin alma ko • 
misyonunca 24.. 2. 941 pazarteal günU .sa
at 16 da pazarhkl~ ihale edil cekt1r. 

' Japdmt$, baz1 hasarlar vukua 
'-11. ttti, r. 1nsanca zayiat azd1r. lng:iltere· 
"i;; Up k11m1 ile 1ar1cî lskoçya'n1n bir 

Harvick ac:1~1nda blr torpldo muhrl 
Ankara Le\'nz1111 .\rnirliii;i Sa. Al. Ko. dan: tubu vera bl\nka 1n11.khuzu ile 2490 say1h ka- Sartna.me paras1zd1r. Muvakkat temiaat 

blnde yang1n c;1kar1lm1ollr. l\.luharebe tay
yarelerJ, n1erkezt !ngiltere'de tayya.re 
meydanlartna Vight adas1nda llmanlara 
ve lskoçya'da tabrlkalara muvaffakiyet-

(973) 11016 1 - Beher adtdine tahmin edilen fiyat1 nunun 32. ci n1•ddrsindekl tarirat dairesindc 4c24 lira M kuru1tur. (965) 10993 

...._ "'•ri d "'<fltrd ne e bombalar attlm1~1r. Baz1 
d· i'>ia.t e ~aaar vukua gelmlose de lnsanca 

:~):.hntl\t~dan mühim deiildir. lnsanca 

Yün çorap ipligi almacak pazarhkla ~atin allnacakt1r. 
6 lira olan 1000 arlt>t tevhit se1neri 

,\1. '1. \"ekoih·ti Satin .\linn Ko.: 2 - l\tuhammen bedeli 6000 lira olup ilk 
:\fiiteahhit nnni ,.e hes11lnnu lleher kllosuna tenlinati 900 liradir 

iskcleti tarfhyarak ih11.le saatinden blr 1aat e,·el vil&
yet mak1un1na vermeleri lAz1md1r. Postada 
\•aki olA.cak gtt'ikrnc nazan dikkate ahnmaz. 

2240 Ton demir hurdas1 
almacak 

Il": i tonu buYük bir ktsmt Londra oivar1nda- li hücumlar yapm1§lard1r. 
t~iirlllc:lar1n birinde bir mahaldc vukua Dilo gece, muharebe tayyareterl, Loo-

JI 1lz1 hi ir. Dü!Jman aktnlar1 eece yar1s1n dra'd3, Svansea'de, Plymoulh'da ve Chat· 
l ,c·· "•oo · h 'd dkl b bd ttl nra n1hayet bulmu',ltur. ani c o ar1 om ar 1mao e m § er • 

Cenubî afrika hava dlr.Akdenizde, Alman muharebe tayyare-

•• j .. 
tli1, leri, Blngazl 1tman1nda demirli iki bUyllk 

tlcaret gemlsine tam lsabetler kaydetml~· ib:; /ilolarin1n faaliyeti 
Io, lirob I•rdir. 

1 •trk 
1
• 20 a.a. - lngillz hav..i. kuvet· Pek az dUoman tayyaresl, 19/20 subat 

!)· tt~lft. 1 
.A.!rika umumt: karargàhioin gecesi i~gal alllndaki araziye girml§ler • 

~ f.tt l:,~Ubt dlr. 
1-tatld .Atrtka hava kuvetlerl, Ha~ Akdenlzde be§ dill}man avc1 tayyaresl 
' a ve italyan Somalisinde Cuba rn dlljUrUlmU1tUr. tkl Al man tayyaresi ka-

f IJJ.takaa1nda faaliyette buluomuf- yipttr. 

i.I~ . 11 IUb 
I~ "tt11., atta bombard1man layyarelerl, 

lahrnin ediltn fiyat1 (2t;IS) iki yti7. seksen 
be!l kuru~ olnn (20.000) kilo yün çorap iJ)
li!i;i aç1k eksilt1ne i-.urrtiyle 111ünnknsnya kon
rnustur. fholesi JO, 8. 9.1.I pn7.nrt""si günü Sa

nt 11 dt'dir. tlk terninntl (-~.!OO) lirad1r. Ev-
saf ve surtnaniesi 2HIS kuruS 111ukubilinrle .i\1, 

~I. \', .satin alma ko1nlsyonund11n ahnabilir. 
fsteklllerin kanunun cn1retti~i helgelerle iha-
le snatinlle kn111ic;yona ,i;r:ehnt"lt'ri. 

(97') 1 i017 

M. M. V. DENlZ I.EV AZIM 

Muhtelif ya§ sebze almacak 
Denit. l.e,•a21111 Snttn Alina Ko1ni!>)·onunda: 

l - Tahmin edilen becit>li "16.J66" lira o-

8 - Pazarhii;1 2.5 - ~ubat-91.l sah gtinü 
saat 11- de Ankara Lv. A. S1t. Ai. Ko. da ya
p1lacakt1r 

4o - Buna ait nilmune ve ~artname Sa. 
Al. Ko, da htr p;iln gijrillf"hillr . 

~ - tsteklilerin belli gUn ve eaatte temi
nntlar1 ile hirlikte Ko. na mUra<"Antlar1. 
(962) i09R9 

Yataklrk pamuk almacak 
AnkarA Lt'\'llUlll \mlrll~I Salin Al. Ko.: 
1 - (1000) kilo yatakhk pamuk pazarhk

la .satin ahna('akhr. 
2 - Pazarh,ti 22. 2. 9~1 <"Umnrtesl gilnü 

saat 11 de Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da ya
p1lacaktir. 

3 - !st~kliltrin katf temln1ttlariyle hirlik-. "'~ 
)l.t( ~l ' hUcum etmlo ve kaleyl, kam· 
.,_ri ~~ ""1art veldart blnalar1 plke bombar· 

,.wi' "t< ln~~~na tAbi tutmu,tur. Birçok yük· 

italyan resmî tebligi tan on alti kalen1de ceman 200.000 kilo muh- te nyn1 giln ve saatte komlsyona n1ilracaat-

Roma, 20 a.a._ ltalyan ordulari U· tellf clns ya~ fl:t>bzenln 21. ~ubat. 91-1 cun1a lar1. (1007 ) 11028 
gUnü snnt 14. de kap11.h zarfla eksiltmesi ya-

~tf à.k veyangtn bombalar1 at.1lm1§ 
~ ·~ ler1n hepslne tam laabeUer ol· 
t'tb.~l. ~elavello'da 1erl ate1H küçllk top· 
"'btt :rnttralyüzlerle hUcumlar1m1za 

mumt karargàh101n 258 numa.rah teblig-i: 
Yunan cephesinde husus1 mahiyeti ha-

tz hiç bir hareket olmam1et1r. 

111lncaktir. 
2 - 11k terninati "1212" lira 38 kurul) O· 

lup ~artnanlcsi hcr glln komlsyondnn a11oa • 
blllr. 

8 - 11tekl\lcrtn 2P>O sayth kanunda ya -~ ~lt • •diltnlttlr. 
'~ ., a fllolar Mega Uzerlnde, Moya

,r> ~'tti1. ~ <loi!b"de taarruzl ketifl•r yap
bo 0Yale clvar1nda dUoman 11tinak

.lllba.1anm1§tlr. b) • 

.-'* 

,Simalt Afrlka'da Kurfa vAdileriadekl 
mevzllerimlze yakl&§mak te!llebbUsUode 
bulunmut olan motHrlil bir dil1man kolu
na ka.re1 blr mukabil taarruz yapllm1g ve 
düoman oldukça mUhim zaylat vermek 
suretlyle ricat etmege icbar edilmi§Ur. 

uh vesikalar1 ruuhte\·I tanzim edeceklerl ka-
pnh J::lrflar1n1 helli giln ve saatten bir saat 
evelinc kadnr komlsyon ba~kanh~1na mak -
buz mukabilin<le vermelerl. (728-616) 10688 

.1 
lngilizler Somali' deki 

Tayyarelerlmlz, dU~man1n hava Usle • 
rlni bombard1man etmi§lerdir. Alman ha· 
va kuvetlerlne mensup tayyareler, dU. • 

(Uba ma.nia mott>rIU vesaitl lie bataryalar101n 
ANKARA BELEDlYESI 

Müteahhit nam ve heaabma ~ nehrini ge~iler mevzilerini bombard1man etmitler ve 

"'ui.,'«. 20 a.a. - inglllz umuml ka· mltralyilz atetine tutmutlardtr. Bu hare- saraç malzemesi ahnacak 
h~.~'ti. tebli~t·. kAt, tesirll nettceler vermi§tir. Dil§ma-
"'l,, & Ankara Belediyeslndeu: 

.:"'i lti•n Somalisinde, kitalanmtz dil'"- n10 ~ avc1 tayyaresi dUtiürillmU1tür. h . . ~ 1 - femizlik l~lerl n1UdUrlUAU 1 byar:1 
.... llkab1 Almanlar1n diter tayyarelerl, Akde · 

~ ·-.. 1 taarruzlar1n1 tardederek \çln ahnacak olan ( 17) kalem saraç mal -
b.q lll111~:hr1n1 muvaffa.klyetle gec:ml~ttr. nlzde dUoman tayyarelerlne pike haltnde zemesl JO glln mUddeUe aç1k ek.slltmeye 

Lahna almacak 
Ankara Levazun Amirll~i Salln Al. Ko.: 
1 - Bir ay zarf1nda 1H1zarhkla ahnacak 

30 ton IAhnnan1n birlnci pazarhg1 olan 19. 2. 
941 tarihinde lallp c:1k1nanu~tir. 

