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F ransızlar Abbeville varoşlarında 
İki gün süren muharebelerden sonra 
ıehrin dış mahalleleri iStirdat edildi 

landres'larda geniş bir arazi 
-

r<ası sular alhnda bıraklldı 
L1bölgede40 Alman fırkası var! 

Alman kıtaları yanaşık nizamda 
Orbettikleri için ağır zayiat verdiler 
31. 

l1l ~ - Aıkert mahafilde dün 
•e l tta bulunuluyordu: 
ttl ?ıiliz ordularmm Flandres· 

'trı ciddi ve naziktir. Fakat 

1 hıı.dasının bütün dünyaya i · 
lttdiii ıekilde ümitaiz deiil· 

l'- b. l~ ilan ır ıgı 

fı.adt 

Bir lrannz de•troyer liloaı duman perduiyle akeri 
harekatı gizlerken 

Flandres' dan dönen 
kıtalar İngiltere'ye 
gelmeğe başladılar 

~AK~OU • b 
-.1:_irıiti iktısadi konaeyİ lngilizler Almanlara bire eş 
~t ~~~ıı::!:!:r~a=~~·: nisbetinde zayiat verdirdiler 
ı._ .. bıt eclilmiı olan mad· . 

~ -tq bir ıey yoktur. Av· Londra; 31. a.a. - Royter a1anaının Bu kütle hali:ıclc tahliye, müttefik 
~ a• at99 içind lkalanır· doğu - cenup limanla~ından birinde donanmalarla hava kuvetlerinin kös · 

•llcall meml e kç~· urah· bulunan hususi muhabiri yazıyor : terdikleri cesurane meharet, bit de 
bü- araya e t: ı ı:'narak Bugün, gün doğduktan biraz aonra müttefik kıtaların gösterdikleri sUkfı-

"•ketleri r Pd "ktı· bazı gemilerin 1imana girmesini •ey- net ve inzibat aaye•inde baprılan çuk 
a aaın a ı b" · · 

tleri dah lu bir ha· rettim. Güverteler Flandreıdan gelen muazzam ır ıştır. 

İçill •aziy:t;~ iatianai müttef~k _kıtala~la .d.olu idi. İki gün • Alman pilotlannın iktidar•ızlığı 
.~h.ıen gene bir arada denberı bırçok ıngılız, fransız ve llcl-
~ her hald • çikalı geliyor. Öğieye doğru kıtaat Askerlerle dolu trenler bunları da· 

b' h e memnunı. . . d B h"ld k' k 1 1 k . 
': adiae diye kaydey • mütemadiyen ihraç edılıyor u.k un

1 
- kı ek. ı. ııha a

1
dra na

1 
le.ttnek~edtr. Bır-

-er Bu t 1 t •• lardan binlerccs~ ıoağlam olara ge · aç ııı r. a e ge mıtlerdır ki bL1n· 

~hildifi._,. oph~nl m~n °: mi•tir Zorluklarm ve tehlikenin her lara ihraç edildikleri anda yeni elbise 
·•• z •eç ı e aıyası ır • k · 

r. Fak t h .. 1.. • aaat daha ziyade artmakta elmasına verme mecburıycti hasıl olmuştur. 
le • a er tur u sı· k 1 b.. . k G 1 1 . .. l d"kl . .. D ~ l'in lca i "k d• rağmen ingiliz sefer ıta arının uyu e en erın sov e ı erıne gore, urı 

ı. e ar Yfta ını ı tısa ı . ,,... ü . 1 k 1A • 1 ı "b" k 
qlh.. •'lftalc ı- ld·~· kısmının ihraç cdılece.ı mıt o un • erque p aJ arı arınca gı ı ayna -
'"lt\İJ!tet azım re ıgıne 
"-4-ı 'lftelcanizmalarında maktadır. (Sonu J. üncü sayfada) . 

1 t
teleri olmıyan zatlar 

~ eırı '1 ~.-. 1.ıa '' edilen Balkan 
\J..~ '~Plantrda kendi ara • 
r\.~I tak 0.lan tesanüt Ye bir· 
~llt .\~ •ı1e edeceklerini ve 

t '"l,,_Pa buhranı kar,111n • 
.._, ··11 •• • • 

it "' ~ zıyetıne husuıi o • 
il,~~'"· ~eltl~rini tabii aay
i,~1 '~l•rda r kını. ne derse de· 
' "'91-irı t Yenı zaruret ve 

• cı,h •ilci .• lt'dfr '"•rı \,i • ". ettıfi veçhe 
,...._. 8tırü rlı~ filcri artık bir 

• ..._da '-'~lcü büyü\r: iddiala· 
' -'o,,11 1 t .. a 111 •• zayıf da 

• llrıca ıolıda > 

'"""~ ................. Sat a. İllei •ayf amızda 

't A.J.. '4J•'ı...tin lnlibiliırı 

Şimaldelıi lran•ız orclulannı teb
rik eden B. Löbrön, cephede 

teltiı e•na.ında 

Cümhurreisimizle 
Arjantin Cümhurreisi 

arasında telgraflar 
Arjantin milli bayramı münasebe

tiyle Reisicümhurumuz, Arjantin rei
aicümhuruna tebriklerini telgrafla -
mışlar ve müıarünileyh de teıekkür 
ve tahassüslerini Milli· Şefimize tel-
grafla bildinniılerdir. (a.a.) 

• o saıo oo o a a oo o o nawaıo 

Amerika süratle hazırlanıyor 

Ruzvelf harp imalatından 6 ayda 
tam randıman alacağını umuyor 

Milli Müdafaa için kongreden 1 
munzam tahsisat istedi milyarhk 

Kalilorniya'Jan Panama kanalı mıntaktuına gönderilen 
amerikan tayyareleri 

1 k . V I Vaıington, 31 a.a. - "Memorial ı tlsat eki im izin Day" münasebetiyle bir nutuk aöyli - - - - - - - - -vrmv ammr - 11faıaaıwawıwL _______ .., 

l.StanbuJ'da yen bahriye nazırı muavini B. Comp-
ton. ezcümle fÖyle demittir: ı• 

• Avrupa'da aon haftaların htdiaelerl, spa n ya 
yaptığı tetkıkler hazır bulunulmadığı ~~kdirde .b~ ha-

l btanbul, sı (Telefonla) _ İktisat Ve _ zırlanmamanın nasıl odenmeeını bek
klll B. HUsnU Çakır bu sabahki trenle ts - lemek lazım geldiğinin müthiş bir 

1 tanbula gelıııı vu b.r mUCld2t huııuat iıle - misalini teıkil eylem ~tir. 
rlyle m91gul olduktan aonra Silmerbanlı: 
ıubesfne aiderek bam tetkiklerde bulun -
muttur. ötreadittme söre, B. Htımtı Ça
kır burada kaldıtı müddetçe bUJıuu mil· 
it fabrikaların mamQlAt ve munuatınuı 
ııatııı ile meuul olacaktır. 

Romen kabinesine 
verilen levkalide selihrtetler 
Bükres, 31 a.a. - Rumen kabinesinin iç

timaı esnasında hlikümet rumen iktııadi -
yatını birleştirmek için fevkalade aallhi -
yetler veren bir kararname imza etmittir. 

Bugünden itibaren Romanya'da et 1&tı1ı 
haftada üç gün menedilmiıtir. 

Amerika Birleıik devletleri 
bahriyesi, dünyada mevcut her 
hangi bir bahriyeye faik değilse 
bile aynı seviyededir. Fakat, yakın 
gözüken tehlikeleri önlemek için ne 
lüzumu kadar gemiye, ne lüzumu ka
dar tayyareye ve ne de lüzumu kadar 
askere malik değiliz. 

Ruzvelt munzam kredi İ•tedi 
Vaıington, 31 a.a. - Milli müdafaa 

konseyi ile komisyonunun mesaisini 
bahismevzuu eden B. Ruzvelt, 6 ayda 
harp levazımı imalitından tam randı-

( Sonu 1. üncü sayfada ) 

Giornale d'ltalia diyor ki: 

İtalya yüzünden 1.300.000 
Fransız askeri muattal 

... onun İçin Marne mucizesi 
artık bugün tekerrür edemez 
Roma, 31 a.L - Stefani ajanaından : 
Giomale d'İtalia pzetesi müdürü, Mame 

mucizesinin bu&iin tekerrür etmemekte ol
duğunu yazmaktadır. Cünkil Weypnd, 
Joffre cibi italyan hududundaki franıız 
kuvetlerine iıtlnat edemez. 

İtalya'nın hattı hareketi, milttefilı:lerin 
•• bilbaaaa franaızlann bir milyon u, yüz 
bin kiıilik bir kuvetlnin İtalyan hududun -
da ve Akdeniz'de muattal bir halde kalma.. 
ıı mlna.ıınu tazammun etmektedir. 

Weycand, Somme cepheıindeJd kıtaatı 

Giomale d'İtalia ıazete1inin direktörü, 
netice olarak bütün bu neticelerden Fran
aa'nm kendiıine itap etmesi llzımıelmek
te olduiunu yazmaktadır. 

Zira İtalya'da olup bitmekte olan 'ey • 
ler, müttefikler tarafından Veraay'da 1tal· 
ya'nm zararına irtiklp edilmiı olan ihane
tin ve harbin arifesine kadar Pariı ve Lon· 
dra tarafmdan Roma'ya karıı takip edil -
miı olan aiyasetin neticesidir. 

Cebelüttarık'I 

istiyor ! 
Falanj'ın gazetesinde 

çıkan bir makale 
Madrid, 31 a.a. - Manuel Aznar, Fal-. 

Jın orpnı olan Arriba ıazeteainde netr• 
tiii bir yazıda diyor ki: 

"İspanya Cebelüttarılr'ı iıtiyor. lncild
ler, bir ticaret anlaşmuı akde ve biriı: .. 
milyon inıiliz lirası borç vermekle ara 4 

mızda her şeyin halledildiiini sa.nqorlar. 
İspanya çolc daha fazlaamı, Cebelütt9oo 

nk'ı istiyor. 

Ccbelüttarık üzerinde ispanyol bayra • 
ğın.dan başka bir bayrak dalplanmaınalı • 
dır. 

Cebelüttank hakkmdakl bu itillfsirizK. 
limis buııünkü harbi istismar ederek o~ 
ya ıüriilmiıı olmadıiı ~ôi lncilterenla 
Kale'den duyduğu bomba sesleriyle de hit 
bir allkuı yoktur. lnciltere bize ait oldwı
iunu kendisinin de bildiii bir feyi ele ail 
bir hareketle iade edecek midir?" 

Ticari kontrole dair 

ltalyan - lngiliz 

müzakeresi kesildi 
Loadra, 31 a.a. - İtalya geçen hatta 

pren. .. ıp itibariyle kabul etmlı olmuına 
rağmen 28 mayısta ticari kont.rol anlllfm .. 
aı mll%akerelerinl lnkıtaa utratmııtır. 

takviye etmek için İtalya ve Libya hudut- -'''' 111111111 1111111111111ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

lannı bopltamıtacaiı gibi FlandrC9 cep - : ': 

besinde kaybednmı, 0 1an ve franıız ordu- : Milli Şef yeni Letonya elçisini kabul etti : 
ıunun en iyi fırkalarını teşkil edeo kuvet- : : 
!erin yerine ikame etmek üzere buralardan 
aeker ifrazına da muktedir deiildir. 

lngiltere'ye gelince.-
Franaa'ya cöndermf. oldutu heyeti H -

feriy•inl kaybetmiı Ye kendi memleketi • 
nin ietillya uframaaı tehlikesine ımnu 
bulunan lnciltere'ye ıelince, o da MNır, 
Filiıtin ve Sudan'da teha111it etmiı olan 
askerlerini ıeri alamıyacağı cibi deniz lru
vetlerinin tevzii i•inde de tadillt yapamaz. 
Bütün bunlar, hakiki alman • İtalyan te • 
ıanüdünün ilk minalı vakralandır. İtalya. 
nm Avrupa kuvetleri çerçevainde ve har-

Reiaicümhur la • 
met lnönü, dUn 
uat 16.30 da ye 
ni Letonya elçia: 
ek.ellnı L. Ekis· 
l kabul etmiıtir. 
B. L. Ekiı, reiıi· 
cümhura itimat 
namesini takd\.:ı 
eylemiştıı. Ka 

"' kıtuz SABAHI 
ı 'frlilt Rılla ATAY ' 

·ı· ha f "lol LeJ J 'J b"" '"k I al" ·· t bin mukadderatı dahiline siren rolü, harp ngı ız va ı arı cepn er e yenr en uyu a ıyet 110• ere- dam bari ind Akdeniz'de bu bir mil-
relı birçolı alman tayyare.i clüfiirmüflerdir. Yukarıdaki raimde, ;: iç ,.az b~ ld~lnln 91 milhfm franas _ 

lran.u aram iurinde da,ürlilen bir alman bomlHmlıman tay. m.Dlz cleais lnıvetlerinln ltd bJr halde 

~araini •öriiyor•nu. (Haberlcriııü J. incii .,llllllUlllaıtlır.). aıa..a lk lmeDdinl ~-

bul eanasında 
Hariciye Umuuı; 

IC!tibi büyük ei 
çi Nilman Mene· 
menctotlu da ha
zır bulunmuftUr. 
Resmimiz, elçinln Çankaya k~ ne pldiil 11rada alınmııtu. 



-!-

Son seyahatin inlıbaları 

TAARRUZ SABAHI 
Falih Rılkı ATAY 

- Acaba hal ya' dan geçebile-1 yet bulunmadığını bize söyledi-
cek miyiz? 1 ler. Ankara ve lstanbul civarı 

7 mayıı aalı alqamı Semplon için en iyi tedbir, bahçelerde aile 
katarında herkeıin biribirine sor- ıiperleri vücuda ıetirmek oldu-
dv. ~ sual bu! ğuna kanaat ettim. lngiltere'de 

İtalyan müdahalesini Sof ya' - münferit evlerin bahçelerinde 
da mı. B~lgrad'da mı haber ala- hep böyle, üstü kapalı siperler 
caiız? iki totaliter devlet Bal- görünüyor. 
kanlara doğru mu, yoksa Fransa Radyo yanm aaatte bir haber 
üatüne mi taarruz edecekler? veriyor. Gazeteler mütemadiyen 

Bu satırları Royal air force'un yeni tabılar çıkarıyor. Herkes a-
21 kitilik büyük deniz tayyare- hize, yahut gazete batında! 
ainde, 26 mayıs sabahı, Manilya Bu taarruza, alman milletinin 
kıyılannı seyrederek yazıyorum. bin senelik istikbalini bağlıyan 
fferkesin içinde gene aynı tered- Hitler Belçika hudutlarmda du
dUt: i!alyan müdahalesini bu- racak mı? Herkes bu müthit çı
,.Un öğle üatü Malta' da mı, yok • ğın hızım nerede alacağını düşü-
1& yann aktam At!na'da m.ı ö~- nüyor. Henüz tiyatrolar, eğlence 
reneceğiz? Le Petıt Maraeıllaıs yerleri, çalgılı kahveler, hepsi a
.ıeazetesi birinci sayfasında, bü- çrk ! Fakat daha derin düıünen 
yük harflerle, Roma' da artık m~- fransızlann yüzünde bir endiıe 
bdder müdahaleye karar ven~- havuı var.----
mit olduğunu yazmaktadır •• Di- • • • 
ıer taraftan müttefiklerle ttal- Koordınasyon heyetının 
yanlar arasında müsait müzake· • • 
reler bqladıtnu bildiren tel- yenı b1r karara 
araflar ftl'0 llabtelif ılral hizmetlerde lnıllamlmak 

Ekspres 9 mafll pnü ltalya' -
dan geçti. l1taayonlarda bazı nü
mayİ• yaftalanndan ba,ka fn· 
kalldeHk ıörmedik. Polis ve 
,Um.riilc memurlan, her vakit ol
dµAu giıbi, bize nezaketle m~
me1e ettiler. 

Gece rahat uyuduk. lrriçre 
topraklannı ıeçerken, timalde, 
Belçika n Hollanda Gltilne al
man taarruzunun batladıtmı rü
yamızda bile görsek inanmazdık. 

Erken n hafif sisli bir aabah 
aaati idi. Kompartimanlardan 
koridora çıkanlar yataklı vagon 
memurundan taarruz havadisini 
;;aldılar. General Refet Bele, u
tandığı zaman, top seslerine ben
zer ufultular duydufunu a8ylfl
yordu. 

Biru IOlll'&t iaayonlarda bü
tün memurlan, trenin ıelip geç· 
tilfni farketmiyecek kadar, ga
zeteler üstüne eiihnit buluyo
ruz. Hnette kanı He lcanttk 
hayret bili var. Şüphesiz şim~i 
inriliz ve fransız ordulan Belçı
ka topraklanna ıinnitlet"dir. Mu
harebesiz harp devri geçiyor: 
tayyareler kanat kanada, tanklar 
tr8Yde g6vdeye boiuf&C&klar. 
Güzel ve serin baharm yeıilliii 
içinde, dün gecedenberi dört 
memleket gençliğinin tize kanı 
birn>irine kantıyor. 

Norveç limanlanm itgal et
mek için, Almanya hemen bütün 
donanmuım feda ettiii zaman 
Churchill: 

- Acaba &u cüretli hareket. 
kan.da cereyan edecek olan da -
ha mühim hadiselerin baflangı
cı delil midir? Sualini soruyor
du. 

Almanya ne yapıyor 1 Mak1&-
"' Hollanda ve Belçika'yı t.gal 
ederek, büyük dütmanı, lnıilte -
re'vi yakmdan tazyik altına al
mak mıdır? Yokaa kati mukad
der•• zannı mı atıyor? 

Zihinlerimiz mqbG, içimiz 
~m, Pariı' e varıyoruz. 

tben mlibayaa olunan ıirut makine ve a
lttı için lüzumlu yedek parçal&mı satın a
lmmaıı, makine hanaarlan Ye yanıcı mad
deler 1arnıçları inpsı ile lnih1al Yasıtala • 
rmın iıletilme1I için Ziraat Vekileti em • 
rinı 020.000 Urabk bir mütedavil sermaye 
nrilmni lroordinuyoa he7etince kabul e
dilmiıtlr. 

Belçika anlaımaıı 
fesholundu 

Belçika hfllrilmetl7le hülrümetimiı ara • 
ımda mevcut olan modoa Y!Yendi, takas iti
llfname1I Ye bu ltillfnameye mlizeyyel an
lqma hllkiimetimiıce fesholunmuttur. 

Tekirdağ' da gönüllü ha&ta 
bakıcı kunlan 

Teklrdat, 31 La. - Haziranda Tekirdağ 
ukerl haataneainde açılacak olan cönülUi 
hemtire lnıAuna bir çok münevver bayan
lanmıı 7a1dnu11ardır. 

Azmldc ve yabancı mekteplerde 
tUrkçe dil, kükür derıleri 

Ban umlılr Ye ,.abancı mekteplerde 
t.tlrkçe dl1 ,,. 1dllttlr dM'SleriDJa telebelere 
an1amryacak1an t*llc!e teıkrt'r edildiği se • 
rülmüıtür. Maarif Vekllcti bu hususta a
lüahlara bir tamim yaparak ana dili türk
ç. 01m17an çocukların bulunduğu sınıflar
da, takrirlerin en 1ade ,,. lı:olay anlqıbr 

bir ifadı ile yapdmaaı ve talebelerin tak -
riri iyice anlamalarının temini için yeni 
seçen kelimelerin kendilerine llyılr.lyle ve 
mlsallerlı isahı Ye iyi anlaYtP anlamadrJr -
larmın, mllnasip ıuaUerle, ııkı bir MJrette 
kontrol edilmeainl, 

Talebelerin defterlerine yudıklan not
lar aıretmen tarafmckn ilk ark ıörülmai, 
icap ediyorsa, tubih edilmesi. Not def -
terlerinde söriilen müıterek hatalac ımıf 
kartıımda inh edilmek suretiyle düzeltil
me1lni, 
Smıfm ,,. talebelerin liaan ve umum! ma

ltlmat ıaevlyelerinden yükaek olan ıstılah • 
larm lrullamlınumdan Ye ezberletilmesin
den kati emettı is;tinap eclilmeeılni, bildir. 
mittir. 

l1tanl>ul' da illimllk olunacak 
binalar 

Yeniden lnpaı kararlaıan Usküdar İtfai
ye binuı civannda bir talimhane sahalı 

vücuda setltilmesl lrararlalllllftır. Saba i
çin itfaiye binasmm yapılacaiı arsa civa
rındaki buı yerler lıtimll.k olunacaktır. 

lstanbul Valisi gitti 
latanbul vali ,,. belediye reiıi B. Lutfi 

Kırdar tıtanbul'u alllradar eden muhtelif 
lıler etrafmdald temaalannı bitirmit ve 
dün akpm !ıtanbal'a hareket etmittir. 

UL 

l Büyük Millet 
Medisinde dünkü 

\ :::::::::::::~::::~::::~:::~::::::::::::] j Askeri lk bahisleri 

müzakereler 
B. M. Meclisi dün Şemsettin Günaltayın 

başkanlığında toplanarak Devlet Havayol
ları, orman, vakıflar ve hudut ve aahiller 
ııhııt umum mlidürlükleri 1940 yılı bütçe
lerini müzakere ve kabul etmiıtir. 

Bunlardan orman umum mlidürlüğü büt
çesinin heyeti umumiyesi lizerinde söı alan 
hatipler ormanlarda yapılmakta olan tah • 
dit, sınırlama, amenajman, kadastro ve ale
lumum orman işleri üzerinde ıorulan sual
lere cevap veren Ziraat Veokili Muhlis 
Erkmen 037 de teıkil edilen iki heyet va
sıtasiyle 14.500, 038 yılında çalıımıı olan 
üç heyet vasıtasiyle 114.700 ve 1930 da da 
ıs heyet vasıtaaiyle 317 ,800 hektar olmak 
üıere timdiye kadar 446.400 hektar onnan 
tahdit edilmiı oldutwıu söylemiı ve ame -
najman itlerinin de ehemiyetle cöıönllnde 
bulunduruldutunu ve aon ıenelerde 500 
bin hektar ormanda bu lılerle uiraııldıimı 
ancak bunun çok elemana ihtiyaç ıösterdi
iini ve bunun da önümüzdeki yıl içinde te
min edileceğini lllve eylemittfr. 

Ziraat Vekili devlet itletmeeinden ve -
rimli Mticeler ahndıiını, bu lıletmderin 
iki yıl eve! 20 • 30 bin metre miklbı iıle • 
diii halde önümüıdefd sene zarfında 260 
bin metre ıniklbı lılaıeceiini kayıt ve bu 
veaile ile bu lıletmelerde çahpn memur
ların mesaisini takdirle işaret etmiştir. 

Vakıflar umum müdürlüğü bütçesinin 
mlizakereai mlinasebetiyle beyanatta bulu
nan hatipler ibidclerin tamirinde takibedi
len usuller ile tamir edil~esi lizrmgelen 
ibideler ve vakfa ait lıler üzerinde beya • 
natta bulunmuılar ve vakıflar umum mü • 
dürü Fahri Klper, verdiği cevapta, Abide
lerin tamirinde vakıflar idaresince takip e
dilen usuller ve vakıflar ldarHince yaprl • 
makta olan i3leri izah eylemiştir. 

Meclis buıün saat 10 da toplanacaktır. 

Bugünkü Meclis 
ı - Saym üyelerden bazılarına isin Ye • 

rilmesi hakkrnda Büyük Millet Mccliıi Ri· 
yaseti teıkereai, 

2 - Su mahsullen hakkındaki kanun lL 
yihuının ıeri verilmesine dair Baıvekilet 
tezkeresi, 

Bir clela müzakereye tabi olan 
maJJeler 

1 - Beden terbiyeai ıenel direktörlüğü 
1040 mali yılı bütçe kanunu llyiha11 ve büt
çe encümeni maıbatuı, 

2 - Devlet deniıyollan iıletme umum 
mlldilrllliü 1940 malt yılı bütçe kanunu l&
l'ihuı ..,e Mtçe cncibn-1 ........... 

3 - Devlet limanları iıletme umum mü
dürliitil 1040 mali yılı bütçe kanunu 117i· 
haıı ve bütçe erıcilmeni mazbataıı, 

4 - Posta, telgraf Ye telefon umum mfl
cftlrliiiü 1040 mali yılı bütçe kanunu llyiha
sı ve bütçe encilmenl maıbatatı, 

5 - Posta, tel~f ve telefon umum mfl
dürlliğünfln 1036 mali yılı heaabı bthine 
alt mutabakat beyannamesinin aunulduiu
na dair Divanı muhasebat rlyaaetl tezke -
resiyle Posta, tel,raf ve telefon umum mtt
dür!UğU 1936 mali yılı kati hesabı hakkın
da kanun llylhaaı ve divanı muhaıebaıt en
cümeni maıbataaı, 

Birinci müzalıeresi yapılacalı 
nuuldeler 

1 - Türkiye • İıHç ticaret Ye tediye an
lqmalarlyle merbutlarmm taecllokı hakkın

da kanun llyihaaı ve hariciye ve iktısat ..., 
climenleri mazbata.lan. 

2 - Tflrkiye - Suriye doıtluk Ye iyi kcıcn
ıuluk mukavelenameııi ile merbutu bulW'lan 
1, 2, 3, 4, 5, ve 15 numaralı protokollarla 
basual protokol ve bu anlqmaam Lflbnan'a 
da teımiline miltealHk beyanname ,,. her 
iki httldlmet ar.tmda yeni bir emWc ltillf
nameai akdine mütedair mektubun tudita 
halılrmda lraııun 11.yihau ve Harlci7e erıcfl
meni mubatuı, 

Çağra 

x Adliye EncUment l-~1940 cumarteal 
sUDU uat J buçukta toplanacaktır. 

Dün mevsimin en 
ııcak günü idi 

Dün cıehrtmh:de hava çok bulutlu geç -
mıı. rüzgA.r cenuptan 7 metre kadar hızla 
esmiştir. Gecenin en dUşUk sıcaklıtı 11, 
en yüksek sıcaklığı 30 derecedir. Yurtta 
hava Akdeniz sahilleri, ıark mıntakalan 
n Karadeniz snhlllerindc bulutlu, Marma
ra havzası, Ege ve orta Anadoluda çok bu
lutlu. Trakyadıı kapalı gcçmlıttr. 24 saat 
içindeki yllğ111ların kare metreye bıraktık
ları su miktarları Malatya ve Urfada 1, 
Besnlde 3, Erzlncıında 2, Ardahanda 6, 
Karsta 9, Karakösede lG, Zonguldak ve 
Trabzonda 2, Termede 4, kilogramdır. Rüz 
gA.rlar cenubu garbi Anadoluda eluıeriyetle 
şimali, Tra'kya. Marm&ra havzuı orta A
nadolu ve Akdcnl:ı: eııhlllerlnde cenubi, şar
kt Anadoluda garp, Karadeniz sahillerinde 
şark istikametinden saniyede en çok 7 
metre kadar hızla esmlıUr. Saat H de ya
pılan rasatlarda en yüksek sıcaklıklar Ye
şllköy, Kocaeli, Kırııehlr, Kayll".'rl, İsken -
derun ve Malatya.da 27, Bolu, Kütahya, Es
kişehir, Uşak ve Konyada 28, Bodrum, ts
IıUılye ve Dlyarbakırda 29, Bilecik ve Ur
tada 30, İzmir ve Adanada 31, Bursa ve 
Balıkeslrde 82, Nazllllde 34 derecedir. 

P. T. T. de yap.tan 
değişiklikler 

Poıta, Telıraf ve Telefon umum mtldür
lüğü yülcaek fen heyeti basından BB. Be
kir Vefa Çeyrekbqıoğlu İzmir, P.T.T. 
müdürlütUne, telıraf iıleri reis muavini 
Rahmi Oktay terfian yüksek fen heyeti a
zalığına, Eekiıehir P. T. T. müdürü Ab -
dullah Zühtü Sinemoğlu fen mlifettişliği • 
ne, fen mlifcttlıi Hüseyin Htlsnü Gülsel 
Eskiıtehir P.T.T. müdürlüılune, Ankara P. 
T.T. mlidilr muavini Nazmi Erkmen İs -
tanbul P.T.T. mlidlir muavinliğine, lstan -
bul P. T. T. müdür muavini Abdullah Şevki 
İnandık İçel P.T.T. müdürlüğüne P.T.T, 
batmüfettlelerindea Şükrü Tevfik Nilgün, 
İsmail Hakkı Dünmeı, İbrahim Atılan birin 
ci smıf P.T.T. müfettiıliklerine tayin edil
miılerdir. 

Ege 
t1rtal 

bölgesinde 
mücadelesi 

bmtr, 81 LL - Bu eene İz.mir ve .M~ 
niaa villyeUert dahilindeki ormanlarda ya
pılan tırtıl böcekleri mUcadeleai netlceıln
de 15 mayıı tarihine kadar 27.863 hektar 
sah&dakl ormanlarda H9 -.mele vaaıta -
siyle :527 bin 226 kilo tırtıl 1nıha edilmlf· 
tir. 

Yükse Ziraat Enslffüsü 
talebeleri İımiı' de 

tz.mlr, s1 LL - Şebrlmtsde bulwımakt& 
olan .Ankara ytlkaek ziraat emtltU.U ta -
lebeei proteaörlertyle birlikte dün AtatUrk 
heykeline bir eelenk koymutlardır. Talebe 
bUA.Jıare }CWttır parkta bir ~ 711PD11-
~. 

İzınir'de bir esrar 
kaçakçıaı yakalandı 
bmtr, 81 LL - !stanbuldan tzmlre es

rar kaçakçılıtı yapan Y&f&I' adında biri e
velki gece Bandırma trent ile İstanbuldan 
hmlre seUrken Bumatıane istuyonund& 
elindeki Uç kilo e11rarla beraber yak&lanm11 
ve tevkif edllmlıtlr. 

Gümrük reuni indirilen 
mağdenl yallar 

270 dereceden evel takattur eden hafif 
kısmı yilıde 11 - 25 nlabetine kadar olma.. 
ıaıdan dolayı )'6.s kilo9Undaa 15 lira alm • 
muı llıımıelen atır rmden )'af lan Ye tor
tularmm cilmriik reaml yilı kiloda yilı ku
ruta indirilmittlr. 

Yardımsevenlerin 

büyük konseri 
Saym Bayan İnönü'nlin ytiksek himaye

lerinde bulunan J'&rdnn ıennler cemiyeti 
menf••tlne 4 hulrıın 1040 salı cünfl *ta
mı aaat 21 de Ankara HaMım salonunda 
Doktor Protoriyile'jln ldU'ealndeld fllar -
monik orkeetra ile birlikte profnar Mitat 
Fenmen tarafmdu piyano ,,. profesör A. 
B. Wlnlder tarafından keman konseri Ye· 
rllecektir. 

Bileti., Yeaitebir ecsanesi ile, Banb -
lar c:addeelnde H•an Bca Deposunda sa
tılmütadır. 

Son harbin üçüncü 
haftasına bir bakış 

Müttefiklerin, herhalde zayıf btra1t-ı Buna mukabil, müttef~ 
tıklan ( Namur - Sedan ) bölgesinden hava kuvetlerinin yardınıifl' 
( Meuse ) nehrini -sağlam olarak ele ı meğe devam ederek ve dil 
geçirebildiği köprülerden de istifade at verdirerek, asıl büyük el 
ederek- gcçmeğe ve Sedan - Rethe: - /arının hazırlanıp taarrud 
Laon iıtikametinde ilerilemeğe mu- için lizım olan zamanı k• 
vaffak olan alman yarma grubu, müt- ve nihayet asıl ordusuna il . 
tefiklerin yeni kurdu.klan cephenin üzere deniz kuvetlerinin h 
Peronne ile Cambrai arasındaki kıs- tında deniz yoluvle çekil 
mında bir gedik açarak evela Amie"JI· malan daha kuvetli bir i 
Arras hattına ve sonra ıimaligarbiy: son alınan haberler de bu ib 
doğru dönerek Sonune nehrinin Man- hakkukuna deHilet etmekt 
ehe denizine kavuştuğu yerden Calaiı • • • 
yakınlarına kadar olan sahil bölgeeini Şimdiye kadarki hareketi 
de ele geçirmeğe muvaffak olmuıtur. harebelerin neticesinde 

Bu suretle, müttefiklerin, evelce de vaziyet, harp aanatının bir 
İ§Clret ettiğimiz gibi belki lüzumundan değişmezliğine y~ni bir ö 
fazla kuvette Belçika'ya yolladıklau tur ki o da .. harpta, ordııl 
şimal orduları, asıl ordulariyle olan arruzunda yap1.a:1 herhangi 
irtibatı. kesilmiı ve doğudan batıdan lışlık harbm sonuıı.'1 kadat 
ve cenuptan kutatılmıı bir vaziyete lemez .. prensıpidir. 
dütmüt hılunmakta ve bu vaziyette İlk tecemmuds yapılan 
boğuımaktadır. fse, kuvetlerln •evzi ve te 

Bu, her ordunun ba§ma geleıbileceic şünc:elere de ıiyast mül 
hadiselerdendir. Fakat yanyana çar • kert icaplardan fula, yer 
pışır, boğuşurken, bir müttefik ordu- doğar. 
nun menıup olduğu ülkenin kıralı ta- • • • 
rafından, yanyana muharebe ettiği Şimdi asıl mesele, sal 
müttefiklerine haber vermek lüzum..ı- Montmedy clvarınde: ( Mai 
nu dahi duymadan, o ana kadar cidd~n tahkem mıntaka.sma dav.ıs 
kahramanca dögü!,ien odusuna, baş • müttefik büyük cıdularınıtr 
kumandanı ınfatiyle, ateı kes ı Sill • ıonraki hareketlerinin Be"1' 
hını düşmana teslim et 1 gibi bir ı:tn ıindedir. 
rin verildiğine Hollonda bat kuman • Müttefikler, ttk bir rniJJll 
danından baıka lıir eı bulmak biç ol • bir ordu gibi, tek bir k 
mazsa çok zordur. da, kayıt11a prtbl7 birlete 

yaai mülahazaları bir tarafı 
tamamen asker! icapları 

Şimdi vaziyet no? haldedir l lirler ve harbı o suretle i 
Şimali Fransa'da, tiınal denizi kıyı- vaffak olurlarsa, bundan 

ıına ııkıımıı bir uziyette ingilia ve zan Je.1te, baZRn aleyhte, c: 
fransız şimal grubu, Belçika orduıu • cek birçok m•JharebeleriD 
nun bot bıraktığı öoğu cephelerini de katt neticeyi k"anmamalatl 
kapatmağa çalı,arak kahramanca dô • bir ıel>ep kalmaz. 
vilsmektedirler. Unutmamalı ki, 1914 ağtı 

1- akat cenuptan, Som üzerinden Ji· da ve eylUl ba~ında franıı• 
male doğru yapılacak büyük bir taar- ordusu, bugünkilr.den belki 
ruzun yardımı olmadıkça, bu ordunun sarsıntılar geçirmiıti. Şimdi 
cenuba doğru il~rileyerek daımanı ya- ha ıeri bir surette dUımaıı 
rıp geçebilmek ihtimali atık çok :ıra- nın ( Pariı ) in Adeta var 
yıl bit ihtimaldir. dar dayandığını görmUıtU.. 

lstan~ 1 Yilpyetinin 
1940 mali yıli bütçesi 
İstanbul villyet ve belediyesi.nin 1040 

blltçı projesi Dahiliye Vekiletince tetkiki 
ikmal olunarak yükaek tasdika arıeclilmek 
flıere Baıveıkllete verilmiıtlr. 