2 - Bu mlktar lahanan1n ikinri pa7.arh~1 
26. 2. 941 ~ar~amba gûnil saat l l de Anka.· 
ra Lv. A. Sa. Al. Ko. da yap1lacn.kbr. 

8 - ilk teminab 169 1lrad1r. 
4 - fsteklllerin ayn1 gün ve saatte komis-

yona müracaatlan. (1015) 11034 

Kereate almacak 
Ankara Levaz1m Amirllg-t Satin Alma 

Komlsyonundan: 
1 - AJ&g1da clos ve mtktar1 yaz1h ke· 

reste malzemesi pazarhkla satin ahna· 
cakbr. 

2 - Pazarhltt 25 tubat 941 •ah günti 
saat 14 te Ankara Lv. A. Sa. Al. Ko. da "(l~u 1.t1.kldak1 h••ek•t tyi bir tarzda hUcum etml§lerdlr. · 8 tonluk lkl vapurla 

-.i; ..... a. konulmu!}tur. 
j~ L~~e:trnektedlr. daha ha.fi! tonajda dlter baz1 vapurlara 2 - ~1uhammen bede.H (2799) UTa (4.0) yap1lacakt1r. 

l
t10 'tltl'-tii. Cephelerde, vaziyette hic; bir bUyUk ve orta çapta bombalar iso.bet et- 3 - tateklllerin kaU teminatlarlyle 
I' " Il[ kuru~tur. blrltkte 

C 
Yoktur. migtlr. 8 _ Temlnat akçeal (209) lira (96 ) ku- aym gün ve SB.&tte komlsyona en b Sarkl Atrlka'da ll§altt Cuba'da d~- mtiracaattari. (1017) 

U Î Afrika kuyetleri man, nehrin geçldinl zorlamak tçin ~id - '"':"'.:_ S•rtnameslnl g~rmek •• bedelsil Metre mikl!.p Adet Ebadi 

1 
detlt hUcumlarda bulunmuotur. Diter 6 144 240 (0,0SXO, 08x4 

:. 1 olarak almak lstiyenlerin her güo eocümen 11Zy1kle . • rit d lar mmtakalardakl harekl!.t, mevzll mahiyet- H 720 460 (0,10 X 0, 08 X. > rtnl a tr 1 kalcminc vc isteklilerin de 28·2·9'1 cuma gU-
1• tedir 19 200 640 (0,0S X 0, 20 X 4 

l.r'Qh{. • • nu aaat on buçukta beledlye dalrcsinde mü-
1..._1, 20. a.a. _ Dun" a'-am ne ... redt· Tayyarelerimlz, Nythnee'nln §lmaliode Muhtell! ebatta c;lvt SM kilo 

api" -~ ... ~ -1 te~ek.kil daimt encUmcne müracaaUart. (772) 
~bt tl. tcblii : dU1man kttaat ve veaaittne taarruz et· 10881 Yerll grt renkte yafh boya 160 kilo 

, . ll ·'hrt hatbnda tazyikimlz artmak· mlolerdlr. 11036 

10937 
A.s. Fab. Satan Al. Ko.: 

Katranl1 §Ose intas1 3284 sayù1 kanun muC'ibince 2240 ton de-
Kocnl"li \'i\Ayr"tinden : mir hprdas1 mahreç istasyonlar1nda ,·n1on 
\'ilAyetin lstanbul, OerinC'e, Adapa.zart, dahilinde te.sllm ~artlyle beher tonu 17,~0 ll

Knnd1rn yollAr1 rnehdt ve lltisnk k1s1mlar1na radan satin ahnacnkhr. Snrtnatue parn.s1z. 
ynpiln<"ak kntranh ~os" iSi martin onuncu pa· d1r. istekHlcrin teklif edecekleri hurda mik-
7.nrtesi giini1 !'Bat on birde ihalesi yap1lmak tari l~ tondan &'1at1 oJmamak Uzere ynp1la
tizere knpnh T.•lrf U!it1liyte eksilt1neye konul- cak tekliflerin 1 mart 9il tarihinc kn.dar 
mu~tur h:t-~ir hrdcli (1.t.~29} lira 19 kuru' komisyona vermeleri ve tekllf edeC'eklert 
n1uvakk 1tt te1ninat (1082) lira 20 kuru~tur. mlktsr üzerinden yilzde 7,0 nisbetinde t~ml-
Bu l~e Rit ~nrtname, muka,·ele projelerl ve 
diger fenn1 t>vrak v\11\yt"t naf1a müdürlüJ;ün
de gbrülebillr. !!itekllltrln ihale tarihlnden 
üt: fl::Ün evr"l '11Ayet n&f1a mUdilrlOj'üne mü
racaatla alaeaklar1 vt>itlkayt blr fen mcmuru 
lstihdam tyliyec~klrrinc do.Ir lstida lle bir -
likte yeni yl111. ait tieart>l odas1 vesika.s1n1 ve 
muvakkat ternlnat mektubu ve~·a banka mak
buzunu 2·1"90 say1h kllnun11n 32 tncl m

1
adde· 

sindt"ki tarif11t vec;hlle z,11,rfhyarak !hale sa!l.· 
tinden hir s11.11.t evel vllAyt>t makam1na ver • 
rnrlt"ri IAt.1md1r. Postada vakl olarak gecik-
1ne k11hul tdilmez. 10938 

Müteahhit ve fen 
ahnacak 

Denltli Btle-dlyesinden : 

memuru 

natlariyle blrlikte mcrkez ea.ltn alma koml._ 
yonuna mürar:aatlar1. (1004) 11026 

Kirahk lokanta 
Askert Fabrikalar Tekaüt Sand1.f1ndan 1 
K1r1kkale'de askcrt fabrikalar teka.llt '\·e 

muavenet sand1g1na ait lokanta binas1 it's.ra 
verilcccktlr. Umumt va~1f!Brl a~aindA ya
z1.h lokantaYt lcara talip olacaklar1n hu!n .. ~i 

~artlar1 glSrü!;imek Uzere her gUn Otl~dt-n 
sonra Askcrt fahrlkalar umun1 müddrlU!U 
binss1ndaki 11\fld!k mildUrlilJUne milr.ac nt 
ctmeleri IA11md1r. En geç 28 ~ubat 941 t&· 
rihioe kad11.r müracaat r.dtlmcsl; 

l - Demlrba$ olaralir rnüster:ire yt>m~k 

masalart ve sandalyalar1 idarece ,·erilecek-
tir. 

Belediyt"milin 70 lira asll maa$h mühen· 2 _ Mas11.lara lüzumlu ortüler kexa id•-
dis veya minlarhit ile 30 lira asll maa~h fen rece verilecelrtir. 
memurJu~u münhaldir. 

Bu maa~lll.r1 .almaj:a teadill lcanunu muci
bince l!tihkttk ktsht>dt>nlerden plAn tatbika
tlyle uifra!$mi~ mUht-ndis veya mimarlarla 
feu memurlar1ndan tallp olanlar1n evrak1 
müsblte ve birer k1ta. fotoitrallariyle birllk
te beltdiye riyasetine mil ra.C'llatla.r1 il An olu-
nur. 10956 

Agaç sat1~1 
Antalya Orman Müdürlügün

den: 
l - Alan.y& ka.zaa1n10 Teablhll • Hac1-

belen - Karbeleo orm&.Dlntn 1939 • 194.0 
y1llar1 tahammilllerl yekQ.nu olan 1974 
metrekUp çam e1car1 ile bu ormanin eskl 

8 - Binan10 pencerelerinde çok muntazam 
pcrdcler mevcuttur. 