Edirne Halkevinde 

bir konferans 
Edime, St a.a. - Cfknhuriyet Halk Par

tlıi umumt merireıi tarafından tertip edi -
len ıeri konferanslardan biri de bugün Do
çent Akde. Nimet Kureıt tarafından Edir
ne halkeYinde •at 17 de Yerilmiftir. Akdea 
Nimet Kurat bu konferamta tilrklerin octa 
Aıya'dan garbe akrııru ve bilbana onuncu 
um1an 12 inci asra kadar Trakya'da Peçe
nekler ve Kumanlar sibi büyük ttlrk lro • 
lunmı faaliyetini anlatmııtır. 

Vilayetlerin 1940 malt yılı 
bütçeleri 

Seyhan, Kütahya, Yoııat, Rtıe, Sam • 
ıun. Burdur ve Antalya vill.yet huauat ida
relerinin 1040 bütçelerinin tetkiki bitmlt
tlr. Bütçeler Baıvekllete verllmittir. 

Rumenlerin İstanbul' da açacafı 
turimı sergiai 

İstanbul, 31 (Telefonla) - Romenler ta
tanbulda ııs hazirandan 1 temmuza kadar 
devam etmek Usere bir turizm aergtli ao • 
malt için buradaki alAkalı makamlara mü
racaatta bulunmU§lardır. 

Türk Maarif Ce 
Koleji 

Sergiden bir lt8I'. 
Tilrlr Maarif Cemiyetinin Y 

leJi orta bum talebesi bu 
)'Uı itlerinden mürekkep bir 
lamıttır. Serci busl1n saat 14 41'
taki mektep binuında açdac 

Serside göriilen eaerlerdeO 
luboya resimler talebenin fe 
liyet ve muvaffakiyetini ı 
Aynca bult blr amballj kllI 
mıt ciizel alacalı kliıtlar 
celbetmektedlr. 

Çok çahıtıldan mınaHalr .~ 
rillm talebeleri Ye öir9tlnenl• .. 
rut'1&7U tebrik ederiz. 

Banknot emisyonu 

Bize kolaylık göllermeğe ge
len polis memurlarının nezareti 
altmda. hamallar 9'yamızı tatı
yor. Taksi bulmakta . hayli güç
lük var. Hamal, toför herkes ay
nı aö:7.1eri tekrar edivor: 

- Harp başladı, Mösyö! 
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Ankara, 81 LL - TUrkif9 
Merkez Bankuından blldlrtl 
81-~1940 &kfamı itlbartyle 

mlıyonunun vaziyeti ıudur : - Ah ıu almanlar, onlara ıös-
tel'fM"• ~;z ! 

Sokaklılr, mağazalar, otel, 
her ıey tab;f halinde! Franea, 
Jr•ndi topr"klarmın maaun oldu
ftına inantfırılmıstrr. Mesele, ta· 
~,..,..,'.Un e~lçika'nm neresinde 
"··•durulaca~ıdır. 10 mavıstan 
1 ~ .... ""• kad"" halle nıhunun 
.... değişik tezahürlerini görece-
". 117 

Otelde ilk ~ece. aaat on bire 
d"'"'ı aleti! MMum köpek düdü
H daktlc:alarca haykınyor. Her· 
lr• mahzene ta•ınıyor. Burada 
hemen fU11t1 a8ylemeliyim ki 
Franaa ve lnıiltere' de 11iınalc 
demelc, hinalann alt katında 
mermi parçalanndan yahut JI• 
lalan bina enkazından aalonda
hileeelr yerler de,.,elctir. Otel ko
rhlotanda bile durmak klfi ! 
Qlaqow' da üç buçuk. dlht mil· 
,,.... liraya yapılan yeni lllcoçya 
dain'-l binasmın sığınağında 
MI• direkt ilMetlere kartı eami-

1 ki resim sergisi 

A nlcara'nın en bQyük, en ıe. 
niı ve ıimdi bütan ağaçla-

rı yeıerdiğl, çiçekleri açtığı ve 
tarhları geliıtiği için •n gü:ıre/ yo
lunun iki tarafında bugiJn ild re.im 
sergisi birden açılıyor .. 

Hldi•e, bit tesadQI d~lildir. Bu
nu rejimin yerleıen havası ve mu
ayyen/efen iklimi içinde kutlu bir 
netice, u;urlu bir icap saymamı• 
1'•ımdır. 

Gasel unatlarda medeni millet
lerin birer enerji kaynağı balaca
;ını s6yliyen Şefimizin devrinde 
açılan bu karıılılclı serıilerde "llti
lat., ıa ba•ırladığı "marifetleri., ft5-
rlyot ıibl oluyoruz. 

Vlua meydanındaki lbideyi Çan
bya'ya baflıyan büyük yolun ilci 
yanında naat eserleriyle dolu ild .. ,,11 

Bana hlına manrara edebiyatı 

taril ve tasvir• çağıracak kadar be
Jl1atll4ir. 

'l~N l~ll IL7'R 
·~Dikkat'' le olıarlıen .• 

GQniln birinde "Akşamn ın ''dik
katli,, muharriri, bendeniı:e yazı ya
zanların okumaları, ama çok oku
maları lazım geldiğini söyliyerelt 
kendi gazetesindeki yazıları dikkat
le okumamı tavsiye etmifti. Doğru 
sözleri, yetinde verilmi!f 6ğQtleri 

dinlemek adetimdir. o gün bugün
dür, fırsat düıtükt;e olrumaktan ge
ri durmuyorum. Hele "Günün an
•iklopedisi,. sütunu bilgice eksikle
rimi tamam/amağa, "dünyada neler 
oldu, neler oluyor!,. sütunu da me
rale ve tecessüsama tatmine birebir 
geliyor. 

Eve/ki gün Belçika kıralı Leo
pold ve hanedanı hakkında biraz 
aıuiklopedik malibmt edineyim, 
dedim ve amiklopedi sütanunu o
kudum. Bu menua dair yazı/an ya
sının beşinci paraırafı fU idi: 

.. Albett'in aç evladından en ba
yağa fimdi alman/ara teslim olan 
Lttopold'düt ki 1901 de doğmuı, pe
derinin 1134 te dağ sporu kazasın
da vefatı aserine devlet baıına geç
miftir. 1921 da doğan /sveç preme. 
si Anrid'le evlendi ... ,. 

.. Dikkatli., mubartitler tarafından 
yHıldığına ıaphe olmıyan bu an
siklopedi •Otununda yanlıf buluna
mıyacağı için kıtallçe Anrid pyet 
bugün ••l olaydı, 1926 da doğdu
ğuna g6re, 14 yqıntla olacaktı, de
mek / 

Sonra 6teki sütunda Amerikadakl 
iki• lıemfirelerin vergide bit ldfİ 
mi, yoksa iki kip mi Nyılacağıaa 
dair olan fıkrayı okudum. Burada 
da ilmi ve fenni izahlar vardır. Me
self deniliyor ki: 
•Jı mahkemeye düımi§tüt. Hl

kimler dahi ne yapacaklarını bilme
dikleriadea biyoloji ybi Umi n-

zaif ülaza mütehassıslarını ehli vu
kuf tayin etmişlerdir ... ,, 

Biyolojiyi yini ile izah eden ilmi 
vezai/ü/azaya ne buyurdunu:ırl Bu 
ağdalı terkip bir zamanlar fizyoloji 
Jıarıılığı olarak kullanılırdı. Demek 
ki ıimdi biyoloji mfnasını almıı
tır I 

Evet, ga:ıreteci okumalı/ ve ben 
de aldığım t5ğüde uyarak okuya-
ram • 

• • • 
Dal yürüyiince ••• 

Amerika'da K.aliforniy.a•da bit 
daf, mart ayındanbetl yütiJyormuı. 

fu halde "dal dafa kavuımu, 
iman imana kavuıur/,. s6:ırünan pa
pucu dama atıldı, demektir. Birçok 
insanların biribirlerinden ayrıldıfı 
bit sırada Amerika dalları bitibi
riae kanıımak için berekete geçti· 
/er, demektir. 

Bir de "dağ yürümezse aptal ya
rarı .. s6ziJ vardır. Dağ yürüdafane 
g6re aptala durmak mı da,ıaP Fa
kat durur mu idi 

T.1 

Bankanın açılııında ban· 
ka kanunu mucibince de- f 
ruhte edilen miktar ...•.. ıll& 
Banka kanununun 6 - 8 
inci maddelerine tevfikan 
hazine tarafından vaki te
dlyat olup tedavWden l'eri 
çekllmlı oldug-undan bun· 

8 dan tenzil olunan •.•.• . 1 

830. 
İll;e· ~ı~u'n~ si-5.i94o 't!U'~-
vUlün umum yekQnu 330.338 uJI 
b&lit olmalttadır. Bu yekOJI 
lirası da eaki hartıı banknotl 
ıekklldlr. 

Refikamın doğumunda 
bir gayret ve Hyakiııtla çall 
klil bir doğumu kolattıkla 
Doğum ve Kadın haıtıh 
ba1111ı Dr. Emir Necip ~ 
nen teıekkürU bir borç ~ 
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ikan birliği 
hsadi 

(81111 1 • 
rtık & k• ırıci sayfada) 

r' e tl b ııeaıeae ~encdenberi yaııyan 
l'ttıı d~ iUnden güne hayati 
• OJ-t 
Raç ırib• ~cınleketten alan 
itte ı, hıssedilir derecede 

\'r11p .. hve kuvetlenmektedir. 
1 .. arb' 

': olan 1
• ~e hunun etrafın-

fı~ı; b' Yenı ıdeoloji dalgala-
t edecei:' .kat daha takviyeye 
lk hr. 
· l\n Bir)"·· 
;ıııotnau •gı; gelişi güzel 11ade-
'l'İYle a~n Yalnız siyasi dü

llıa llıii vucuda getirilmiş bir 
iktı,'~;sCAi değildir. Bun

leairi :=ı 
1

1 ve ilmı telakkilerin 
11 llıille~ ın.uştur. Bu hakikati 
. e İçinderı kadar müsbct bir 
r en " ltıilJet Roren Avrupa'da 
'Reııç nı~0ktur. Zaten yeni fj. 
bıık anı 1 letter tarafından da
llıediJ• aşılıyor ve daha kuvet· 
'e..: 'Yor "'I k "k •. · •Yle t • • ı:. c trı ve motor 
lııdin nbıatın insan dehası 

Ve i.-ı~al>tedilmesi milletlerin 
• -" •nıa· ' 111 h' 1 Vaziyetlerinde yeni 

ır le . 
• tıı. ita sır Yaptı. İşte bu 
1 
renk l'"şıaında ınilletleri gene 

, hilrııek v~ .hususiyetleri içinde 
'~!e Yak/Çırı ınilletlerin biri

ır ıu ndan ve derinden sa-
td rette 1 • k tı. Aksi an aşma lan ıktıza 

1~1\tı... lnkdirde gene bu t .•• d • 
ararı d ogurduğu yıkıcı fi-
•eıı ,.11

• ~n küçük milletlerin 
~· nıuk'Ç•nde boğulup mah· 

•r ve adderdir. l,te bu bü
balka:ı~Pnsip içinde hareket" 

,?ıdaıı e 
1 

ar bu hakikati adeta 
11flh~d ve) duyulan bir his gi

ttP . i fik • etmişlerdir. Balkan 
ır•f ıahi dl't, ruhi ve siyasi vazi-

rı r e b' •. 
, llıGtrık" ırıbırleriyle anla,. 
,11ııen u un olınıyan, ve zıt gi-
1 '°'l trı nsurlnr arasında tatbik 

l!tı ~ llvnffak olmuştur. Ha
• d"7l ~nlaşınadan önce dört 
kttirıine 1nin dimağlarında ve 
• k0r1. .. topraklan üstünde ge
ırd "' .. rıç "h • 

j ı trıı,· 1 lıraslan vardı. Fa-
·~ il •re Ufukl 

jJ;l.J. k aile._ arda doğan ha-
oı· , 1'a hirn ntilletlerini ikaz etti. 

{'ıi fethtnantığın mahsulü o· 
'tarak etmek maksadından 
Çey,.tai Yeni bir hi\letiruhiye
'1 t 1 .etrafında birleştiler. 

tıı:ıl d 1 . d" b' • 
1 • daL en er ,ım ı ırı· 
l'lı rıa z" 
1 

tlah 'Yade yakla,mak ve 
f lf Ve ; kuvetle sıkmak İçin 
~i 8 gi eler bulmaktadırlar. 
lııad: ~ Rrad'da toplanacak o
~I 1°nıey hakikatte bu İş· 

,~~eti a acaktır. Dört Balkan 
1 ti h tasında ticari münase
l a l' 
kl&adj h •Yade kolaylaıtırmak 
~Olay ., areketlerin akıılarını 
,
0Ytnak e. ~aha emin bir vazi
liıtiirıd ıçın iktıza eden mev· 
'141a!'ı e dört ınemleketin mü-
tttı &ırf ikt d" b . . 
~ .~ri he ısn ı çen er ıçın-
fıltıı.ı.ıshet k bakımdan tetkik e-

1 itir f nrarlar alacaklardır. 

d birlj~~ etınck lazımdır ki 
tı b Rı fikr· . , Ulu ı olgun bır meyva 
ili,. a nrnaktan henüz uzak -

bıı d .. ·
1
alkan milleti olduğu 

t .. re · 
ıııd" İtıtıb nın dııında kalan ve 
tJıı llllt R'b~~ etıniyen dostları-
1,. da h,~ .. 1 ıktıaat ve kültür ıa· 
h,'rı il/~ daha tamamiyle a· 

111rıUrıi anıalar da vardır. Fa· 
~.. l'etin _ . 

l'I ""l•aı d Yarattıgı temız 
C\ "e ha~ a her müşkülatın, 
~l~darı ık~~lerin yardımiyle 
fıf~ hıı-liğj IUphe etmiyoruz. 
ti~~ hiltlrne Bulgaristan, Köse· 
) 11,_. 111 t l>ıu, •empatinin aynı 

"l L etnad" • d e~· ttabi ııın en ibaret o· 
h, 'il~ ı:·· ne tarafından takip e

l'~~ Ore a 
l'.lııı, !ıtil\ ernpati ile baıhyan 
~ b~' iltih~ın ve uzak bir ati· 
'ft, 1~ hir C~d ~tınesine mani O• 

tde Ilı ıihrı·ı dı sebep görmüyo-
ba~ ~İilh~Yet ve insani telak-

~lıı:ı l\lıır, ın olan Balkan bir-
ıı alt ~· nın m l k • d .. , b flkrj eın e etın e go-
leıt~ fikirı:~en Yalnız uzakta 
ll?ıç deva za.rnanr-ıızda da 

• Q11 k bir bil\ eden gülünç ve 
1i\r111 arı at~rb~rizrn telakki e-
111,t 11 hiirrn edır ki başkalannrn 

. ~ııı, 'hı, 'ta.et etınek istiyen bal
ı ~ dıı ~l ~a.nda kendilerinin 

ı. . lll)\ı h" 
'ltr Urtnet edilmesi· 

d~iirıu . 
111,ı a"a.ta .. •htiraslar 

1 ıı f· • 'nd , emperya· 
t! Çı;ıı. •krj lce a~ ~zak olan bal· 
t it h lldı ı·t·'-ı·ıı ... ~ ~ıı lla8a8 ° ı,.. a erı uze· 

tt .'ıı ı;~l'"p 1şın t~. lstiklalleri için 
1 

h.. nıııı~tl .. ~ ar Yapan bütün 
~· ~."~ ... rı b 1l'ııd 11a.sın 1 ' u mefhumun 
:• , la.kd· herkesten daha 
ı '- tb ır ed 
O('b'ı· 11St b· h er. Bu itibarla 

"• ı 11' ır a .. 
\I~ Ctlerj • •Va ıçınde kendi 

l)ıiıı~:~"da11~ ınki,af ettirmek 
ıt d~ll eri k 8 bulunan Bal· 

ıı • t11~ endi i ı . . 
d• 1l'i 1 'rı in ' erıne kendı-

~ dıı ·ıelaltk· sanların karr .. ması· 
lı ı ~ ı e0n v 

;.. aı1ı lol>la. ez. Bugün Bel· 
·• h a.rı b. ntısnt 
~ tr d.. ırJig· • ı Yapmakt" 

'tıü,h011 rn ~I •ktısadi konse
et lrıı.ra. 

1 
ek ete faydalı o· 

r ill" vermesini di-

Fransız gazetelerinin tefsirleri 
Paris, Sl a.a. - Havas: Gazetelerin bil -

tun askeri muharrirleri, §imal ordusunun 
vaziyetini, bUyUk bir heyecan ve gittikçe 
artan bir alrıka ile takip etmektedirler. Her 
geçen saat, kahramanca mUcadele eden kı
taların vaziyetindeki fenalığı azaltmakt
dır. 

General Duval, Jurnal gazetesinde diyor 
ki : 

"Alman propagandası, her oeyden evci 
alnıanların mııncvlyatı Uzerlndo teelr yap
mak hedeCinl gütmektedir. MUtteflklcr, hiç 
bir şeyin earemadığı ve e:ırenmıyacnğl bir 
azimle yanyann sav!l§maktadır. Böyle bir 
şecaat ilk mUkMatlarını da göstermiştir. 
Bu muharebede mUtteflkler, §ereflerlnden 
bll§ka çok §eyler de kurtarmııılardır. Al -
mnn propıı.gll!ldasının fransızlar \'e lnglllz
ler nrMında anlıu.ımıızlık bulunduğuna t • 
nandırmıyıı çalıgtığı bir sırada ııuro.smı te
barllz ettirmek icap eyler ki, frnnsızlar vt! 
inglllzler birbirlerine karııılıklı olan en 
kuvetlt ve en C'mfn yardımlnrdıı bulun -
makta ve mUttetikler birbirleri ile cesaret 
ve eebat bahislerinde mlisabaka yRpmakta· 
dır ... 

Almanlar gemi azıya aldılar 
Charles Morlce, Pötl Parizycn gazete · 

sinde Flandres muharebesini anlatırken hu· 
nun, frnnınz Flnndrcelnln bir kııımı ve Bel
çika Flnndreslnln ufak bir parçası üzerinde 
aman vermez muazzam bir mUcadele teş
kil eylediğini söylemekte ve sözlerine ııöy
le devam eylemektedir. 

''Tahrip harplerinden bahseden Welles'ln 
haynllnde yarattıkları, sah ı;-UnUndenberl 
burada olup bitenlerle hiç bir suretle kıyruı 
edilemez. Alman u:ğınlığı, gemi azıya al· 
ıru§tır. Almanlar muharebe meydnnınn, 
durmadan değiştirdikleri insan kUUelerl 
artmaktadır. Yrıınsızlar ve İngilizler, buna 
çok yUksek bir enerji ile cevap vermekte
dir. Hava, kıırıı ve deni:ı: kuvetleri, hep bu 
cihet içindedir. Tanklarla mücehhez fran • 
sız fırkaları da muharebcdcdlr ... 

Hakiki hamaset destanları 
Orclre gazetesinin, nskcrt muharriri, ot· 

mal ordusunun kahramanlığını tebru1lz et
tirerek diyor ki : 

"Denize varmak için verdikleri muha • 
rebelerde General Prloux'nın ve ordusunun 
yaptıkları, haklkt hamaset destanları ha • 
reketıerldlr. İld taraftan ve UçUncU taraf 
da bir kısmından tazyik altında bulunan 
mUttetlkler, aynı zamanda. hem ileriye, 
hem de yanlara ve hem arkaya doğru harp 

etmektedir. Ekseriyetle sıkı nl:ı:am halinde 
ve §lddetll surette piyadesini ileri l!ltlren 
almnııls.r, çok bUyUk zayiata duçar olmak
tadır. Almanlar, kendi hnlklurına Leo • 
pold'lln teslim oluşunun Blanebard ordu -
sunun teslim olmasını intaç eyllyeceğl his· 
sini vermlolcrdl. Alman tebliğleri §lmnl 
ordusunun denize doğru yaptığı mnııevrn 
hareketini, ıntı:ı:amsız bir rlcat gibi gös
termek hedefini ıı1}tmektedlr. Fakat, bu, 
tamnmlyle yalandır. Şimal ordusunun va
ziyeti vahimdir. ı~eopolıl'un hlyanetl esna
sında Umldsl:ı: olarak bile gözUkmllştUr. 
Fakat. bugün fll!yatta, vaziyet derin suret
te deıttşmlştlr ... 
lngiliz gazetelerinin sitayişleri 

Londra, 31 n.a - İngiliz sefer! kuvet • 
!erinin tahliye nmellyeslnl muhafazayıı me
mur dlimdar kıtaatının parlAk mildo.faala
rından bUtUn gazeteler stayl§le bnhset -
mektedlr. Fransız kuvetıerlnln takviye kı
taatının ynrdınılarının geri çekilme tıme
llyatınd:ı çok hUyllk fnydnlar görllndUğU
ı :. de llAve etmektedir. 

Gazeteler, inglllz hava kuvl'tlerlnln son 
derece kıymetli yardımlarına da. şllkranla
rını bildirmekte ve lngillz veııaltınln gerek 
tayyare gerekse pilot ve mürettebat nokta! 
nazarından falklyettnl tebarUz ettlnnrj<te
dlrler. Fransız erkAnı harbiyesinin yeni mu 
harebeyc lnUbak etmekte gösterdikleri u -
yanıklığı da ileriye Btlrmektedlrler. 

Müttefikler darbeyi zamanında 
indirecekler 

Diğer taraftan lnglliz gazeteleri her nevi 
harp mnlzcnıcslnln lmnllHında sUrat ve 
miktarın artmasında, lngilterenln oynadığı 
rol UzE'rlnde de ısrar etmektedir. 

Taymls gazetesi, Almanyanın bUtUn ko:ı:
larını oynndığını ve almnnlann ilk darbc
lerıne mlıtteflltlerln bUtUn vasıtalarla mu
kavemet etmeleri lüzumıınu yazmakta ve 
sırası geldiği zaman mUttcfiklerin de ku -
vetll darbelerini indireceklerini fll'ıve et • 
mektedlr. 

Gene Taymls gazetesi ya:ı:ılarına devam 
ederek mUttefiklerln Hltlerl ant bir za -
ferden' mnlırum ederek Almnnyanın haz! • 
metini hazırladıklarını söylUyor. TaYmis. 
alman denizaltı hj!.rhinln nlsbi durgunlu -. 
ğundan bahsederek Almıuıyanın ıon iki ay 
zarfında bliyl\k miktarda denizaltı hazırlı· 
yarak, denizaltı harbine tekrar bıu.ılıyaca -
ğını znnn tmcktedlr. 

Flandres' dan dönen kıtalar 

İngillere'ye gelmeğe baıladllar 
(Ba~ı ı. inci sayfada) tarın :nuauam \tayıplanndan bahset-

maktadır. Bu Ka abalığa rağmen dün mişler ve alman tayyareleri ile ola~ 
50 alman tayyare:>i tarafından bir ha~·a çarpışmalarda ingiliz hava kuvetlerı
bombardımanı yapılmış ve bu bombar- nin sarih faikiyetini anlatmışlardır. 
dımanda yalnız bit kişi ölmüş, bir kişi Bütün bu askerler çok yorgun gÖ· 

b b zükmektedir. Geçirilen büyük imti -de yaralanmıştır. Bununla era e.r _ 
handan sonra bir çok çehrelerde agır şimdi alman topçusu Dunkerque ve cı· h 

varını bombardımana başladığı için bir ifade mevcut olmakla beraber, çe · 
tehlike artmaktadlr. relerin hiç birinde hiç bir bitkinlik 

Bir lransız kumandanının emaresi gözükmemektedir. Bütü~. as-
kerlerin maneviyatı tamdır ve yuk • 

anlat tıklan 
sektir. 

Bu aabah karaya çıkan bir franı-.12 Almanlara bire be• nisbetinde 
kumandanı bana şu sözleri söyledi : :!f 

.. - Gerek hcırp ıamanında gerekse zayiat verdirildi 
barış zamanında birçok seneler İngiliz Londra; 3~. a .. ~ -;- Fla~dres:~an g~-
askerini görmek ve tanımak fırsatım len .binlerce ı~g~lı:ı: a~kerı bugun L~n: 
buldum. Fakat ~unların bu seferki gi- dra dan geçmıştır. Bırçok askerler ~ 
bi nümune olacak şekilde hareket et-, giliz sefer! klıvetle:inin dü~~~.a ~ı. e 
tiklerini hiç görmemi!ttim. İngiliz ao- beş nisbetıntle zayıat verdırdıgını V~ 

s tı bT · f 'k" tını keri barış zamanında manevralarda bi-ı h:r yer~~ ~a~? a ı ıyet.ı at .. ıye 
le zorlukla yapık.bilecek hareketler gosterdı~ını soylemektedırler. ~1.lan 
yaptılar. Bazan sayısız mülteci deilu aşkına bıze daha o;•Jk tayyare verınız " 
bölgelerde doğrudım doğruya düşma· sözleri herkesin ağzında dolaşmakta · 
nın cenahından grçtiler ve bu hareketi dır. . . 
hayret verici bir suretle ve tam bir i'l- İngiltere'ye çıkar!lan fra~sız. - ıngı· 
tizamla başardılar. İngiliz askerinin Uz 0kıtaa.tını? ku.vveı man~vıyesı ve ha. 
evsafı hakkındaki takdir ve hayranlı· letı ruhıyesı mukemmeldır. Bu kıtaat 
ğım hiçbir zaman J;ugünkü kadar bü· arasında Belçikalı subay ve erler \e 
yük olmamıştır. , vardır. Bunlar kıralın düşmana te!;l~m 

H lk alkı:ları ara•ında olmak için verdi~i emri hayretle kar-
a ın ::r 1 d kl · ·1d· · l d. 

Ş . l "ttefik ordularına mensup şı a ı arını oı. ırmış er ır. 
ıma mu B I r · · · f 

bir çok askerler, lngiltere'nin cenubu un ~r tesd~m c~:ınl e ıtaaBttel n.kıs ın· 
k• h"ll • d bir limanda karaya kaf etmışler ır ve "ın erce e çı a as· 

şar ı sa ı erın e k . . ü .. 11 L ld'"' · i 
çıkarılmış ve dahile doğru sevkolun- erının çu~c eopo du~kl~rı.n~ .

1
" 

muştur. Bu askerlerin miktarı, bildi- t~t etme1:'ege kaı ar ver ı erını ı.ıı • 
rildiğine göre, binlercedir. Bunların dırmektedır~er. • 
bir kısmı lizerinde hafif yaralar gö- T ahlıye d e~am edıyor .. 
züküyordu. Yüzler ekseriyetle yeni Lon.dr~n.ın. ~:tahı)~.ettar mahafılı~-
traş edilmişti. İçlerinde bir kaç gün- den. bıldı~ıl.dıg.ı~e gore, fransanın şı· 
lük sakalı olan da vardı. Halk, asker- malındekı ıngılız ve fransız kıtaatı
leri evela sükfit ile karşılamış, sonra, nın tahliye ameliyatı devam etmekte· 
Flandreslerden geri dön.?nlerin el i- dir. Tahliye edilenlerin miktarını bil
şaretlerine cevap vererek şiddetle al- dirm:ğe müsaade ~lmamakla wber~be~, 
kışlamıştır. b~ mıktar~n çok yuksek oldugu bıldı· 

Askerlerin anlattıkları rılmektedır. 
Askerlerin bir çoğu, çok yorgun bu- Şimdi m~ttefik kuvetler, müdafa: 

lunuyordu. Bunlar trenlere yerleşir hattını sahılden muayyen mesafed 
yerleşmez uyumağa başlamışlardır. o~mak üzere tut~ak.t~dırl~r. ~!mantar 
:1iğer bir kısım askerler ise pencere- ~ı~~ok def?lar, ın~ılız~e~ın duşmanın 
1 d bak yorlardı Askerlerin bir onunden fırar ettıklerını ve bozulan 
er en ı . h'I d - k' 
Ç<'ğu, geçirdikleri müthiş günlerin in~iliz .o~dusunu sa. ı e ogru ta ıp 
hatıralannı yadetmişler ve arka arka· ettıklerını tekrar ettıler. 
ya gördükleri hava bombardımanları Yapılan ricat hareketinin 
hakkında tafsiHlt vermişlerdir. Fakat ehemiyeti 
hStıraların en fecii, alman tayyarele· Buna mukabil şu cihet tebarüz etti-
rinin muhacirleri ve hastahaneleri rilmektedir: bir ricat kadar müşkül 
bombardıman etmeleri teşkil etmek • harekatı askeriye mevcut olamaz. Ri· 
tedir. Aı>kerlerin bir kısmı da alman· cat hareketlerini ikmal etmiş olan kı

terken Balkan birliğinin ilk müte
,ebbisleri olan ve şimdi aramızda 
bulunmıyan iki memleketin iki bü
yiik ba,mm aziz hatıralarını da 
hürmetle yi.dederiz. 

N.A.KOÇOKA 

taatın gemilere irklibı, sair her hangi 
harekatı harbiyeden daha fazla kabi· 
liyet, disiplin ve cesarete ihtiyaç gös· 
teren ameliyat demektir. 

Biltiln bu harekatın açık "lllilıırda 

gizlenmeğe veya almanlarır n ·m-
mel surette haberdar olmalRt nanı 

Büyük Britanya hava 
kuvetleri tarafından 

Londra, 31 a.a. - Resmen bildirili
yor: 

İngiliz hava filoları, 20 avcı tayya
resiyle birlikte seyir eden 24 alman 
bombardıman tayaresi ile bir çarpış
maya tutuşmuştur. İngiliz hava ku -
vetleri, 9 bombardıman ve 1 avcı tay
yaresi düşürmüşlerdir. İngiliz hava 
kuvetleri hiç bir zayiat vermemişler
dir. 

............................................... __ 
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IS 
VAKİT 

Umumi vaziyete bir bakı§ 
ASlrıt US, ba batlık altında, ıoa uyaluıtinde• 

elde eıtiji intibaları balıis -Ynıı edcnlı di7or 
ki: 

"Almanya,.a karıı l.itaraf olmak itin nktinde 
Fransa ile askeri ittifak yapmıyaıı. teblıke tabak. 
lcuk eltiktra ıonra bile ukrri iıbirliii İçin ıauıte· 
relı bir müdafaa p)aıuııa lıızam ıörmiyen Belçi· 
ka, ancak hudatlarr.ıı karadan Ye lı3ndan alman 
ukerltri açtıktan, dalıildrki ilıtilil teır kküllni fa. 
alivete ıeçliklen aoııradır ki. Pariı ft Londradaa 
imdaı iaıedi. 

lıte timdi ıimali Fzansadalıi inciliz "Ye frama 
ukerleri, böyle zanunı crçmit ı.ir imdat iıardine 
cevap nrilll'liJ '' yeniz olarnk ileriye atılmıt ol· 
ıııanın acı alabcti karınmdadır.,. 