4i - Bina dahllinde lhtl~·act 

kar~il1yacak derecede bilyOk lld 
pl~irmek lçin kuzine mcvcuttur. 

faslaslyle 
adet yemtk 

3 - Bina dahilinde elektrlk tesisah \"&r
d1r. 

6 - Bina dahllinde ve mRsraf1 idar~re te-
min edilmek üiete kalôrifer tesi~ah \'&""d1r. 

(1018) l l037 

Bir memur almacak 
A1kerl Fabrikalar Tekailt Sand11hnd11n 1 

Seri ve hata&1z dak.tilo yazAn bir n1e111ur a
hnacakhr. ~1tmurin kanunun dOrduncti ro•d
desindckl evsaf1 halz taliplerin 26 fubat 941 
tarihlne kadar .\aktrl 1-'abrik.alar tekaut aaa-

mukavelesinden terkedllml1 kabtll lmAJ d1t1 l\fd. lüiilne müraca11.tlar1. 
bulunan 66,ô39 ·metrektip emval yirml (l019) 11038 

gUo mUddeUe ve kapah zart ueullyle aa
t1hfa ç1kar1lm11br. Yaln1z herhangt blr 
lhtilàf zuhuruna meydan verUmemek 

Müteahhit nam ve hesabma 2031 
kilo zeytin yag1 almacak /Jgl ·' 't lt\tu"'tn•n1n mukabil taarruzu püskür- Y ol yaptinlacak 

~~lyilr. 1kiai 1talyan s.ubayi olmak üze. ,~ ....................... ._..... i Ankara Bclcdiyesinden : 

ri.•' \z"llllar,~lardan 40 kiti Olmü~tür. ''"'~~~ .... ÜK, .... -~~-~---.... HA_B_ERL ..... ER•~-~ 1 - Hacettepe, SanH1npazar1 aras1nda 
BASVEKALET 

- tçln mezkOr 68.539 metrekUp emvalin gH
rUlerek pey sUrUlmesl làz1md1r. 

As. Fab. Satin . .\.1. Ko.: 
Tahmln edilen bedtli (1.-.21} lira. (70) k l· 

ru_, olan 2031 kilo zeytinyajh mûtenhhit .lam 
ve hesab1na Askerf FRbrlkalar umun1 mi.l· 

dUrlüjj:ti merkeY. satin alma komi!'l~·onullc11 

8. 8. 94.I cumartesi günü sa11t J l rlt" ,.,le 
eksiltme ile ihale edilt"ctktir. SarlnR111C' ·a~ 

ras1zd1r. ~fuvakkat temlnat (106) lira (63) 

~~ t • 1 fcnah&tna ve mesafenin uzun • ~ ~......... yapbr1lacak yol in~aatt l~I on be$ gün mtld-
•ttnen • delle ve kapah r;arf usullyle eksiltmeye ko· 

~ 
-~. l..,., nakliye vasrtalart program-

.i.. -"itn d Moskova, 20 a.a. - Tayland ttcaret 

I
J -c: 1.. a an su, yiyecek ve mühimmat 
J ·•1 tem· nazirt B. Montrl, 19 1ubatta :Moskova'ya ,) ri 1n ctmektedirler. 

1'
01' t_ gelml§tir. B. Montrl, Tayland ile Sovyet· 

"f ~ en resmÎ teblig~ leri ter B!rliltl ara8tnda normal dlplomatlk 
1 \... '>h... ve ttcart mUnasebetler teaisl içln gelml§ 

.J 1> 'I> •••• 
f1 J,r 1.. r,1 °· a.a. Dün ne1redilen 116 oldufunu sôylemlottr. 
J' "• 

1 teb1·- YU'"- k h k y! , tit 11 : Tokyo, 20 a.a. - '"'e arp onae 
il' ~. a ~ttnizleme hareklh ccreyan et· A.zu1ndan general Kunto:lge Tanaka, kalb 

~e .1 1 Il e1 Yirmi kadar esir a:.dtk. sekteslnden dUn gece HlmU,tür. General, 
ofl · ~ evelce Londra ve bilAhare V qlngton'da 

9Îli• 1 • • Japon atqemlllterllklerinde bulunmu1-
A 4 tayyore enn1n tu. 
4'ft"k Melburn. 20 a.a. - Avusturalya har· 
k .. I Q' daki foaliyeti blye nazm B. Spender, her atmftan mllls 
."tli.lt kitaat1 lçln antrenman devreslnin 90 gU-

1 e, 20 

nuhnu~tur. 

2 - Muhan1men bedeli (188-'10) lirad1r. 
3 - 1'emlnal1 (1088) liradtr. 
4o - lhalesi 4.-8-941 aah gUnU saat 11 de 

yap1lacaA1ndan §artname ve kcslf cetvellni 
gOrmek ve 86 kuru' mukabllinde almak lsti· 
yenlerin her gtln encümen kalemine ve ls -
teklilerin de ihale günü olnn 4. 8. 94.1 1ah 
gilnU saat ona kadar u.sulü daireslnde kapa11 
inrf tc.>klir n1ektu11lar1n1 bc.>lcdiye rlairesind• 
ini.ite-;;ekkil dnimt encümene milracaat1ara. 

(88>) 10907 

M. M. V. Hava Müstetarhg1 
&-.r'llittt'tit a.a. - !nglliz hava kuvet- ne ç1kar1lacat1n1 bildirml§tlr. 

\ 11,..d karargnhmm tebllltl: sofya, 20 a.a. - D. N.B. aJansi bildl- Motosiklet akimülâtèirü almacak 
~ .\t1'1k: e Ve Habeeletan'da: 11arkt ttal- rlyor: M. l\f. VrkAletl Hava Satin Almfl Ko.: 
~ ii..ret481 nda, ordumuzun taarruzuna Bulgar mallye naz1r1 mebusan meCli· 1 - 60 adct moto.slklet AkkUmUl!tOrü pa-

tti\lh.1tn eden lnglllz hava kuvetleri aine bir kanun projeal vererek Bulgar Zi· zarhkla sahn ahnacakllr. )fuhammen bedeli 
~I~ llskert hedetlere mUteaddit rant bankast tarat1ndan 84.200.000 leva· 1420 lira o]up katt tcminat mlktara 219 Jlra-

\1 ''trn Yalltn11ttr. Havan1n tena. alma hk bir kredi açllma.s101 talep etmliJtir. dir. Patarhi1 2-1.. 2. 91-1 par.artesl gilnU saat 
\' ~~1 ~li., Deas1e'dekl nlolHrlü nakll Kudü!i, 20 a.n. - Frnn!'1z l\1il!itakil ajl\n- 10 da Ankara !Java sRlln alma koml.syonun-
' ~ ~ lJ~cernmliUoe ve tamlrhanelere si blldiriyor: Filistln'deki lngiliz &li konil- da yap1lacakt1r. Sartnamesl her gUn kami,. 
S boy eaaie'nlo el mal ve tark1ndakt 8 eri tar1if1ndan ne1redllcn bir emirname yonda gürülebilir. 1.steklllerin muayyen gUo 
,, l l\.a,~nca glden nakliye kollar1na Romanyi\'yi 16 ~ubat tarlhinden itibaren al- ve saa.tte katf teminaUariyle birlikte komis-
~ 

11 
11flr yap1lm1ellr. Tamirhane· man i iz;nll alt1nda bulunan memlekctler o- yonda bulunmalar1. (99~) 11018 

lti 1~tt.tlc.~bett,.r kaydedilm11 ve isabet· larak ilAn etmi,,tlr. Dizel malzemesi alinacak 
~l 1> bUyük s!yah duman 1ütun· Londr11.. 20 n.a. - Avu!ituralya ba~vekill ~T. l\t. '\'eki1letl lla\'a Satin Alina Ko.: 

· rtt ... ml leur. Birçok araba da mit· B. Menzlea bugün ü~leden aonra tayyare ile k ., Qd l - 17 ale1n dizel u1aliemesl pnzarhkla 
~ 1tt1r., en sonra alevler tc;inde bt· lngilttre'ye va!ill olmu~tur. sabn ahnacaktir. l\fuhammen bcdeli 8000 li-

btn,.1 Asrnura'd"" tayyare meyda - Clermont Ferrand, 20 a.a. - Havas: Bil- l •-
1 

... sr
1
n .... d ra o up a.aU teminat mlktar1 450 lirad1r. P•-

~, lt r ••• fl ve hanr;-nrlara bombalar ,·Uk 1ehirlerde komllnlst propaganda.s1n1 ur- i • 2 • 2 9 'li -..; e zar lel 11• • .t.l sait günU Ankara'da Hava 
''·u nub1 Afrika hava kuvetle - cturmak l"ln polis büyük bir faaliyct gdstcr- t 1 •- . .... ti ta ~ sa in a ma ..-onusyonunda yap1lacakbr. Lis--

·~· t ,, YYareler de bu m1ntakada mektedir. t 1 h . '*l 
1 
.. _ "l'ilt·e aff te ve ~11.r ne.mes er gUn komisyonda g6rU-

\ ~r rncydan1na çok rnuv B· lebilir. 1steklilerin mufl.yyen giln ve saatte l' 'ltt, cr.u:lar yapnntSIEll' ve Cr. 42 ti- F A • d kaU teminatlnriyle komisyonda bulunn1alar1. 