Vaziyeti ıınıurni ıekilde mutalea eden muharrir 
makalesinin ıon kummd• di)or ki: 

• ze 
( a.a.) Matbuat servısı 

Yeni Sabah 
T el8.§a mahal yoktur 

HÜSEYiN CAHiD YALÇIN, ı.a llaılılı. altında 
lıarp llaıladıiı malarda ÇemlıuleJD'in: ''luıranlık 
YI sok ıstıraplı ıiinler yaııyacafızw dediiiııi .... 
tırlattıktaa ıonra diyor ki: 

"itte ıimdi ı.iiyle ı.ir ıınınffakiyebizlik ıaflıa· 
11 içinde lınluııayoruz. Ealci inciJQ ı.aınlı.iliniıı 
ıözleri sadece bir edeı.iyaltan ibaret deiildi. Haki· 
ulin namııskir bir ıorette ortara lıoıımuı drmck
ti, Mavalfalıiye!lizliiin muttefiklerimiz için çok 
atı ı.ir ıtkil aldıiıaı n lıuaba katılmıı olaa 
zorlaklu,ıa arttıiıııı corüyor Ye keııdileriııi.n teeı· 
ıürüne laıııunrıı iıtirak ediyoruz. Fakat bu nı.İ• 
yel harbin ndiccıi lıakkmdaki limitlerimizi zerre 
kadar aarsmıyacaiı ıiı.i muıtefilderimizia azim ,.. 
metaneli ıızerinde de hiç bir fena tesir husule c•· 
tirmemiıtir.,. 

Huttyin Calıid, lıarp vaziyetini lıuliaa ettiktea 
ıonra diyor lıi: 

''Bucua fransı.z ordusumın Lemeıı el ıunılmeıaİJ 
lıir lıalde dimdik ayakta durda(umı bıiıyoruı, la
ciliz azim Y• ubatıanı hrikutade bir fuliyıt ile 
zaferi lıazırladıiını cöruyoruz. 

Narvik mıntakasında, 27 ve 28 ma
yıs günlerinde, İngiliz muharebe tay
yareleri, 13 alman tayyaresi düşür - · 
miişlerdir. 

"lı1uttefık mrmlckctln nziydİn nlıametini &1• 

h inkar rtmiyorlar. Alııııınların ıimdiye kadar 
elde eıtiklrri munffakiyrtlrre yenilerinin katılına· 
aını bile coze alıyorlar, Fakat hiç ı.ir vakit nilıai 
zaferden en kiıçuk ı.ir ıuplıe ciislermiyorlar. 

latillya airıyan lıcr fransn toprak parçuı, fran· 
11z milldine olduiıı kadar inciliz milletine de lıa 
harbin mina ve mabiyrtini daha İyi anlatıyor ,.. 
ba memld<etler buıiiııku iiliuıı Te dirim miicadde
ıindc mnıaffer çılsmak için akla ıelea lıer türlü 
frdakirlıkları ciize alarak 0111 ıöre lıazırlanıyor· 
lar • ., 

lnıiliz tamre kol'eılerinin failı almaıı tamre
leri kar111mda harikalar yarathiına p.lıit balıımı
)'11ruz. Alııwılarm lıarp mavaffakireti namına elde 
elliklui Mlirelcr istemiye islemiye lıarp eden 
kuçuk Hollanda ile daımana trılim olmak rwılctiııi 
irıikAp eden kralm terkeıtiii topraklara 7a11lmalı
la11 illartt kalmııtır ... lngiliz. tayyarelerinin faaliyeti 

Londra; 31. a a. - İngiliz hava nez..ı· 
retinin tebliği : 

Dün İngiliz 1ıava kuvetlerinin esas 
gayretini Flandrcs'daki müttefik or • 
duların cenahları iizerinde düşman 
tazyikini azaltmak teşkil eylemijtir. 
İngiliz avcı tayyareleri, düşman tc -
şekküllerini durmadan dağıtmı' ve 
bunlara ağır hasarlar verdiımiştir. 
· Dün avcı tavycırelerimiz tarafınriar. 
asgari 63 düşman tayyaresi düşürül -
müştür. 

Bu arada İngiliz bombardıman tay
yareleri, düşman nakliyelerine ve 
zırhlı arabalarına hücumlar yapmı~lar 
ve ayni zamanca köprüleri ve tooçu 
mevzilerini tahrip eylemişlerdir. Bom 
bardıman tayyarr!erimiz hepsi geri 
dönmüştür. Mc:~se~schmidt tayyarele . 
rinden biri dü~üri!Jmüştür. 
Fransız - Beiıika sahilleri üzeri-ı · 

deki harekata iş~iTak eden 10 ingi1ız 
tayyaresi kayıptır Fakat, üçünün rr.Ü· 

rettebatı bulunmuştur. 
Yine dün, avcı tayyarelerimiz, S'! • 

dan mıntakasında, 11 düşman tayya • 
resi düşürmüşler ve diğer üç düşı.N>n 
tayyaresini de h:.ı;ara uğratmışlardır 

Amerika süralle 

hazırlanıyor 
(Başı ı. inci nylada) 

man alınacağını ümit eylediğini bil
dirmiş ve kongreden milli müdafaa i
çin bir milyar dolarlık munzam kredi 
istediğini ilave etmiştir. 
Avrupa'daki Amerika tebaasını 
almak için bir vapur yola çıktı 
Nevyork, 31 a.a. - Amerika'nın 

Washington vapuru bugün Avrupa
ya hareket etmiştir. Vapur Fransa'da 
oturan ve memleketlerine dönmek is
tiyen anierikalıları alacaktır. Vapur 
sıhi malzeme nakletmektedir. 

Harp talihi müttefikler 
lehine dönecek 

Vaşington; ~l. a.a. - Amerika ot -
dusu erklinı hra·biye reisi general Mar
shallin kanaatine göre, Almanya Manş 
limanlarına doı:tru yaptığı tazyik esıı2-
sında ordusunda mühim miktarda me.·
cut olan motörlü vasıtaların yüzde kır 
kını kaybetmiştir. Marshall'in bu haf· 
ta tali komitedeki beyan::ıtını dinliycn 
kongre azası bu kadar mühim zayiat· 
tan sonra almanların motörlü vasıt<\l"r 
bakımından üstUnlüklerini muhaf<ıza 
edemiyecekleri ve yakın bir istikbalde 
harp taliinin müttefikler lehine döne
ceği kanaatine varmıştır. 

İngiltere bir Alman 

ihra~ hareketine 

karıı tedbir aldı 
Londra, 31 a.a. - "Havas" Sıhiye 

nazırı B. Macdonald radyoda söyledi
ği bir nutukta, harp pek yakında İn
giltere'ye naklolunacaktır ve şark ile 
cenubu §arkt İngilteresi ile İskoçya 
şehirlerindeki çocukların tahliyesini 
nazarıitihü.re almalıyız, demiştir. 

Londra; 31. a.a. - " Havas ., : 
Visamiral, Sir James Sommerville 

radyoda söylediği nutukta, husu i ha
va şeraiti altınrla küçük alman grupla
rının, görünme<ll"U, İngiltere'ye ihrdÇ 
edilmesinin mUmkün olduğunu söyle -
miş, fakat, İngiltere'nin buna karşı 
tam tedbitler almış ve mahfuz bulun
duğunu da illive eylemiştir. 

olmağa imkan bırakmıyan şerait dai
resinde yapılabilmekte olması nazarı 
itibare alınacak olursa, intizamsızlık
lar olmasına imkan bulunmadığı anla
şılır. Binaenaleyh düşman önünde 
kaçan bir ingiliz seferi kuveti de ba
his mevzuu olamaz demektir. 

İKDAM 

Sovyet Rusya ve Balkanlar 
ŞUKRU AHMET, ba baılık alımda, carp uplıe· 

ıindeki harbın ıkinci aar!ıuına ıirdifini luıbcr nr
dikten ıonra diyor ki: 

"Hitlorin ba )'iZ ve nıhı1et ıonllalıar ıomıııa U• 
dar F ransada kati muhareberi 1apmak ve ıon ile• 

ıice)'İ muslı~ı nya mrnfi ıeklıyle almak kararnı· 
da oldugu aıikardrr. Şimali ıarbi franıadaki hare· 
kitU1 bitmcıini ııı!iteakip almanlarrn reni bir baa• 
le ile Sen hallı uzcrine J'llklcnıııelni Ye ıol ce
nlblarir!e lıtajino ıerisinde fra111ız kani kulliyc· 
ıi1le netice Larlıine tulutmaları ailelıi ilıtimaldir. 
Bu lıarekiı uııumcla lı•İçrrnin de bitaraflıiını 
ihlal etmeleri n lıalyanın cenuptan fransaya ıal
dırmasmı istemeleri .-e halla ltalyayı buna zorla· 
anaları da auıulabilir.., 

Sözu Balkanlara cetirtn muherrir, en ziyade lıa. 
lıiı mcnuu olan ıu uç ihtimali ileri ıurmekıedir: 

"1 - IO$ku•a radyosuna cöre muıtrfıklerüı 
Yunaniılan lırikiyle Almanyıya karıı B&lkanlar· 
da bir cephe aÇ111Dları, 

2 - Sovyct Rusy • Almanya • lıalyanın cizli 
ı.ir anlaıma ile Balkanları taksim eyle111tlı. için lıa· 
relırte ıeçmtlcri, 

3 - Almanya ve lıalyannı doirudaa dnirnya 
Llkaıılara tecnuzde bulu-tarı ... 

Muharrir lıı ihtimalleri ayrı ayrı tdkik ettikten 
ve hepsinin de imkimoılılı derecesinde ıııüıküliımı 
rebaniz dtirdıklrn ıonra ıozaaii Ruayanın nıiye. 

tine cctirerek diyor ki: 
"Sov,et R111yaoın Balkanlardaki atatukomu 

boıulmaunda h•m kendi bitararlıimm malıfaıİ7dİ, 
hem de bıııuııkiı Ye yarınki eınııiydinin lıakikl İa· 
hı ve menfaati "ardır. Bo iılbart. So•Jd Raıya 
Balkanlara karıı 'l'lki olacak bir taarruz n teca· 
TUzu lıer halde tıpkı kendisine olıııııı ıibi önlemek 
mecburiyetindcdır. &n bakımdan, Balkanlara ttca• 
'fUZ. edecrk olanlar İçin Sn .. yel Rusyayı da leraıinİA 
B~lkanlılar krfeıine koymak lıı:r lıalde icabrde
cekıir Te böyle olmak iktiu eder • ., 

İn i iz - Sovyel 

rcarel meselesi 
Sir Cripps Moskovo'ya 
sefir sıfatiyle gidecek 

Londra, 31 a.a. - İyi malfımat al
makta olan mahafil, Stafford Cripps°'
in yakında hususi büyük elçi sıfatiyle 
Moskova'ya gönderileceğini beyan et
mektedir. Bu mahafil, halihazırda 

mevcut müşklilatın pek yakında halle
dileceğini ve bu suretle Cripps'in İn
giltere ile Sovyetler birliği arasında 
ticari bir itilaf akdetmek üzere der • 
hal Moskova'ya gidebileceğini ilave 
etmektedirler. 
Aynı mahafil, ·Sovyetlerin talebi ü

zerine Cripps'in, "ifayı vazifeye me
mur sefir" sıfatiyle Madrid'e tayin e
dilmiş olan Samuel Hoare'in vaziye
tine mümasil bir vaziyette bulunaca
ğını istihbar etmiştir. 

İyi malOmat almakta olan mahafil, 
Moskova'nın Cripps'e tam bir diplo
matik statü verilmesini istediği bir 
sırada, İngiltere hükümetinin beş ay
danberi sıhi esbaptan dolayı mezunen 
Londra'da bulunmakta olan Sir Wil
liam Seeds'in yerine başka bir sefirin 
gönderilmesi için Moskova'nın m,µ • 
vafakatini istemiş olduğunu söyle -
mektedirler. 

Mısır' ledb'rler 
Mıs1rlılar İtalyadan 

Mıılıarrir almanlarm, lıarı.in biraz dalıa azama• 
ımıı bile talıa111111iil edecek nzirette olnıadıır.ıı 
lıatırlaıtıktan ıoııra diyor ki: 

"Almanyanm ndeai kesildifi dakika, elinde ntı 
lıadar çok fethetıııiı arazi ı.atıınana balnnaan Al
aaııya mailüp olmııı demektir. Çüııkü t.ir dalsa ıe
nelerce çalıpp, İptidai 1111ddeler bıılııp, lıuırlaıııp 
lıiicnıııa kalkmaıına iınkln yoktur.,, 

Cumhuriyet 
Teslimi yet faciası 

YUNUS NADi, "BrJçıkalılar Lralmın ıealimiyrt! 
faciası,, lıaılıir ılımda diyor ki: 

"Belçilulılar, kıralı baıında buluııdaia ordularla 
teslim olmak kararını ılmıı .... hııa rapmıı. Be
rablrlcrinde Ye uflarmda çalııtıiı maıtefik ordu· 
lara lıaı.rr clahi Tennelııizin. Hadise, etrafr.uı , 
topladıjı tahilit zenlıiıi ile lıakikaı n tarilıte eıi 
olmıyan bir ıaribedir, onaıı iç yuzu ne olduiunn 
lıilmbornz, Fakat dııtu ıcruııen n beklenmiyea 
tckilleri lıiç ı.ir lınaalaya 11imıyaak kadar fe· 
cidir. Bir millet lıer ı~yı!u evel, ancak muıbfaa 
eıtiii ııwkaddeaatı ile yatar. Meselrııin lın nlıa
-ıiııdeıı dolayıdır ki. Belçikanın lllt'flıar muıııes· 
ıili olu lıW.ümet, dcrluıl ba kararı nren .. ona 
tatlıtk eden kırıldu ayrılmaca karar nrmiı ve 
Belçika namaı ,.. ,erefiııi maufau eylemiıtir. 
Kıralın eli diiımana tulim olmaı olmurııa maka· 
ı.n Belçika lıiıkwaeti miıtıefılderin yanında lıarbe 
devam ediror. 

Muharrir malıalrsiai JÖyle lıitiriyor: 
"KUi Yllzll ile cöralcmİyra ıiıli ıİfaarıluia 

müdafaası zordur. Ba lıiç olmazsa lıir ruh bozuk. 
lafuna ya kaynııiı, ya aebrb i olar. Belçika kıra
lmm eııiz hareketini nihayet lııı atla irca eı-k 
.ıimkündar. Ne oluna olanıı kıralm lurtkdi çolı 
fena oldw, milletin lıliriyet ve istikliliıı. esu obıı 
ftref Ye namusa dokundu. Belçika lıiıkümeti ha 
karara iıtirak etaıeıMk ,.. ana ,.aıaya ıııalıalif ha
reket eden kıralı haleyleınekle milli nanın •e ft
rrfi kıırtarmaia müıarul etti. 

Her feliket ıııüınkiiadiir. Fakat, ıı:illi n&lllllJ ,.. 

trrefin ilılili ftlikrıi l!!l&risi aıütkül cılacak kadar 
aiır ı.ir iıtir. fıte hiikİİıııt!t kanrı ile Belçika fe· 

!&ketler felaketiadrn kıırtarılııııı olayor .,, 

Balkan antantı 
ekonomi konseyi 
bugün toplanıyor 
Bclgrad, 31 a.a. - Balkan antantı cko -

nomik konseyin.in mutat toplantı11 yann 
öilcden ıonra Bclgnıd'da açılacaktır. 
Tü~k heyeti bu sabah saat 11 de Bclg • 

rad'a muvasalat etmiştir. 

Sovyet - Litvanya 
münasebetleri ve 
Litvanya basını 

Kaunas, 31 a.ı. - Litvanya'da garnizon
da bulunmakta iken kaçırıldıktan iddıa e
dilen kızıl orduya mensup askerler hakkın
da sovyetlcr tarafından verilen notaya da
air tefsirlerde bulunan Litvanya matbuatı 
Litvanya ile Sovyetler Birliği arasındaki 

münasebetlere bir "siyah el" kanıtığını 
yazmaktadır. Gazeteler, ihtilafın dostane 
bir şekilde balledileceği kanaatini izhar et
mektedirler. Burada hüküm süren kanaate 
göre, bu k8'ırma hlidiseleri "beşinci kol" 
un eseridir. 

Sayıları çoğalan 

Alman yaraldarı 

gizlice naklediliyor 
Londra, 31 a.a. - Fransa'nm şimalinde 

yarala.nmıı olan asker ve zabıtanı taşı. 

makta olan kafileler mıktarınm gittikçe 
çofalarak muhtelif alman vilayetierine gel 
mekte olduğu, bitaraf memleketlerden alı
ruın haberlerden anlaşılmakta.dır. 

Bu yaralı nakliyatı gizli olarak yapıl • 
gerı çağıraldı • makta ve yaralıların yerleıtlrildiklerı ma -

hallerden de aileleri haberdar edilmemek -
tedir. Viynna'da oteller askeri hastaneye 
kalbcdilmiıtir. 

Kahire, 31 a.a. - Mısır hükümeti, 
İtalya'da bulunan mısırlıları Mısır'a 

dönmeğe davet eylemiştir. 
Kıral ve nazırlar yaz tatili 

yapmıyacak 
Kahire, 31 a.a. - Şimdiki ahval do

layısiyle parUimentonun haziran baş
langıcında hitam bulacak olan içtima 
devresi temdit edilmiştir. 

Gene aynı sebepten dolayı kıral ile 
hüklimet erkanı bu s.ene yaz mevsimi
ni geçirmek üzere lskenaeriye'ye git
miyeceklerdir. 

Bir emirname ile Mısır'ın bütün i
dart mıntakalarında askeri mahkeme
ler teşkil edilmiştir. 

SLidet memleketlerinde numayişler yapıl-
dığı ve birçok beyannamelerin dağıtıldıgı 

söylenmektedir. İçinde ağlıyan kadınlar do
lu bir mezarlıkla Hitler'in resmin.i taşıyan 
resimler de dağıtılmaktadır. 

Salı günü Çapakçur'da 

bir zelzele oldu 
Çapakçur, 31 a.a. - Sah günU burada 

vukua gelen yer ııarsıntılarlnda vf!Ayete 
bağlı Sancak nahlye~lnln Mezarcık köyllıı
de yirmi, Beşlik köytınde ıs, Slmaar kö -
vUnde be§ ev yılalmıııtır. 
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Yu f unu n sırları 
Vaktiyle, İskoçya dağlıları birbir le-! rından biri onu yiyenlere kükürt ma

riylc kavga ederlerken toprakla uğra- deni vermesidir. Yulaf unundan ek • 
şıp ekin yeti1urmeğe vakıt bul;ı • mek yiyen inııanlarla atların neden ku
madıklarmdan, \ ~rden kendı kendiı'e vetli oldukları da bu suretle tence an· 
biten yulaf unundan ekmek yapara11: !aşılmış olur. 

İstanbul, 31 (Telefonla) - İç ticaret U· 
mum mUdtirU B. Cahlt bugUn İstanbula 
geldi. BugUn demir IUıalıUçılıırı, teşkllAt • 
lıındırma bll§kontroll:lrlilğUnde bir toplantı 
yaparak son vaziyeti telklk etmişlerdir. 
İçtimada son J;Unkrde gelen demirlerin tev 
zlatl yapılmış ve bunların hepsi de resmi 
lhtlyaçlııra hıuıredllmlştlr, ll. Cahlt bur!\ • 
da bundnn başka llıtıktırla mücadele tıııe • 
rlyle de meşgııl olmuştur. 

Tiftik Cemiyetinin Aya~ ve 
Nallıhan şubeleri umumi 

heyetleri toplandı 

yemeğe mecbur kalmışlardı. O vakıt - Onun ikinci mühim sırrı da terkibin 
tenberi h-koçya'da yulaf unundan ek- de yüzde 0,004 miligram nisbetinde 
mek yemek sefalet alameti diye tanın- iyot madeni bulunmasıdır. O maden -
mış olduğu için, bunu bilen ve bi1mı- den bu kadar büyük nisbette yulaftan 
yen bırçok yerlerin de yulaf unundan başka hiçbir unda bulunamaz. Bu ba· Türkiye Tiftik Cemiyetinin Aya, ve 
insanlara ekmek yapmak pek de haşa kımdan sebzelerin en bereketlisi ot.m Nallıhan ş.ubeleri umumi heyetleri 1940 

"t O · laf h r yerde at- taz fasul'-·e dal:a ziyadesıni verirse de ı yılı umumı toplantılarını yapmıştır. Umu. 
gı mez .. ~un ıçın yu ı e e J d . k 

1 
mi heyet, yeni idare heyeti izalariyle ye • 

lara yedırırler. B • .ından dola}"l at!ar onun da yulaf unun an daırna pe ço: d k ~ ~• . . A b . . li . • ı _ .. . . e .. z,uarı seçmıştır. yaş şu esı reıs -
ınsanlardan daha karlı rıkarlar. At pahalı oldugu şuphesızdır. Vakıa s.ır· -· BB v t Ö .. k uh • ı·· N. ,. gıne r u:ı zyure , m asıp ıge ıya-

cinsinin akıl.lı. bir ~~van olması~da mı~kla soğ~n yulaf un~ından .daha fa~-1 zi Davarcıoğlu, veznedarlığa İsmail Unlü. 
yulaf yemesının tesırı yoktur, denıle- la nısbette ıyot madem verırlerse ue azalıga Ömer Ö:r.yürek ve yedek lizalıklara 
rnez. yulaf unundan ekmek tatsız olsa hilE Mustafn Telli, Asaf Ballar. Osman Parlak, 

Zaten lskoçya'da yulaf ekmeği ye- soğan ve sarmısak yemekten kolay olsa Mu!;tafa Yoruk, Nallıhan şubesi reisliğine 
mek uğurlu sayılmamakla beraber, İs· gerektir. Bu iyot madeninin güzellik 1 Rnsim Gurknn, klitip ve veznedarlığa Hü -
koçyalıların -mahut fıstanlarını giy . ve dirayet kaynağı olan tiroit gudcic- seyin Savaşçı. balıklara Mehmet Biçer ve 
meyip de bütün medeni insanlar gıbı sinin başlıca maddesi olduğunu ,ıbette 1 Abdurrahman Güngor, yedek halıklara 
giyindikleri vakıt- yakışıklı adamlar unutmamışsınızdır. Hakkı Akkaş, Mehmet Kurt, Mahmut Er-

y 1 f bu 
'k' '"h' dem, Durmuş Öztürk seçilmişlerdir. 

olmalarını yulaf unundan ekmekle bes· u a ununun ı ı mu ım sırrını 
lenmelerıne atfedenler ötedenberı çok· oğrendikten sonra terkıbindeki ba~ka 
tur. Onlar gilfi, yulaf ununa rağbet madenlerin nisbetlerini artık sorm'1.z
gosteren başka bölgeler halkının dai
ma güçlü, kuvetli olduğuna dikkat e- sını7. zannederim. Zaten hepsi de ta -
dılmiştir. marn ve başka unlardaki nisbetlerın 

Fakat bunun hikmeti yakın vakıta 
kadar bilınmezdi. Yalnız, atların yulaf 
yedikleri zaman keyiflendikleri ve da
ha kuvetli oldukları bilindiğinden yu
laf atlara ve kıymetli hayvanlara yem 
olarak verilirdi. Arada sırada çocuk • 
ların kuvetli olması için yulaf unun • 
dan bulamaç vedirmeyi tavsiye eden 
hekimler bulunursa da onların sözünü 
yerine getiren de -doğrusu- pek çok 
bulunmazdı. • 

üstündedir. 
Bu unun bir tek kabahatı ekmegi 

nin tatsız olmasıdır. Kar gibi beyaz 

buğday unundan fırancalanın lezzetı
ni yulafta bulamağa imkan yoktur. O
nun için meraklıları buğdayla yul:ıf 
unları kanştırarak ekmek yaparlar, yc:.
hut yulaf ununu tereyağla karıştıra · 
rak bulamaca batıı ıp çocuklara yedı -
rirler. 

Maarif teşkilatı kömür 
sarfiyatında tasarruf yapacak 

Maarif Vekalctı, vekalete mensup mek
tep, muessese ve dairelerin kömiır sarfiya
tında azami tasarrufu temın edebilmek i-
çın luzumlu tcdbırlerin alınması maksadi
le hazı esil&lar tesbit etmiştir. Vekalet, tıo· 
ba ıle teshin, kalorifec ile teshin, kömür
den tenvir bakımından tasarruf için alına
cak tedbirler, kömürden muharrik kuvet 
bakımından tasarruf için alınacak tedbir • 
leri ayrı ayrı bu esaslarda işaret. ve tesbit 
etmiştir. 

Hasta bulunan muallimlerin 
mezuniyetleri 

Yakın zamanlarda yulaf ununun sır. 
rı, daha doğrusu sırları meydana çık· 
mış ve yulaf unuyla beslenen insanla
rın ve hayvanların güzelliklerine sebep 

Bir de, yulaf unu tavada kavrulduğu 
vakıt güzel bir koku peyda eder. B~ıı
dan da kuru kahveciler. kahve !erin b l 
mikdarını arttırmak i!iin istifade eder. Hastalıklarından dolayı mezuniyet alan 

ı O d d ı 1 f h 
muallimlerın tıbbi bir zaruret bulunduğu-

ne olduğu anlaşılmıştır. er. n an o ayı yu a unu ayvan - . na dııır raporlarında sarahat olmadıkça, 

Bir kere besleme bakımından, yulaf 
unu başka hububat unlarından üstün 
sayılabilir. Azotu daha fazla olduk
tan başka yağlı maddeleri çok farklı 

lara yem olur, insan gıdası değildir, 
derseniz büyük söz söylemiş olursu -
nuz. G. A. 

olduğundan neticede hububatın hep - Kiralık bakkal dükkanı 
sinden fazla kalori verir. Fakat yulaf Ankara Yuksek Zuaat Ens. Rektorlıitün-
ununun asıl sırları vitaminleriyle ma· den : 
denlerindedir. 1 - Ankara yuksek ziraat enstitüsti bl-

Hiçbir unda bulunaıruyacak kadar nası içindeki bakkal dükkanının icarı l!HO 
senesi hazıranından 1941 senesine sonuna 

büyük nisbette yüzde 600 ölçü D vita- kadnr bir yıl müddetle arttırmaya konul-
mini yulaf unu yiyenlerin kemikleri - muştur. 
nin düzgu··n olmasına bilyük hizmet e- 2 - Bir yıllık muhammen bedel (702) 

liradır. 
der. Bu vitaminin kemiklerdeki raşi - 3 - 17/6/940 tarihine miısadif pazartesi 
tism hastalığına karşı en kuvetli deva ciınli nat 11 de rektorluk binasında mute· 

şekki! komisyon tıırnhndan ihalesi yapıla.
olduğunu bilirsiniz. Kemiklerin düz • cııktır. 

izinlerini memuriyet mahallinden başka 

yerlere ceçirmeleri menolunmuştu. Bazı 

yerlerde Maarif V ckaletinin bu emrine, 
karşı hareket edenler hakkında izinin iptali 
ve suçlunun mustafi sayılması cihetine gi
dildiği gbrlilmüşttir. Maarif Vekaleti bu 
hususta alikalılara bir tamim yaparak bu 
gibt muallimler hakkında yalnız kanuni mu
amele yapılmasını, iznin iptali veya suçlu
nun müstafi addedilmesi cihetine ıridilme • 
mesini bildirmiştir. 

Zel e!e f elakef zedelerine 
ö üz tevzi edildi 

günlüğü de vücut güzelliğinin temeli 4 - Muvakkat teminat % 7,5 dur. 
demektir A vitamininden yulaf unun- 5 - Daha fazla izahat ve parasız şart- Milli Yardım Komitesi tarafından Zira-

• •• • • • 
1 
name almak istiyenlerln daire müdürlüğüne at Vekaletine verilen tahsisatla 10.000 Ö· 

da hiç bulunmazsa da Bl vıtamınınden müracaatları. (2573) 12605 
yüzde 200 ölçü bulunmuştur. Bu vita· 
minin sinirleri teskine yaradığını bi
lirsiniz. Amerikalı hekimler yulaf u
nunda yüzde 20 miligrama kadar C vi
tamini bulduklarına göre dişlerin sağ
lamlığına da hizmet eder demektir. 

Yulaf ununun daha büyük iyilikleri 
madenlerindedir. Unun terkibindeki 
yüzde 202 miligram nisbetinde kü.kürt 
madeni başka hiçbir unda bulunamaz. 
Kükürdün cilt güzelliğine hizmet et
tiği ötedenberi bilindiği gibi kortin 
hormonunun başlıca maddesi de gene 
kükürt olduğu yeni zamanlarda öğre
nilmiştir. Bu hormonun kuvet vasıtası 
olduğunu geçen gün yazmıştım. Şu 

halde yulaf ununun en mühim sırla -

Bugün 

ULUS Sinemasında 

Çift film 
14.30 - 17130 ve 21 de 

UYl<USUZ GECELER 
GABYMORLAY 

16 ve 19 da 

KARA ODANIN ESRARI 
BORIS K.ARLOFF 

Fiyatlar 20 ve 35 Kr. 

küz alınarak bunların zelzele felaketinden 
zarar .gören koylüye tevzi edilmesi karar
laştırılmıştı. 

Ziraat Veklilctinin memleketin muhtelir 
vilayetlerinden mübayaa ederek zelzele 
mıntn.knsı köyliilerine meccanen dağıttığı 

öküzlerin sayısı bu miktarı a§mıı:ı bulun -
maktadır. 

Tahsisatın çok idareli kullanılması su • 
retiyle arttırılan kısmıyla yeniden öküz a
lınıp dağıtılmasına doğu vilayetlerinde 
hararetle devam edilmektedir. 

Öküzlerin dağıtılması işi, ;lkbahar ze
riyatına yetiştiği gibi, umumiyetle hava -
lann yağışlı gitmesi dolayısiyle nadaala • 
rın da tamamen ihzarına çok mtiessir ola • 
cağı kuvetle ümit edilmektedir. Böylece 
zelzele fe!Gketzedcleri yeniden müstahsil 
birer unsur haline getirilmiş olacaktır. 

( Radyo Dltüz) on Pc; 
TÜRKİYE Hadyosu .A~ 

( Dalga Uzunl " 
1648 m. lb2 Kes ı-
:ıı .70 m. U4Cı5 h.c ,; 
UI 75 m. 15Hl5 Kes -

CU fhJ'.l< 1 L.,J.. l 
13.30 Program, ve mem.cket 
13.35 Ajans ve meteoroloJ• 
13.50 M uzik. Çalnnlnr: Fah

1
11 

fik Fersnn, Şerıf ç -~~IE:s:$.;3 
Seyhwı. Okuyan: Sefil 
ses. , 
1 - Şevki bey • bıc3 
mcm cana bcnı yadet) 
2 - Salahatt n Pın r • 
(Sızhyan kalbımi se~ 
3 - Refık Fersnn ·tt 
(Gogsumden k ıçıp gı 
4 - Lemi • karcıgar 
manı o mchveşın eladır 
5 - Tanburi Cemıl • ":ı.ı 
(Nazirın yok). 
6 - Dc:le • karcıgar 
gonul aşk yoluna). 

14.15 Muzik: halk turkulerı..ef. 
14.30 Muz ık: Riyaseticuı:nı•· 

(şef: Jhsan Kunc;er)· 
1 - F. Popy - mars. 

Köylere dağıtılan sıhi imdat kutularından birinin içi 
2 - Offcnbach - Bıı.tlc'l 
mezzo. aJı! 
3 - F. Suppe • ev s 
tur). 

Kızılay Cemiyeti Ankara merkezi idare heyeti Ankara'ya 
bağlı köylere birer (köy imdadısıhi dolabı) vermeği kararlaştır
m~tır. Dün bir heyet Cebeci nahiyesine bağlı köyleri dolaşarak 
kutuları teslim etmişler ve içindeki ilaçlar hakkında izahat ver
mişlerdir. Kutuların içine ilaçların ne gibi hallerde ve ne suretle 
kullanılacağına dair bir broşür konmuştur. 

4 - M ess ger - B.al!et 
perasından scleksyon. 

15.15115.30 Mlizik: dıuıs ınuıl 
18.00 Program, ve memlckcp 
18.05 Muzık: hafif muz k ( e 
18.30 Mbzik: radyo caz or~ 

İbrahim Özgur). . 
19.00 Konuşma (yurt bilgis 
19.15 Muzik. ÇalanlRt: f 

Refik Fer&:ın, Şerif ldç 

SPO 

Ankaraspor kupası 
maçları 

Bugün 19 Mayıs stadyomunda "Ankara 
spor kupası" maçlarına devam edilecektir. 
Buciınkiı maç aat 16,30 da Pera ile An -
karagucti arasında yapılacaktır. Pcra takı
mında japoni, Bambino ve Julafi ısminde 
beynelmilel oyuncular vardır. Bu takım 

ıec;en haha lstanbul'da Beşiktaş'ı kcndı 
sahasında 3 • 2 yenmiştir. 

Pazar ıumi &aat il de Demirspor'la bır 
maç yapacak olan bu takım İstanbul'da 
tekniğiyle, enerjisiyle tanınmış bir takım -
dır. 

Bisikletçilerimiz Romanya' dan 
geldi 

letn.nbnl, 31 (Telefonla ı - Balkan hl • 
siklet mllsabakl\larına iştirak eden blslk -
!etçiler bu sabahki Romanya vapuru ile ts
tanbııla geldiler. 