1'1, ~, U t ,3 tlpinde tiç ve S. 79 li· ransa merlka an mlSlr Ye (995) ll019 
.. ~llu~l layyare tahrlp etmi§lerdir. 

'la ~'" Afrika tayyarelert de Ya - bug~ day temin etmeg~ e rah<1yor Akümülâtèir almacak 
t~~.a. b~lara kar11 c;ok 1iddetli bir \ 1 M. M. \.·ekA.lcti Hava Satan Alma Ko.1 
~ l'e.1:i, R Unniuelardtr. Vasington; 20. a.a. - Fransa'run Va - 1 - 70 adet 6 volt ve 110 amper aaatllk 

Muhtelif malzeme almacak 
Ba~vekll.letten i 

1 - Umum mUdUrlUjümUz lhtlyac1 için 
(47) kalem muhtellf 111alzcme aç1k cksiltme 
suretlyle .satin ahnacakbr. 

2 - Eksiltmc 8. 8. 94.l cumartesl gilnll sa· 
at Il de Yeni$ehlr Kocatepe'dc Devlet ~ie

teorolojl 1!ileri umum mUdürlUA:U binas1nda 
toplanacak komisyon taraf1odan yapùacak· 
tir. 

8 - Tahmln edllen bedel (4660) dort bin 
81b Yüz elll lira olup llk temlnah (848) üç 
yilz k1rk seklt lira (75) kuru~tur. 

4 - Temlnat hanka mektubundan gityri 
naklt veya naklt yerlne kalm hUkümetçe ka-
but edilen tahvUler komlsyonra kabul edil· 
miyecefind~n bunlann vaktinde merkez mu
ha.sebecilljlne veya malsnnd1klar1na yabrtl&· 
rak ahnacak rna.kbuzun komlsyona ibraz1. 

6i. - Ek.slltmeyc iftlrAk edeceklerin 2490 
numarah ka.nunun 2 ve 8 Uncü ma.ddelerin
de yaz1h vc.sikalarlyle metkOr glln vc saatte 
kombyona mUracaatlar1 Hàn olunur. 

(1006) 11027 

NAFIA VEKALETI 

Çam keresteai ahnacak 
Nat1a Vekiletindtn : 
t8/3/g41 Cuma aünü saat 15 de Ankara. 

da Naf1a Vekileti bina1r içinde malzeme 
müdiil'lüiü odal!l1nda toplanan malzeme ek
siltme komisyonunda Ankara istaayonunda 
vagonda te1lim 1artiyle (1170,24) lira mu
hammen bedelli t21080 m3. ç1rah çam ke. 
restenin kapah zarf uslllü ile ek1iltme1i 
yaptlacakt1r. ( Kerestelcr Anadolu hatt1 
üzerinde herhanci bir istaayonda tealim 
edilebilir. ) 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatr bedel· 
siz olarak malzeme müdürlüiünden alrna
bilir. 

2 - Salle ts. 3. 94.1 tarlhlne mUsadlf 
çar~amba gUnU eaat 16 te Antalya orman 
mUdUrlUtUnde yap1lacakt1r. 

3 - Çam1n beher gayri mamut metre • 
kUp muhammen bedell •90 kuru1tur. 

4: - Muvakkat temtnat 7!52 lira 48 ku-

ruotur. 
6 - Tekllf mektuplar1 6. S. 941 irtinU 

saat 14. e kadar behemhal Antalya orman 
mUdürlUftlnde mUteoekkil komisyon re
ieHttne verllmelldlr. 

6 - Sartname ve mukavelename pro. 
jestnl gHrmek tstlyenlerin Ankara orman 
umum mUdUrlU#Une ve Antalya orman 
çevirge mUdUrlUtUne mUracaatlar1. 

(1188/970) 10991 

!:unir 
Kiralrk dalyanlar 

Detterdarhflndan: 
Ac1k arttlrmaya c1kar1lan Izmir k~rfe

zlnde kàin ve hazlneye ait bulunan 22.000 
lira bedelt muhammlnli Homa, 1500 lira be

dell muhamminll Çakalburnu dalyanlariy
le 1300 lira bedell muhammlnli K1rdeniz, 
1250 lira bedeli muhanunlnli Cllazmak ve 
300 lira bedelt muhammlnll eski Gediz Voll 
mahallerlne acik artllrma müddeU zart~n· 

da talip ç1kmad1j:1ndan 2490 numardll ka
nunun 43. maddesl muclblnce lt>-2·941 ta· 
rlhinden ltlbaren 10 a:ün roüddetle müzaye
de müddetl temdit edilmi~tlr . 

lstlyenlerln tzmlr Defterdarhtinda 26-2· 
941 tarlhine miJsadlt çarsamba ~ünü saat 
14 te toplP.nacak komJsoyna "'i; 7,5 depozi
to akcP1eri yatlrd1klanna dalr makbuz veya 
Banka temlnat mektubu lie müracaatlan 
ilAn olunur. (591-946) 11013 

3 Ebe almacak 
Nazllll Kaymakamht1ndan : 

kuru~tur. (1020) 110 

P., T. ve Telefon Umum Md. 

T elsiz ahc111 ahnacù 
P.T.T Cnn1111 .\11111.1. en 
1) Talib1 ç1km1yan 3 ad •t ktaa ~ ... al 

telatz ahc1s1 11. 2. 941 tarihlnd"n ltlbaren 
blr a.y zart1oda pazarhkla satin ahnacak

ttr. 
2) Muhamn'lfn bedell 3:5000 

teminat1 26:?.~ lira nl11n 1nezkûr 
hc1lar1n tallplerin huzurtyle 
27.2.941 per1embe gnuu ea.at 11 
rada Evka! ap'.lrbman1ndaki 

TrlUVakkat 
tel5tz a· 

pazarllti, 
de Anka
P, T T U· 

mumt mUdU1·IUk satin alma komisyonun· 
da yapilacakllr. 

S; 1steklllerln, 1artname almak veya 
okumak Uzere otmdlden .A.nk.arada leva
z1m, tstanbulda Yent Va.ldehan1nda ayui. 

yat eube mUdiirlüklerin"". pu.ari.:..&:a 1t 
ràk lçin de kanunt veslkalann1 hlrniltn 
mezkür gUn ve sa.atte o <om~SY?Da rrti • 
r11.caat etmel('ri, f!'JOO) 110-

ZIRAAT VEKALETl 

Elektrik tesisab yaptmlacak 
Zlraat Vekàletindtn. 
Eskl ziraat mektebinde te111 eel ~ 

zlraat àlâ.t ve maldnelei l ku~ 11 "ely ln· 
de yapllacak elektrlk tealsa• 1 

Ke1tf bedell (49i) il"& c'lO kurut• ll' 
Muvakkat temlnat \3i) lita 50) k1-

ruf. 

'-. lriui C Citnalisinde, tayyare tegek- 1incton büyü.k clçisi B. Haye, dün hariciyc kur~unlu akkümülAttsr paJ:arhkla satin ah
,~' ~ Uha nehrl m1ntakttnnda or- nazrr muavini B. Sumner Velles ile cërii~- na.cakbr. ?tiuhammen bedcli 8000 lir11. olup Muvakkat teminat (87) lira (77) kuru1-

Altm1far lir& tlcretl fehrlyeli kaza ve na· 
hiyeler ktsy blrlikleri lçln üç ebelik münhal
dir. Tallp olanlar1n latldalar1na a~ai1da ya
z1h vesikalar1n1n a11l veya musaddak suret -
lerinl bailayarak Nazilli kaymakamhl1na 
roüracaatlar1 llAn olunur. (1182-969) 11008 

!hale tari hl: 10. 3. 941 pazar1 es! sao.t 
16 te. 