Düzeltme 
Harp 01.alıı idman yıırd~ baıknlıfmdan ıa mtk· 

tabu aldık: 
26. S. 9(0 ıiinlıi ıudtniıin 6. ıayfamun ıpor ıu· 

tunumın alt lmmında (Dünku aılelİDll ınünbalcalaro) 
yausının ıpor \alıcrlerı ıutunanıb cırot at• 
ınada birinci c.J•n Ye yeni .Ankara re• 
koru yapan Hıydarın yaıılıı ıekliııe ıiire Deminopr 
kuliıbıiııden olduiu anbıılmakta İıe de Lakikalte bu 
atletin Harp Okulu idman yvrclıında buluıımuı dola
yıaiyle aynı ıiilundı tulıilı ve ta'l'%ibini aanılarrmla 
rin odtriııı. 

Türk gazeteciler heyeti 

Ati na' dan geçerken 
Atina, 31 a.a. - Atina ajansı bildiriyor: 

Bütün ıazetelcr dün kıymetli türk matbuat 
mümessillerinin Atina'dan geçişlerine ait 
bir röportaj neşrederek türk gazetecileri • 
nin yunanlı meslektaşları ile temasların • 
daki samimiyeti tebarliz ettirmişlerdır. 

Bugün bu hlidiseyi kaydeden Kathimeri. 
ni gazetesi bu mütekabil tezahürlerin bil -
tün ihtimallere hazır olan sarsılmaz t.ürk -
yunan dostlu{:umın ve ittifakının bir nişa
nesi olduğunu kaydeylemektedir. 

(_s i_e, L_i v_o_G_R A_F_Y A_) 

Ankara spor 
Ankarn'mızda cuma günleri çıkan "An -

karaspor" un 7 inci sayısı intişar etmiştir. 
Gun gcçtikc;e daha nefis ve daha mütenev
vi yazılarla çıkmaktn olan bu gtizel spor 
mecmuası bu hafta da muhtelif spor sube
lerini alakadar eden malumatla doludur. 
Bilhassa, mevsimın en buyuk spor faaliye
tini teşkil eden at yarışlarına dair, Anka -
raspor'da, bahse tutuşanları esaslı bir su -
rette tenvır edecek mıılO.mat vardır. 

Yeni Zelandada 

mecburi askerlik 
Londra, 31 ıı.a. - Yeni Zeland mecburi 

ruıkerllk hizmeti usu!UnUn ihdasına karar 
vermiştir. 

Yeni Zelanda başvekili B. Frıızer, pnrlll
mı>ntonun, hn.rp vaziyetini mtiza.kere için, 
çarşnmbl\ gUnlı gizli bir celse a.ktcdeceğlnl 
buglln hlldlrmlştlr. 

fransamn askere alacağı 

eni sımllar 
Paris, 31 a.a. - Milli müdafaa ne

zaretinin bir kararnamesi 1-10 :919 ve 
31.3-920 tarihleri arasında doğan 

gençlerin sınıfının son grupunu 8 ha
ziranda silah altına almaya karar ver
miştir. 

Aireste Alman 
faaliyeti 

Buenos 
el(iliğinin 

Buenos - Aircs, 31 a.a. - Reisicüm
hur Artiz, Almıınya büyük elçisini 
nczdine davet ederek başvekil Ganti
lo'nın yanında kendisi ile bir görüş
mede bulunmuştur. 

Mebusan meclisinde bir çok mebus, 
Almanya btiyük elçiliğinin faaliyeti 
aleyhinde nutuklar söylemişlerdir. 

Seyhun. Okuyan: Sa 
l - Ktirdilihicnı:kir ~ 
2 - Rahmi bey • kuıv 
(Soyle ey mıtrıbı n;1ı:ı 
3 - Sel. Pınar • ktır" 
(Ne gelen var ne habcrJ 
4 - Udi Ahmet • kur 
(Ey nazlı melek). 
5 - Şerif İçli: ut teltdı 
6 - Yesari Asım - k\if~ -A 
(sen gitgide bir fifeti de'<' 
sın). 

7 - Kürdili H. ııarkl: 
dim kamışa). ı 
8 - Kurdilihicazkar s•' 

19.45 Memleket saat ayarı. '1 
teoroloji haberleri. /.! 

20 00 M uzik: halk turkulet1· 
ses. 

20.lS Muzik. Çalanlar: Falı re 
fik Fersan, Şerif !çit 
Seyhun. Okuynn: Mele 
1 - Şukru Tunar • 
(Geçdi muhabbet de l 
2 - Şemsettin Z ytı • 
(Şu salkım sogudun altı 
3 - Dede • şehnaı f 
durmnz su gibi ç gtar 
4 - Hicaz şarkı: (Şu !C 
mnda kızı). I 
S - Hicaz ııarkı: (ŞU 
man). 

20.30 Konuşma (gün!ln meseçte 
20.SO Müzik: saz eserleri. :ı 

hire I~ersan, Refik FcrsJ' 
li. 

21.00 Müzik: okuyan- N eeıtl1 

kan. , 
11 - Abdi efendi - ('85• 
nln aşkınla çak olduıtl) 
2 - Lemi • rast ~ r~ 
sana aşıka hic; ulfeun) 
3 - Arif bey • mahur 
ri hale bakıp). 
4 - Refik Fersan - ? 
(Kirpigine sürme çek)• 

21.20 M tlzik: kilc;uk orkestra 
Aşkın). 

1 - Alcttcr: Çobanm rt> 
2 - Mannfred: Bir k• 
( cntennezzo ). 
3 - Pnchernegc: KÖY 
4 - Heinz Walter: d' 
lalar. ~ 
5 - Paul Lincke: Tor"' 
6 - Kari Föderi: Vı~ 
7 - W. Lautenschlngc:r· 
(Arjantin serenadı). 
8 - Robert Stolı: Vi~ 
güzeldir. 

22.20 Serbest Eaat. il 
22.30 Memleket saat ayarı, • 

ri; ziraat, esham • tah" 
• nukut borsası (fiyııtl# 

22.50 Konuşma (ecnebi dil'' 
kısn dalga postasiyle)· ( 

2.2.50 Müzik: cazband (Pi.)• 
kadar yalnız uzun dal"" 

23.25 '23 30 Yarınki pro&rıtJll 

'~i 
,), 
11> 

' \~ 
dır. Bitmez, tükenmez bir iş 1 Bir kere çalışnıa.ğ~r. ~ 
!adı mı burnunun ucunu görmez. Bütün bu dıÖl ~ 
lerden ne istifadesi var, bunu hiç clüşünmeZ· .Ç' ~ 
masından bir fayda temin edemez. Maksatsı:ı: bit 
pınmadır gider. Yaptığı işler yapılmasa da olll! 
dhet aklına bile gelmez. Çalışmak için çatışı!·J' 
bir türlü laf anlatamıyorum. Artık yaşlandı· 
sına koyduğunu yapıyor. Fakat, sen bana bır8~ ~ 
işimi bilirim. İki seneye varmaz, onu ev sahibi • 

·r cağım. Esaretten kurtaracağım. Çalıştığı yetişt 

borcumu hiçbir vakit unutmıyacağım. Beni, o yetdş -
tirdi. Kokulu sabunlara, pahalı parfümlere o alıştırdı 
Fakir aile kızları, vücutlarının güzelliğini meydan~ 

çıkaracak birçok vasıtalardan da habersiz olarak bü 
yüyorlar. Maksi'nin, tavsiye ettiği terziler, benim yal 
nız elbiselerimi, tuvaletlerimi dikmekle kalmadılaı 
Bana giyinmesini, zevk sahibi olmasını da öğrettiieı 
Yalnız, bu gibi erkeklerin bir hudutları vardır. Öl 
dürsen, o hududu aşmazlar. İnsana ancak kendilerine 
lazım olan şeyleri öğretirler. Ondan ötesini istem.iye 
ceksin. İstesen de nafile. İşl~rine gelen şeyleri anla· 
tırlar. Bilmeni arzu etmedikleri şeylere gelince sak
larlar. MeseUl merak ettim. Bütün bir günü nasıl ge
çirdiğini, neler yaptığını Maksi'den sordum. Gevele· 
di,birşeyler söyledi. Fakat, hakikatı sakladığını, ben
den birçok şeyleri gizlediğini sezdim. Gözlerinden, 
bakışlarından anlıyorum. Bana karşı samimiyeti tam 
değil. Yüzde yüz itimat etmiyor. Seviyor, fakat say
mıyor, kıymet vermiyor. Ben metresiyim, acaba karı· 
sına karşı nasıl davranıyor? Kimbilir? Erkekler pek 
kolay anlaşılacak mahliıklara benzemiyorlar. İşittiği
me göre, öyle erkekler varmış ki; karılarından büyük 
bir titizlikle sakladıkları en mühim sırlarını metres
lerine bülbül gibi anlatırlarmış. Pek tuhaf değil mi? 
Mesela; Maksi'nin ne kadar parası var, bilmiyorum. 
Bir gün laf arasında, buradan sıkıldığımı bana Ste
fania taraflarında bir villa almasını söyledim. Gözle· 
rini açarak yüzüme baktı: 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNEY -17-
metçi de tutacağım. Akşam Üzerleri Stefania'd~" 
gezintilerine çıkacak. Babamı da kapıcılıktan ' 
cağım. Kazandığı üç kuruşun lüzumu yok. çsıı~ 
altınlarla dolduracağım. Severim çapkını. Orı8 

ğıma, nefret ettiğime inanma. Öfkesine giilil1 
Hakkımda istediği kadar atsın, tutsun. Ben. ııe 

- Stefania, taraflarında bir villa kaça alınır, bun
dan haberin var mı? Diye sordu. 

Benim nereden haberim olacak. Her halde parası 
olan bir adam için pek milhim bir mesele olmasa ge· 
rek. Bunca zamandır birlikte yaşıyoruz, hala zengin 
midir, fakir midir bir türlu öğrenemedim. Bazan fev· 
kalade cömert, hazan da çingene denecek kadar ha 
ıis ... Bakarsın, durup dururken, kıymetli bir hediye 
getirir, gün olur, iki metrelik bir kumaşı esirger. Ge· 
çenlerde giizel bir pırlanta yüzük verdi. Sonra sana 
gösteririm. Çok garip! ••• Senin de böyle bir Maks'in 
olmasını ister misin? 

Gizella, titredi. Hayretten büyüyen gözlerini ab
lasının yüzüne dikti. Ne anlaşılmaz bir mahlCıktu 
bu 1... Baktı, baktı; ne kadar güzel... Lambanın ışığı 
vücuduna vurmuştu ... Bacakları, ne muntazam ... Her 
tarafı güzel... Büyük bir sanatkarın elinden çıkmış 
bir heykel gibi kusursuz ... Heykel! ... Evet, beyaz mer
merden, sıcak, canlı bir heykel... Ne hararetli 1... U
zun saçları, geniş, yuvarlak omuzlarının üzerine dö
külmüş ... Göğsü bir cengaver gibi gerilmiş ... Aşk sa
halarının galip kızı. Kudretli ve muzaffer! Bu kudre
ti, bu güzelliği nasıl tasvir etmeli? Kendisi onunla 
mukayese edilebilir mi? 1... Onu taklit etmek bile 
mümkün mü? 

Başını önüne eğdi. Yavaşça söyledi: 
- Bu mevzu üzerinde konuşmağa değmez. Benim, 

böyle bir Maksim olmadığı gibi olmasına da imkan 
yoktur ..•• 

- İstemezsen elbette olmaz. İstemek lazım! 
Gizella, içini çekti. Gözleri doldu: 
- İnsan erişebileceği, Uiyik olduğu şeyi istemeli 

Ben, aktris olamam, çünkü; insanlardan korkuyorum. 
Sahneye çıkıp, serbestçe hareket edemem. Halkın 

karşısında yüksek sesle konuşamam. Bu kabiliyeti 
kendimde göremiyorum Güzelliğime inanamıyorum 

- Güzelsin, emin ol, çok güzelsin .. 
- Belki; beni seven bir erkeğin hoşuna gidebi· 

lirim. Fakat, yalnız bir erkeğin, biltUn bir tiyatro 
lWkının değil. Büyük bir emel PC§inde kopnuyo-

rum. Hayattan fazla bir şey istemryorurn ... Ben, hiç 
bir zaman sana yetişemem, sana benziyemem. Bütün 
erkeklerle, koca bir dünya ile mücadele edecek cesa
reti kendimde bulamıyorum. Ben, yalnız bir erkek için 
yajıyabilirim. Onu bekliyeceğim. Ona tesadüf edin
ceye kadar çalışacağım. Kimseye yük olmak niyetin
de değilim. İhtiyaçlarımı kendi kazancımla temin e
deceğim. Ben, bunu istiyorum. Ancak, bunu yapabi
lirim. 

Maria, öfkeyle bağırdı: 
- Nerede, nasıl çalışacaksın? 

- Henilz bilmiyorum. Kendime bir iş arıyacağım. 
Belediyede bir tanıdığım var. Gidip, onunla konu
şacağım. Eğer, müsaade edersen mösyö Maksi Rav
berg ile de görü~eceğim. Onun da fikrini alacağım. 
Bel'ki; bir yol glSsterlr. Bakalım, elbet bir iş bulu
rum ..• Çalışmak lbım, benim için yapacak başka bir 
şey yok. 

Maria, masanın üstündeki kutudan, bir kaç bonbon 
şu kula aldı. Ağzına attı: 
~ İster misin? Al, ye! Seni, böyle karşımda din 

lerkcn, gözümün önüne annem geliyor. O da, tıbk 
senin gibidir. İş, iş 1 Durmadan çalışmak. Sabahtaı 
ıkşama kadar didinir, uğraşır yorulmak bilmez. Baş· 
ka bir insan bu kadar çalışsa, akşama bitap dü~er, sırt 
iıstü yatar. Gece yarılarına kadar meşgul olacak bir 
sürü ı, bulur. Kapı tokmakları kafi derecede parlak 
d~lildir, camlar todudur. tahtaları fırçalamak lbım-

tığımı biliyorum. 
Gülümsedi: 

7 
- Karısını aldatıyor, bundan haberin vartt11 
Gizella, göğsüne kadar kızardı: 

- Anne mi mi? / 

- Yok, seni! Üçüncü kattaki mtisteşarları? t' 
bir hizmetçisi var, Kornelia ... Yaramaz, hoş btr /, 
İşte onunla 1 Madmazel Kornelia'yı gördüğü f9 
kendine nasıl çeki, diizel veriyor, görsen şadpıl 
Zavallı babam, kapıcı olmasa, çok güzel bir 8 

lacak ... Pazar günleri lacivert elbisesini giyiP• /o 
süne bi~ de ~çiçek taktı mı bayağı hoşuma gidiY0~ 
nem, halfi. aşıktır ona. Bir kaç bardak şarabı • 

il \P 
ladıktan sonra, onun öyle bir müstehzi gülUŞ el 

ki; değme kibar ve zarif erkekler öyle guıet11 
Yüzüme tuhaf, tuhaf bakma. Ciddi söylüyorııst'-
am, bir çok asil ve zengin erkeklerden datı9 

avırlı, daha güzeldir. lşten, pek fazla Jıoşıarııtıl1:0 
enmeğe bayılır. Hakkı yok mu? Çalışmak 1 .Sil g 
emişsin, mütemadiyen dırlanıp duruyorsı.ın· 

t>ütün gün sırt üstü yatıp, vakit mi ötdUrtı~ '..d 

sanıyorsun? Gözünü aç da bak. Ne kadar ço JY 

var. Ama, ben, boş ve rninaauı işlerle uğraŞ~) 
(SoııJJ t 



ULUS -5-

Fransızlar Abbeville varoşlarmda Alman resmi 
leb 

.. 
(Başı 1 inci sayfada) 

Dun erque önünde 
Omer'e ve Nieuport'ta.n Ypres'e kadar im-
tidat etmeltte bulunduğunu chemlyetle 
kaydetmektedirler. 

Ypres vadisi 3 ili. 4 kilometre genişliğin
de sular tarafından istila edilmıştir. 

vahamet kaydedilmemiştir. Filhakika, 
Prloux ordusunun mühim bir kımnımn va
ziyeti kritik kalmakta berdevamdır, fııkat 
öyle görUl{lyor ki, oarktakl harekAt kor -
kulablleceğ1 kadar aleyhte lnkl§af etme -
mektedlr. 

kuvetlerine mensup bazı unsurlar da 
muharebeye devam etmişlerdir. 
Diğer taraftan Belçika milli müda

faa nazırı general Denis iki ay zar
fında muharebeye amade bir orduya 
malik olacağını ümit eylemektedir. 

gore 

ak ri aziyel 
'STENDE 

) 
-~ 

A•keri vaziyet 
Pariı, 31 a.a. - Havas askeri vaziyet 

hakkında aşağıdaki komanterleri neşretmiı
ılr: 

Fransız başkumandanlıfınm sözcüsü, 
bu vaoziyet ile alikadar olarak, fransız abi 
rallık dairesinin çok dakik bir rapor hazır
lamakta bulundutu, fakat bittabi bu rapo
run neşrine kadar en büy{ik ketumiyet mu
hafaza edildiğini bildirmiştir. Fakat, şim
diden şu cihet tebarüz ettirilebilir ki, bir 
kaç gündenberi Dunkerque açıklarında de
vam eden deniz vakalannı bahis mevzuu 
eyliyen bu rapor, müttefiklerin d~niz zayi
atının, düşman zayiatına nazaran çok ehe -
miyetsiz olduğunu göstermektedir. 