~.~ ...... &.rruzuna 1nuzaharet ederek mii•tûr. Gërü,menin mcvzuu èta:al alunda kaU temlnat miktan 0:23 Urad1r. Paza.rlii1 
.. :-•1i,1 ~ 

'-'Ql~·~.ar1 Yapm1§lard1r. bulunmiyan Fransa'ya gOnderilecek gtda 26. 2. 91rl çar~amba günU saat 10 da l=IM'• 
'btr a.' dü,man tayyareleri, g;afak· maddeleri meselesidir. Sefirin buiday ve satin alma komlsyonund"' ya.p1lacskt1r. SNl· 

\ ~r. ~ncaz1 tizerlne bir alun yap-. m1s1r dahil olmak üzere mühim mikdard5: namesi her gUn komlayonda gOrülcbilir- l'S· 
l')'r eitlket 111 tiplnde bir dU,. hu.bubat 1evkini tcmine çallftrir zannedil· teklilerln muayyen gUn ve 1aatte koml!Yv 11 

eai hava dâ!l toplar1 taraf1n- mek:tedir. d& buluomalan. (996} llù:lLl 

t-
l1teklilerin teklif mektuplartru muvak-

kat !e.minat vc 1artnamesinde yaz1h vesa
ikle o.Ll"Jikte aynt sün saat 14 e kadar mez
'-Q.r komisyona malr:buz mukabilinde ver· 

1 m•':ri llztmdir. (764.), llOi6e 

l - Nilfus cüzdant 
2 - Diplom& 
8 - P'otolraf "2" 

' - Son hismet ettikleri dalre vey& mü -

88611! J\rm; booaor• 

thalenin yap1lacat1 • ahll.I.· Zir 
kàleti satin alma komlsyon nda.. 

t V • 

Suretl lhalfl: pazarhkla 
6artname VekA.let- levaz:m 

tunde bedelslz olarak verilir. 
m;.dUrtJ-

1 ) 
UOZ:I 
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_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. ..lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - Emlâk ve Eytam Bankas1ndan = Umumî Heyet = : Umumî Heyet 
toplant1s1 toplant1s1 § : - -

----- -: Ankara Havagaz1 T. A. ~ir- : Ankara Elektrik T. A. ~ir-
: ketinden : : : ketinden : 

Ankara Elektrik T. A. ~. his---Ankara Havagaz1 T. A.~. His
: sedarlan umum1 heyeti ticaret _ : sedarlan umumî heyeti ticaret 
_ kanununun 361 inci ve §irket e- : : kanununun 361 inci ve §irket e
- sas mukavelenamesinin 52 ve 53 - sas mukavelenamesiin 52 ve 53 

üncü maddeleri hükümleri muci- : : üncü maddeleri hükümleri mu -
: bince, 25 mart sah günü saat 16 - - cibince, 25 mart sah günü saat 
: da §irket merkezinde alelâdie top- : _ on be§te §irket merkezinde a -
: lanarak, a§élg1daki ruznamede ya- : : Ielâde toplanarak, a§ag1daki ruz
- z1h i§leri müzakere edeceginden, ; namede yaz1h i§leri müzakere 
: hissedarlann §!rket esas muka - : _ edeceginden, hissedarlarm §Îr -
: velenamesiyle ticaret kanunun - : : ket esas mukavelenamesiyle ti -
: da yaz1h hükümlere gore hisse- : : caret kanununda yaz1h hüküm -
: lerini muayyen vakitte §irket : lere gêire hisselerini muayyen 
- veznesine veya bir bankaya tes - : : vakitte §irket veznesine veya bir 

lim etmeleri ve o gün §Ïrket : : : bankaya teslim etmeleri ve o gün 
merkezinde haz1r bulunmalart ri- _ : §Îrket merkezind ehaz1r bulun ... 
ca olunur. - malart rica olunur. 

_ MÜZAKERE RUZNAMESl : _ : MÜZAKERE RUZNAMESl 

: 1 - !dare meclisi ve mürakip : : 1 - !dare meclisi ve mürakip 
raporlariyle 1940 hesap y1h - : raporlariyle 1940 hesap y1h 
bilânço ve kâr ve zarar he- § _ bilânço ve kâr 'e zarar he-
saplanmn okunmas1 ve tas- - saplanmn okunmas1 ve tas-

--= --
diki, idare meclisinin ibras1 : = diki, idare meclisinin ibras1 ----:; 2 - ldare meclisi intihab1 : _ 2 !dare meclisi intihab1 

- 3 - 1941 hesap y1h için idare : - 3 1941 hesap y1h için idare 
meclisi huzur haklanmn : meclisi huzur haklanmn 
tesbiti. : : tesbiti. 

4 - 1941 hesap y1h için müra - - 4 - 1941 hesap y1h ic;in müra -
kip tayini ve ücretlerinin § 1 § kip tayini ve ücretlerinin 

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

PE~IN PARA VE AÇIK ARTTIRMA ILE 28/2/1941 CUMA GÜNÜ SATILACAK EMLAK 

Esas No. Mevkll ve nevl 
572 Çankaya Küçük Esat 

mevkllnde tarla 

1207 
1311 

1312 

1313 

13H 

1315 

1316 

1318 

1320 

At1fbey mahallesinde 
Etlik Kuyu yaz1s1 mev
kllnde ba!'l' yerl 
Etllk kuyu yaz1s1 mev
kllnde evll ba!'l' 
Etllk Yukar1 Ayvah 
mevklinde boz arazi 
Etllk Yukar1 Ayval1 
mevkilnde bag- yeri 
Etllk Yukar1 Ayvah 
mevklinde ba!'l' yerl 
Etlik Yukar1 Ayvah 
mevkllnde ba!'l' yerl 
Etllk Kuyu yaz1s1 mev
kllnde ba!'l' ve ev yeri
nin 1/ 4 hisse si 

Etllk Yukan Ayvah 
mevklinde tarla 

Ada Parsel 

1833 16 

1761 

1761 1 

1764 7 

1764 12 

1764 13 

1764 14 

1755 37 

1766 5 

Mesahas1 K1ymeti 
dtinUm 10 100 

583 1166 

5950 476 

3994 360 

68540 685 

6925 208 

2355 71 

20060 602 

4800 tamam1 240 

1750 87 

Temlnat 
20 

233 20 

95 20 

72 OO 

137 OO 

41 60 

14 20 

120 40 

48 OO 

17 40 

izahat 
Sarkmda ve cenubunda !klz papa.11 bat 
lar1 garb1nda dere, §lmallnde boonak 
Tahlr. 
Ulucak asfalb Uzerlnde ve araba ta
mlranesl kar§tsmdad1r. 
Azlme ve Abdullah Sade bag'lar1 ya-
01ndad1r. 
Azlmeve Abdullah Sade ba~Jar1 ya -
01ndad1r. 
14 - 15 - 16 - 5 parsellerln olmal!nde
dlr. 
7 - 13 - 8 parsellerin §lmalindedlr. 

7 - 6 - 8 - 12 parsellerln ortasmdad1r. 

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

:Serif k1z1 Hatlce Dldarm bag-mm kar-
g1smdad1r. Hlssedan Albay Mustafa'
d1r. 
Üzerlode bekçlye mahsus 46 taj No. 
lu bir ev vard1r. 

PESIN PARA VE AÇIK ARTTIRMA ILE 4/ 3 / 1941 SALI GÜNO SATILACA KEMLAK · 

1339 Etlik K1z1lç11kur mev
kllnde tarla 

1343 

1344 

1349 

1350 

Ba§k1r, mahallesl Ko
cabill soka!'l'1 arsa 
K1rg1z Mah. Güner so
kak 10 No. lu ah~ap e
vin 960 hlssede 45 hls
sesi 
Cebeclde Dem!rlibah 
çede arsamn 1181 hls
sede 20 hlssesi 

1768 65 

501 5 

333 54 

968 6 

2341 117 23 40 

1082 1082 216 40 

150 tamam1 61 12 20 

1184 tamam1 15 3 OO 

Emlneve Hüseyln tarlalar1 ortasmda
d1r. 

Hliseyin Kav1rkal1'n1n evlnln y8.lll11-
dad1r. 

Hlssedar1 Ay§e ve :;lerlfedlr. 

imartn 1593 ada 6 parselindedlr. Hls
sedar1 $efika Eren'dlr. tesbiti. 687 : 1: tesbiti. 688 

.,1111111111111111111111111111111111 Ill;: ~11111111111111111111111111111111111111 -
Cebeclde Demirlibah -
çede arsamn 1228 hls
sede 48 hissesi ,.. 

,. 
510,000 cilf fulkalh makbuz yaptmlacak 

Türk Hava Kurumu Gene! Merkez Ba~kanligmdan : 
1 - Gene! merkez lhtlyac1 lçln nUmune ve §artnamesl ne gtire ve kapah zarf 

usuliyle 510.000 cilt tutkalh makbuz yaptir1lacakt1r. 
2 - Muhammen bedell 17.850, muvakkat temlnat1 1339 llrad1r. 
3 - ihalesl 3 mart 1941 tarlhlne rasthyan pazartesl glinü saat 15 te Türk Hava 

Kurumu Gene! merkez blnasmda mUte§ekkll satm alma komlsyonunda yap1lacaktir. 
4 - isteklllerln, kanunun 2 ve 3 maddelerlnde yaz1h veslka ve teminatlan01 havi 

kapah ve mühlir!U zarflarm1 !hale saatlnden blr saat eveline kadar komisyona ver-
melerl. 617 

Ôksürenlere KA TRAN HAKKI EKREM 

ANKARA LV. AMIRLIGINE 
GELENILANLAR 

Bulgur ahnacak 
Manisa Sa. Al. Ko. Rs. den : 

1 - 120 ton bulgur kapah zarf usuliyle 
a. 3. 9il çar~amba günu lhalesi yap1lacakbr. 

2 - Muhammen bedeli 27600 llrad1r. 

3 - Muvakkat teminah 2070 llrad1r. 
• - 1steklilerln ~artnameyl gilrmek Uze-

Bulgur almacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Ils : 

i-1 - Beher kilosuna 22 kuru~ tahmin ed 
len 200 ton bulgurun 18. 2. 911 günü yapila 
ihalesinde tnlip '1kmnd!g1ndan tekrnr pazar 

n 

hkla satin nhnacnkbr. 
2 - Pazarhg1 28. 2. 9U cuma gUnil snn 

10,30 da Eriurum Sa. Al. Ko. da ynp1lacak 
tir. 

-

t 

-
8 - Toplu tutar1 41.000 lira kat! temina -

b 6600 liradtr. 
r 4 - Bulgurun evsaf ve ~artnames! he 

re her giln ve eksiltmeye l~tirAk etmek içln gün komisyonda gtirülebilir. 
kanun! nsaik ve teklif mektuplariyle birlik- 6 _ 1steklilerin muayyen gün ve saatt e 
te eksiltmeyi açma saatinden bir saat evel Sa. Al. komlsyonuoa müracaatlari. 
komisyona müracaatlan. (966) 10981 

Un almacak 
(1013) 11082 

Yular ba§hg1 almacak 
Kayseri Sa. Al. Ko. Rs.: 

Erzurum Sa. AL Ko. Rs.: -1 - Evsaf ve nümune,;ine gore (3000) a 
1 - 200 ton unun 19. 2. 941 günü yap1lan det ~aph yular ba~hgi kapah zarfla ahnacak -

lhnlesinde talip ç1kmad1[;1ndan tekrar paznr- br. 

hkla •at1n ahnacakbr. 2 - Muhammen bedeli (12000) llrad1r 
2 - Pazarhjh 6. 3. 9U gUnil saat 10 da muvakknt temlnah (900) liradl?, 

; 

Erzurum Sa. Al. Ko. d" yapilacnktlr. 3 - Kapah zarfl11 ihalesl 12 mart 911 per 
a - Toplu tutar1 37000 lira kali teminab .,embe gUnü saat 16 dndir. 

-
65~0 lirad1r. isteklilerin teklif mektuplor1n1 !hale sa -

4 - Unun evsaf ve ~nrtnamesi komisyon- ntinden bir saat evel kom'isyona vermi§ bu 
da gilrül~bilir. lunmnlar1 lliznnd1r. 

-

6 - isteklilerin munyyen gün ve santte 4 - Sartnnmesi her gUn istnnbul, Ankara 
komisyonda bulunrnal:m. (1008) 11029 Lv. A. Sa. Al. Ko. da ve Kayseri, Adana Sn 

,\!. Ko. da gi;rülehilir. (lOH) 11033 

S1g1r eti alrnacak 
Sade yag1 almacak 

Kayseri Sa. Al. Ko. Rs.: 
A rdahan Sa. Al. Ko. Rs., 

1 - 17. 2. 9U pazl\rtcsl gtinii ihalesi ya-
1 - 200.000 kilo s1g1reti knpah znrfla ek

p1lan 3HOO kilo sadeyoji;ina talip ç1kmnd1-
siltmeye konulmu~tur. 18 kuru~tnn tnlip ç1k-
mam1~t1r. Tahmin bedcli 4.6000 lira llk temi-

~mdnn ilk pnzarhji;1 24.. 2. 9H de yap1lmnk 
üzere bir ay paznrhgn ç1karilnu,t1r. 

2 _ Muh~mmen bedcli 03!00 lirad1r. Te- nntJ 3~.50 lirad1r. Eksiltmrsi 10 mart 9U pa
zarlesi gunü snnt 16 da Ardahan Sa. Al. Ko 

minat1 3982 lirad1r. 
8 - Sartnamesi her giin Istanbul, Ankara 

Lv Amirliklni Sa. Al. Ko. da ve Kayseri Sa. 
Al. Ko. da gorillebilir. (1010) 11030 

Nakliye arabasr alrnacak 
Erzurum Sa. Al. Ko. Ro.: 

1 - Beher adrdine 18.5 lira tahmin cdilen 

da yap1lacaktir. Evsaf ve §ortnnmesi komis
yonhrda gorülür. 

Teklif mektuplar1 
saat cvel komlsyon 
rulmu~ olacnktir. 

eksiltme saatinden bir 
haikanhgmda bulundu-

(1016) 11035 

~ l li l l l l l l l li Ill Ill l l l l l l li l l l l l li l l l l IL. 

Kay1p kol soati --Yeni§ehir Tuna caddesi lie ismet -

200 ,1rt ath nakliye arabtlSJ pazarhkla sutrn _ 

alinncakhr. j: 
2 - P11Larhg1 22. 2. 9U curnnrtesi günü : 

saat 10,30 da Erzurum Sn. Al. Ko. da yap1- inOnll caddesl aras1nda 19 §ubat : 
: 941 tarlhinde ti!'l'leden evel blr altm : 
_ kol saatl kaybedilmi§tlr. Bulup a- : 

- §a!'l'1dakl adrese getlrene 15 lira -

laraktir. 
8 - Tnhmln tutari 37000 lira kat! temi

nat1 5550 lirad1r. 
4 - Sartnnme i komisyonda her gün g11-

rülebllir. 
6 - isteklilerin belli gün ve saatte ko-

misyonda bulunmalnri. (1012) 11031 

_ mlikâfat verllecektlr. --- Max Klein: Yeni§ehlr Menek§e : 
_ sokak No. 20 Camtez • Ap. No. 5 

':111111111111111111111111111111111111111r-

Muhtelif yiyece~ ve yakacak ahnacak 
Giresun Sa. Al. Ko. Rs. den: 

' .cl 
~ " ~ :::! 
... d = ., " ., 

~ ..: 
; ~ 

;; 
a! 
8 
ëi! 

~ .':i 
Ë~ .§:; 

1351 

1352 

1353 

1354 

1355 

Ccbecide Demirllbah ~ 
çede arsamn 1124 hls
sede 376 hisses! 
Cebeclde Demirlibah -
çede arsamn 938 hisse
de 42 hissesi 
Cebeclde, Demlrlibah -
çede arsamn 652 hisse
de 4 hisses! 
Cebecide Demlrllbah -
çede arsamn 840 hisse
de 104 H. 
Cebecide Demirllbah -
çede arsanm 912 hlsse
de 200 H. 

968 6 

966 2 

964 16 

964 15 

964 15 

964 16 

1228 tamam1 36 

1124 tamam1 282 

938 tamam1 42 

652 tamam1 04 

840 tamam1 104 

912 tamam1 300 

7 20 

56 40 

8,40 

0,80 

20,80 

60.-

tmarm 1593 ada 5 parsellndedlr. His
sedar1 Seflka Eren'dir. 

tmann 1593 ada 4 parsellndedlr. Hls
sedari :;lefika Eren'dlr. 

!marm 1586 ada 11 parsellndedlr. 
Hlssedar1 Ali Falk'tlr. 

imann 1586 ada 10 parsellndedir. 
Hissedarlar1, Salim, Pertev, Fatma' -
d1r. 
imarm 1586 ada 12 parsellndedlr. His
sedan Ali Falk'tlr. 

imarm 1586 ada 13 parsellndedir. Hls
sedari Ail Falk'tlr. 

1 - Yukar1da lzahati yaz\h emlàk, pe§ln para ve açtk artt1rma lie ve dellâllyesl mü§teriye ait olmak Uzere eatihktir 
2 - Artt1rm1ya l§tiràk edeceklerden mtihür kullananlarm mühilrlerini noterde n tasdik ettlrmeleri ve müzayede s1ra

smda verllen bedel mukadder k1ymetl geçtlgi takdirde, taliplerin temlnatlar1m ni sbet dalreslnde tezylt eylemelerl làz1m. 
d1r. 

3 - !hale, yukanda gtisterile~ tarlhl erde saat on dtirtte bankam1z sali§ koml syonunda yap1lacakt1r. isteklllerln o gUn 
depozlto akçesl. hüviyet cUzdam ve lkl vesika fotog-raf1 Ile emlàk aervisine mUracatlan ... (933) 10935 

20 Subat 
Karadeniz postas1 

Devi et Deniz Y ollar1 l,Ietme 
Umum Müdürlügünden : 

t 
20 ~ubnt per~cmbc 11ünü Karndrniz pos

ns1 ynp1lm1yacnktir. 23 ~ubnt paznr ll'Ünü 
alkncak (ERi'.CRl'M) her iki posta lske
lerine u/i;r1ynrak IIOPA'ya kadar gidrrrk-

k. 
le 
ti r. (1283/ 1002) 11021 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Pardesü ve pantalon almacak 
D. D. Yollari Satina/ma Ko. dan : 

yi 
Muhammen bedeli 20125 ( yirmi bin yüz 
rmi be~ ) lira olan (2500) adet mu~amba 

ardesü ile 500 adet pantalon 3/31'1941 pa
artesi &ünli saat 15,30 da kapal- zarf u
ulü ile Ankara'da idare binasmda satin 

p 
z 
s 

ENKAZ 
Ankara Defterdarl1jl'mdan: 

Cinsi Ada Parsel 
Ev enkaz1 1180 7 
E · enkaz1 1239 10 

Kap1 

OO 
30 

SATISI 
No. M. bedell 

Lr. Kr. 
630 OO 
520 OO 

M. temlnat 

Lr. Kr. 
27 25 
39 OO 

Apart1man E. 1227 21 OO 5000 OO 375 OO 
Apart1man E. 1180 07 OO 4000 OO 300 OO 
Ev enkaz1 1230 1 02 700 OO 52 50 

1 - Rasattepede Amt-kablr lsltmlàk sahasmda kê.in yukar1da ada, parsel nu
maralariyle muhammen bedellerl yaz1h blnalar10 çat1 ve keremltlerl kap1, pen
çere, tug-la t!l§ ve salr malzemesl mUteahhlde ait olmak Uzere hedml ve yerlnln 
gartnamesl muclblnce bina yerlerlne tes viyesl lginln ayr1 ayr1 lhalelerl yap1lmak 
Uzcrc aç1k artllrm1ya konulmu§tur. 

2 - ihale 6. 3. 941 tarihlne müsadlf pergembe gUnü saat H te defterdarhkta 
toplanacak komlsyonda yap1lacaktll'. 

3 - isteklller lhaleye girebllmek lçl n yukar1da hlzalannda yazth muvakkat 
temlnat akçesl veya baoka mektubu Ile vllâyet naf1a müdUrlU!'l'ilnden ehllyet ve
slkas1 alacaklard1r. 

4 - ihale bcdell nakden ve pe§lnen te svlye olunacakllr. 
11 - isteklller bu i§e ait ke~if evrak101 fennl §artnameyl gtirmek ve lzahat al

mak Uzer defterdarhk milll emlàk ve vilâyet nafia müdürlli!'l'ilne mUracaatlart. 
(912) 10927 

al 

b 

macakt1r. 
Bu Î$e girmek isteyenlerin 1509,37 ( bin M b b Ankara Îkinci Sulh Ilukuk HAkimliji;indrn: 
e~yüz dokuz lira otuz yedi kuru~ ) lira- ..11111111 Üre Îye lllllllL. Ankara'da hazine vekill avukat Güzide 

h k muvakkat teminat ile kanunun tayin et· Ecncbt blr bayan lyi blr aile : Alpar tarafmdan Ankara'da Arslanhane 
gi vesikalan ve tekliflerini ayni giin sa- nezdinde mlirebblyellk aramakta - = mahallcsinde Atsay sokak 4 No. da Türkân ti 

at 14,30 a kadar komisyon reis!igine ver- : d1r. iyl referanslar verebillr. U- Ayman aleyhlne aç1lan seklz lira 33 kurus-
eleri lâz1md1r. : lus'ta (MUrebbiye) rumuzuna mek- = Iuk alacak dâvas1n1n yap1lmakta olan du-m 
$artnameler parastz olarak Ankara'da : t 1 Ur t dl! 1 : rusmas1 s1rasmda dâva olunan Türkân'm 

up a m acaa e mes · adreslnln mechullyetine mebni dAvetlye ve 
m 
se 

alzeme dairesinden, Haydarpa~a'da Te-
llüm ve sevk ~efliginden dagittlacaktir. "11 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" dAva arzuhalmm ilânen tebll~lne karar ve-

(s57) 10900 1 rllmis durusma 3 mart 1941 saat 9 a b1ra-

p k 
~ J k Ankara Blrlnci Sulh Hukuk Hâklmllgln- kilmistir. MezkQr tarlhte mahkemeye gel-

amu yagI a rnaca den: meniz veya blr vekU gëndermediginlz tak-

D. O. Yollari Satm Alma Ko.: Ankara dirde g1yap karari verilecegi lüzumu dâve-
Ccbecide AskerI Furunlannda 

Muhammen bedell 8700 (sekiz bln yedi tiye ve dAva arzuhali yerlne kalm olmak 

yU 
usta bas1 Abdürrahman yanmda Mehmet .. llà 

z) lira olan 15 ton pamukynii;1 6. 8. 9:11 uezre · nen teblig olunur. (1000) 11023 
oglu Ali Çime. 

ça r~amba günil snat 15 te knpah zarf usu-
lly le Ankara'dn idare binnsmda satin alma
ca kbr. 

ell 
Bu i5e girmek lstiyenlerin 652,50 (nib yüz 
i iki lira elli kuru§) lirnhk muvnkkat te· 
nat ile kanuoun tayin ettigi vesikalar1 ve 

kllflerinl aym gün saat H de kndar komls
mi 
te 
yo n relsligine vermclcri !Az1md1r. 

Sartnameler paras1z olarak Ankara'dn 
alzeme dalrcsinden, IIaydnrpa§n'da tescl
m vc sevk §efliglndcn dng1blacnkbr. 

m 
lu 

(858) 109t0 

Makas tak1mr almacak 
D. D. Yollan Satmalma Komlsyonundan: 

ml 
Muhammen bedell 679.500 <altl yUz yet
s dokuz bin bes yüz) lira olan 150 adet 
mlryol makas tak1m1 10-4-1941 pe~embe 
nü saat 15,30 da kapah zarf usulli Ile 

de 
gü 
A nkara'da ldare blnasmda salin ahnacak-
bl' 

Razine vekill avukat Turgut Genya ta-
rafmdan aleyhlnlze mahkememize aç1lan 59 
lira 50 kurus alacak dâvasmm yap1lmakta 
olan durusmasmda adreslniz mechul oldu
gundan usulün 141 incl maddesi muclblnce 
ilânen dâvetlye ve giyap karan ç1kar1lm1s 
oldugu halde mahkemeye lcabet etmedigl-
nizden gene usulün 141 lnci maddesl mucl
blnce ll!inen lstiktap dâvetiyesl yazilmas1-
na karar verilmls oldugundan mübrez mu-
kaveledeki lmzanm bir ehli vukut taratm
dan lstikdabma karar verllmls oldugundan 

U LUS - 22. lncl y1l. - No. 7020 

lmtiyaz Sahib! 
lskender Artur 

Umumi Ne§riyati ldare eden 
Yaz1 t§leri Müdürü 

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

durusmas1 birak1lan 10-3-941 pazartesi gil
nü saat 9,5 ta mahkemede bizzat hazn bu
lunmad1g1mz takdlrde mahkemeye g1yab1-
mzda bak!lacalh tebllg makamma kaim ol- , 

mak üzere Win olunur. 685 ~'===============-:! 

, 

Ankara Palas 
Povyon 

Her ak$am 
"PlCKARD'S CHINESf: 

SYNCOPA TORS" 
ve büyük program 

Y erlerinizi evelden tutunui· 
T elefon : 3400 

~~~~~~--~ 
VAKIFLAR UMUM ~ 

Masa, dolap, sandalY'e 
almacak 

Vak1flar Umum \fildürlügilnden 1 

Kesif bedell 860 lira ~ 

Cmum mUuürlük kalemleri için fit 
let masa, yirmi adet snndalya ve b~111 
lolap yaptmlacakt1r. Sartname ve rt 
hedelsiz olarnk Vak1flar 1n5aat :-,rndiirl 
den verilir. ihalesl aç1k eksiltme surf 1 
3-3-911 tarihinde saat on beste Ynkd1~r,, 

11111 \llidiirlilii;il insant Müdüriyetiodt t 
p1lacnktir. M ün.ikasaya l~tirllk edrbil~, 
~in bu isi basarncak kudrette bir fabr1

0
r 

1ihi ohnas1 ~artt1r Talip olanlarm yil' .,.11 
li huçuk muvnkknt temirot ak,el~rl. 

edilen gUn ve saatte müracnatlar1 i!A0 

nu~ (879) 10906 

------------- ,,~ 
..111111111111111111111111111111111111 

-- NAKiL = 
: Komlsyoncu !small Gokcek ef 

LJ..K !S Flrmaslyle Karaoglan'd8 
1 

: kl Santral Kiraathanesl Ustil .No. 
1 

- nakletmlstlr. 639 
1 

~ 1111111111111111111111111111111111
111 ________ / 

ZAYILER 
1 

Zay! - Ankara'dakl Sakarya 
kulundan 1931 - 1932 seneslnde al,i 
tasdlknameyl kaybettlm. Yenlsiol 
f1mdan esklslnln hükmU yoktur. 1 

1329 do!'l'umlu Mustafa o!'l'IU 'I>I 
Sar kanak 

Zay! - Ankara beledlyesindell 
g-1m tek ath arabamm 678 numara1' 
kas1m kaybettlm. Yenlsinl aiacd11JI 
esklslnin hUkmU olmad1f1 llân ol\111 

Haydar p.l 

Zay! - Ankara beledlyeslndeD ~ 
1811 No. lu blslklet plàkas101 kB) ~ 
Yenlslnl alacag1mdan esklslnin F 
yoktur. irfan Bekt~ 

11' 
..11111111111111111111111111111111111 

Dr. iRF AN Tiî~ 
_ Cebecl hastanesl dahillye müteh;, 
: Hnstalartn1 her gün saat 16 den 1 ,!, 
_ ren kabul eder. Himayel Etfal •P 1 
: mam kat 4. • .No.1 12. Tl: 1688. 

1 - ~ 
':!11111111111111111111111111111~ 

Mütercim aramyor 
Mallye Vekâletinden: 
Almanca ve Fransizcaya hakid:Y~ 

ve tlirkçesl kuvetll bir müterclm 11 tl• J 
tndlr. Uc yüz lira olan kadro ucre 
nan tallbin Jiyakat dereceslne gôre ,~ 
veya tedrlcen verilecektlr. Yükse1' t8" 
olanlar tercih edllecektlr. TallP or 
imtlhan lçln müsblt evraklyle bi"' 
mart 941 tarlhlne kadar maliye vel~tl 
de nesrlyat müdürlügüne mUraca81 J 

~~~~~~~~<1_02_s~ 

ANKARA V ALILtôl 

Ankara Vallliginden: 1 
Kesit bedell 1823 lira 30 kurustal' t' 

bulunan Kalecik kazas1 Kaymak11~1 
tamlratma ihale glinünde taliP çil< 1s, 
dan 24-2-1941 pazartesl günil sallt ri' 
vllâyet daim! encümeninde lhllJe 61 
üzere eksiltme mliddeti 10 gün tel1"~~ 
mistlr. Tal!plerin 236 lira 75 kurusl f 
nat makbuzlarlyle blrlikte muaYyell 
saatte vilâyet daim! encümcntne• 1 ~ 
mesini gormek ve !zahat afmal< !S 

rln keza daim! encümen kalemln~ 
caatlan llfm olunur. (998) 11 

l'l 
ë) 

Pazar pirlnc! 
Yass1 K. fasulye 

Odun 

22500 
40000 

.c Cl "' ., " ., Ill ., .0 

34 kr. 

~ ~ 
E-< ,J 

7650 OO 
~ ~ ûl ~ 

573 73 kapah zarf 24.2.941 saat 10 
660 OO kapah zarf 24.2.941 saat 11 
708 75 kapah zarf 24.2 941 saat 14 

bl 
Bu Ise glrme kistlyenlerin 30930 (otuz 

n dokuz yliz otuz) llrahk muvakkat te
nat Ile kanunun tayln ettlgl veslkalan 
tekliflerlnl aym gün saat 14,30 a kadar 

YENi Sinemada HALK Sinemasmda SUS Sinemasinda SüMER Sine111as1~1 

} 

S1g-1r et! 
Nohut 
Ye~il mercimek 
Arpa 
Saman 
Kuru ot 

630000 
90000 

27000 
i1000 

315000 
171000 
315000 

22 kr. 8800 OO 
1,50 9450 OO 

25 kr. 22500 OO 
15 3850 OO 
22,50 6075 OO 
8,50 26775 OO 
7 11970 OO 
9 28350 OO 

1687 50 kapah zarf 24.2.941 saat 15 
296 22 aç1k ekslltme 25.2.941 S. 10 
455 63 kapah ..:arf 25.2.941 saat 11 

2008 13 kapah zarf 25.2.941 saat 14 
897 75 kapah zarf 25.2.941 saat 16 

2126 OO kapah zarf 26.2.941 saat 15 

Yukar1da cins ve mlktarlar1 yaz1h muhammen bedel temtnat miktarlar1 gtiste
'l'llen 9 kalem yiyecek e:wa Wzalar1nda yaz1h tarih ve saatlerde tasrlh edlldig-l oe
ltllde satm ahnacakt1:r. 

9 kalem eoyamn hepsinln blrden bir lstekllyc lhalesi ca&z oldu!'l'u glbl ayn ayn 
veya blrkaç kalemlnln bir arada muhtelif lhalesl ca!zdir. 

hteklllere ,(992) 11009 

.ml 
ve 
ko mlsyon reisl!g!ne vermelerl Hlzimd1r. 

Sartnameler 200 kurusa Ankara ve Hay
rpasa veznelerinde satllmaktad1r. (959) da 

'11014 

Zoyi 

de 
Üzerinde K. B. markas1 bulunan ve içln

kilerl ancak sahibi lçin k1ymet ifade edcn 
k kahve rengi bir cilzdan kaybcttim. Bu

(Ulus) a K. Belli rumuzu ile bildirirse 
aç1 
Jan 
me mnun edllecektlr. - K. Betil, .660 

BugUn bu ece Buglin bu gece 

Üç bUyük yùd1z10 yaratbg1 Büyük murnffnkiyet kazanan 
bUyük eser 

BEN i HATI RLA Birlürke Gonül Verdim 
Türk,e sozlil ve ~ark1h fevka

Robert Taylor - Lew Ayre• - lllde bir filmdir. Ayrica: Son 

Greer Garson dünya haberleri. Seanslar: 14.80 

seanslar: 14,30 - 16,30 -18,30 - 16.30 - 18.BO ve 21 de. Saat : 

gece 21 de 12.16 te ucuz matine llliKADO 

Bu11Un bu gece 

Tayyarelere kar~1 koyabilmek 

lçin mucitler ne dü,ünUyor 

Seytoni Sua 
Charles Farrell taraftndnn can

landmlm1~tlr. ilAveten dilnya 
haberleri 

Seanslar1 saat H - 16 - 18 
Ve 20.80 da ... 

BugUn 12,15 ten ttib~ ~ 
merlkan haydutl!U'ID111 ; 
belâs1 dediklerl mUtll'~r' 

kope,L'\'inln mecar~111 ~~ 

HAFiYE KôP. 
1'11'~ 

Ayrtca: Hava kahra 
nas1l yeti§lr? 1• 

0 ' 
Seanslar: 12,15 - 14.3 

8 
18,30 gece 21 d 

~ 
l 

S. 