Lllle mıntakasmda bulunmakta olan ge
neral Priok'nun ordusu, muharebe etmek 
suretiyle kendisine Dunkerque'e doğru yol 
açmakta, alman tazyıkini parçalamak üze
re gerisinde bu ordu mukavemet merkezle. 
ri bırakmaktadır. 

Fransız •abah tebliği 
Paris, 31 n.a. - 31 mayıs sabah tarihli 

fransız tebliği: 

Dunkerque müstahkem ordug!hı, bir 
kaç kilometre imtldat eden çamurlu su -
!arla tamamen ihata ed\lmlı bir nevi kale 
manzarasını almış, buraya vasıl olmakta 
bulunan bUUln yollar da kuvetıl surette tu
tulmu~ bulunmaktadır. Te.a.rnızun cenubu 
garbi yUzUne knr;ıı gelen deniz, ırular al -
tında kalan mıntakanın kenarlarında gelip 
durmuştur. Şimali uarkt yüzünde düşman 
müstahkem ordugCUıın mUdıı.faa mevkfleri -
ne vasıl olmuııtur. 

Napolyon devrini hatırlatan 
muharebe usulleri 

MUtteflk kıtaat Yscr kanalının yalunın • 
da çarpışmaktadır. Monta de I<'Jandres böl
gesinde, Dunkerque'e varmıya çalışmakta 
olan Prloux ordusunun bir kısmı, Napoleon 
muherebelerinin kltıslk manevra usullerine 
mUracant etmektedir: Murabba te:ıklı e -
derek rical yUrUyU;ıU yapıyor. Fakat bu 
suretle çarpışan muharipler bir kaç alay
dan ınUrekkep değil, ceplıcleri cihatıerbaa
ya varan on binlerce adamdan müteşekkil 
kütlelerden mUrekkı>p bulunuyor. Bu kı -
taat müstahkem onlugl\.ha varınca bunla -
rın başka muharebe hölgelcrine gönderli • 
mcsl 11\zım gelecektir. 

Dunkerque'de müttefik kıtaatın lıı.şeırl 
mebzulen temin cdllmc~tedlr. Bırakılan 
sular ve topraklar dahilinde uznldara ka
dar varan bahriyenin ağır topları, müessir 
bir surette bunları takviye etmektedir. 

Takriben 1.i00.000 Belçikalı mülte
ci ile Belçikadaki otomobillerin dört
te üçü halen Fransada bulunmaktadır. 

40 alman fırkası! 
Londrn, 31 a.a. - Roytcr AjllDBının as -

kert muhabiri bildiriyor : 
Şimdi Flıındres'dıı faaliyette bulunan ve 

40 fırka olarak tahmin edilen alman pi -
yades1 ile alman mot6rlU fırkaları arasın
da mühim bir fark gözetilmesi lflzımdır. 

Alman ordusu zırhlı ve motörlU fırkala
n bakımındıı.n pek ktrvetll ise de bu ordu
mın büyük bir kısmını bilhassa. 1914 sene
sindeki gibi teşktıf\Uandınlmııı piyade kı
talıırı teşkil etmektedir. 

DUn başlıca iki bUyUk tnarnı:ı:dan bah -
&edilmekte idi: Bu tarruzlnrdan birincisi 
ııarktan garbe Nleuport ve Furnes lstlkıı
metlnde, ikincisi ct'nuptıuı Dunlterque'e 
doğru ynpılmıtUr. Bunun hedefi tepeler 
silsilesini zaptetmekte idi. Yapılan bu iki 
h!.icum esnasında muharebelerde lnanılmı
yacak bir vahşet gösterilmiştir. Almanlar 
aık ııaflar halinde hUcum etmişler ve pek 
bUyUk zaylatıı. uğramııılardır. 

General Prioux'nun cesaret 
ve azmi 

Führer'in umumi karargfı.h1 blldlrtyol', 
81 a.a. - Alman ordulnr1 başkumandı.uıh· 
ğımn resmi tebliği : 

Frans'.Ulın 1:1lmıı.ll ıarklsinde bulunan fra.n 
sız kltalarınm bUylık bir kıemı d&81t.ılmıı 
veya esir edllmlşUr. Buna mukabil bazı 
yerlerde muhıı.sara edllmJo olıu:ı mU!rer.:eler 
mukavemet etmekte ise de bu mukavemet 
yakında kınlacakt1r. DICer cihetten sahil 
boyunda Furnee ile Leg-ıJce arasında ve 
Dunkerque'in gnrblnde ln;;Ulz ordusunun 
baldycntne knrş1 taarruza devam edilmek· 
tcdlr. Düşman kendini nevmldnnc mUda -
tan etmekte ve sll!ı.h ır.: bile olsa gemile.re 
az!l.ml miktarda ask r lrkt'lbına çruı~mak -
tadır. Cıı.ssel etrafında muhas:ı.ra edllmtı 
olıu:ı lnglllz kuvetlcrl şimale doğru al~n 
tazyikinden kurtulmıya çalışmış iseler de 
bunlar geri pUskUrtUlmüs \"e dağıt.ılmııJtır. 
Artols ve Flandree d bulunan alman fır -
kalan ılmdl b~ka vazifelerde kullanıla -
bileceklerdir. 

Tayyarelerin faaliyeti dUn havanın fe-
nalığı yUzUndcn eeltteye uğramııtır. Buna 
rağmen Dunkerque llmruıındakl trelııata 
yeniden bir hava taWTUr.:u yapılmıştır. 

Alman donanması Almııııyamn eline ge -
çen Hollanda, Belçika ve Fransa salılllcrl
nln mUdafaa8iyle meşğ\11 olmuştur. Bır aı
mnn nıotörU Bclçll<ıı sahili önUnde bir dlıe· 
man kruvaz6rUnU torp!lllycrek batırmıl'lt r. 

inki§af ettiği sahayı ve Dunkerque'i 
Şimalde, harekat, Dunkerque müstahkem 

orduglhı etrafında, aynı şiddetle devam e

diyor. 

Almanlar tayyare de 
kullanıyorlar 

Almanların bUyUk bir mukavemetle kar
şılaşacaldannı hesap etmrdlklrrtne ve ha
kiki bir muharebeden 7.lyade kolay bir mu
z&!ferlyet Umlt ettiklerine dair bo.zı delil
ler vardır. Sularm aalıvcrllmesl sayesinde 
Dunkerque etrafındaki cephe darnlmıştır. 
:MUttl'flkler §imdi kendilerini daha iyi mU
dafna edecek bir vaziyete J;'(!lmlşlrrdlr. İn
giliz tayyarelerinin bombn m~nlnlan ııe 
ricntl hlnıo.ye etmeleri herkesin takdırinl 
celbetmlştlr. Almanların esir aldıklarını 
iddia ettikleri birinci transı?. ordusu lru -
mandam General Prioux dnha olmdl ölmez 
bir nam kazanmıştır. Belçika ordusunun 

Evelki gece lngillr.: tayynrelert Almany~ 
nın şimalinde gayri nskcrl hedefleri bom -
bardıman etmlşlereG de mUhlm has:ırat ika 
edememişlerdir. Holeteln'in cenubunda bir 
dUşme.n avcı tayyaresi dllşUrUlmUetUr. 
Fra.nsanın şimalinde 8 ıran.sız ve Norvec
te Stavanı;er önUnde bir !ngillz tayyaresi 
dUşUrillmUştUr. İki alman tayyaresi kayıp. 

gösterir harita Somme ve Aisne üzerinde, her iki taraf, 
bazı mevzii piyade harekatı yapmıştır. 

Almanlar yalnız hava kuvctlcrlnl istimal 
etmek kalıyor ki bunu da kesif bir wret -
te istimal etmiş bulunuyorlar. Fakat bu 
hücumlar da tıı.blntıyle bnva müdafaa vaeı
talan, denız kuvetıcrl ve üslerine bir kaç 
dakikalık nır53fcde bulunıı.n hava kuvetıc
riyle muk b le edllmf'lttcdir. 

l"arı , 
ita,~ nı~ ıirnnlindeki hare

'darı 'k dun de müttefiklerin 
1~n olaylıkla çekilebilmesi
İttir b edecek tekilde inki .. af 

ı ·uct .,_ " 
lllıtıa 

1 
çı11a kırnlının silahla-

" "arı .a.ra teslim etmesinden 
l~tfilı.t Zıyetlcri çok zorlaşan 
~kaıe:r, b~ mıntaknda ricati 
ır. °" Çok ıyi organize ctmiı

ı az .k ordu Yı altında bulunan 
ııu11 J> 'k h· anı vermeden mun-

Hele Artois tepeleriyle, Cassel te· 
peleri araısmdaki münhat arazi a
deti. çukur telakki edilmektedir. 
Bu iki tepenin ortasında bulunan 
St. Omer'le, şimaldeki Dunker
pue'in arasında birçok batak
lıklar vardır. Bunları kurutmak 
ve sulan bir intizam dahiline al
mak için kanallar açılmıştır. Fa
kat burası Fransa'nın en çok yağ
mur çeken mıntakaudır. lıte bu
nun için batııklıklan kolayca ku
rutmak kabil olamamııtır. 

t~llıt ~ek.ilde geri çekilmesi-
llıtı:ı d~kıknten çok mühim 
darıı e ır. Bu, müttefik ku
l •e :r•nın ne kadar soğuk

Dunkerque 

! ~itile) e .k~dar basiretli hare
'hdrr ek~rı.ı gösterir. Bundan 
~ ~ b ı, fransız cümhurreisi 
, ~an:radaki fransız kuvetle
J tand llnı Blanchard'a bir ıiıe
tltrin;rerck kahramanca hare
rİlr.ler.t~ dolayı bütün orduya 

d ~,., iiç rıı bildirmiştir. Mütte
llltları ~ara.flarmdan sarılmıı 

:ı'l'derı aldc cenahlardan ve 
tftıe i . harp ederek Dun· 
~tı-. ;1hkaınetinde çekilmekte
' hiç h~anların iddia ettikleri 
:ıden l1~Panik yoktur. Her şey 
~Ce ) e arrur eden plan mu• 

&.pıJnıaktadır. 

•n Planı 
~ker 

t' lte_tt que etrafındaki hare-
'ı ~ l'i"-at~' .alınanlar, müttefik

'll.ı da .~1 Zorlaştırmak için bu-
1Uattı1 1 kıırna ayınnağa ça• 

tkt ır. B l d b' . . . h ,a, il l . un ar ıın ırıncısı, 

li ii'lee _çıka arazisinde, Y ıer 
;·da.ki ~nde Dixmude ve Nieu• 

tarh a.rckat, diğeri de bu
.tı ~d liı:ıd'nda. Casıel Tepesi isti-

.. ı.. en D k . 'k 
':f"'(ı ha ' ~un erque ıstı ame-
')1 l'aı>~kattır. Biribirine mu
iıı e, P0ı an bu taarruzlardan 
, ?l1ına:rı.y8:. harbindenberi ti.
~ lta111 Planı tatbik etmektir. 
\ cı)d\l~ taraf kuvetlerini mÜm• 

f'l'tl ltıa~~ kadar parçalara, kü
~lt 're ,,,ara ve hatta cüz-Ü 
t:, lıt. lıt 1l'lnak ve bunları sar
'tl'de e bundan dolayıdır ki, 
~ da'llıdReneral Prioux'nun ku-
\,1'41tiiı aki askerler, daha 
-. '*tı~ı e d t~rtlar içinde Dun-

'rallıak ogru ilerlemek imki.nı-
ladırlar. 

hatları 
lJ lirı.ttu 
~~eltiliı~~rekatm ve müttefik 
!'ttll tl'q\le 

1

~111 
• en bariz vasfı 

'41,l')'ll hy e cıvarındaki ıu hat
~ ı th· et -··k 'd ıt.... • •••U emın~l surette 
d a.~: .. •eııd' M·' . 
'kı 1 

'" k ır. uttefıkler bu-
d,h ~l"echapaklarmı, Hollanda-
bitlll~ 1Yi ~e td ıu ınüdafaaıından 
h'lt.'tlerdi aha kolay kullana
tlttıı1( ola~· Burada kanallara 
'ııtr• trq\l .. 'd &etleri açmışlar ve 

t " en· 'b 'ltıtıd ltl\da ıtı o.ren ta St. Q. 
ltttiı:ı a bırak olan mıntakayı au 
bııı:ıı bıahi" rı_ııılardır. Bu hare
~· tlt · . .retıni d h .. 

Ş imdi müttefik kuvetler, ka
n'allann muhtelif setlerini 

açınca, bu mrntaka battan aıağı 
ııu altında kalmıştır. Zaten müs
tahkem olan Dunkerque bu ba
taklıklar arasında timdi büsbü
tün müdafaayı kolaylagtırmakta
dır. Bu yüzden alman motörlü ku
vetleri işliyemez bir hale gelmiı
tir. Şimdi iş kuru yollar arayan 
piyadeye kalmıştır. Vakıa bu ba
taklıkların sahile doğru çekilen 
müttefik ordusunu da çok müşkül 
ve hatta çok kritik vaziyetlere 
düıünnediğini iddia edemeyiz. 
Fakat ricat halinde bulunan bir 
ordunun, üç taraftan müdafaa 
ederek çekilirken, böyle her mÜ• 
daf aa vasıtasına müracaat etme· 
ai ve onu çok iyi bir ıekilde kul· 
}anması bir meseledir. Bu hare
ketlere aıırma endahtla deniz ku
vetleri de kıymetli yardımlarda 
bulunmuşlardır. Bundan dolayı
dır ki müttefik kuvetlerin mühim 
bir kısmını kurtarmak ve lngilte
renin şark sahillerine çıkarmak 
kabil olmuıtur. Bu hareketlerin 
bugün yarın, cvelce tahmin edil
diği kadar bir vehamete duçar ol
madan ikmal edilmesi çok müın
kündür. 

Mühim bir nokta 

Aisne ile Mc:use anısında, oldukça şiddet
li topçu düellosu vukua gelmiştir. 

M euse ile Moselle arasın.da, düşmanın 
bir baskın hareketi geri püskürtUlmü tür. 

tır. 

Musolini Salı günü 
Belçika krtaları elan çarpı§ıyor 

Paris, 31 a.a. - Salfıhlyc:ttar bir Belçika 
menbaından resmen bildirildiğine gorc:, 
Flandres'larda Belçika kıtaatı elin çarpış
maktadır. Harekita iştirak eden kıtaatın 
miktarı şimdiye kadar tesbit edilememiı -

nu surctı dlışmnn tayyarelerine Dun -
kcrque Uzcrimle uçmak ndctll menedilmiş 
bulunmaktadır. Bu sayede Dunlterque'ln 
mUdnfaa.sı için l(lzım olmıyan kıtaat meto
dik bir surette tahliye edilmektedir. 

teslim olması U:ı:cr:lne vaziyet ümitsiz bir b b } k 
,ekil almıştı. Faknt Grneral yenilmez bir eyanatta U UDaCa 
cesaret ve ru:imle h!lrekete geçmiştir. Or-

tir. 

Müttefik kıtalar Dunkerque'e 
doğru çekiliyorlar 

Londrn. 31 a.a. - (Havas) bu sabah sa
at 1 ı de bildirildiğine göre, müttefik kıta
larm sahile doğru geri çekilmesi devam et
mektedir. İki fırka oimdiden Dunkerque'e 

Danlıde. muhtelif tonııjlardn nıımtitena
hl gemilerin emniyeti bUytık deniz ve ha -
va kuvetıerinın istimaliyle temın edilmek-
tedir. 

Binlerce ton •u! 
Parla. 31 a.a. - Hnvns hıldiriyor : 
Dunkerque, fflonun mUzaharetl ııayeeln· 

de mükemmel bir ııekllde multavemet et • 
mektedir. 

d·ısunun bnldyeslnln hiç ?.llylat \•ermeden ı Bern. 31 a.a. - Corrlere Deltlcino gaze
Dunkerque'e gelebilmesi gent>ralln teşki- tcslne Romadan blldlrtldlğtne göre, politik 
!atçı ve gef ıııfatiyle lstlsnıı.I meziyetlere maho.flle nnznrnn gelecek ııalı gUnU bUytlk 
malik oldu~ımu göst rmektcdlr. Bu kııdar nazırlar medlsl Musollni'nin riyaseti altın
bUyUk bir cesaretle karşılanan hezimet bir da toplanarak, beynelmilel durum ve İtal • 
tela.ket değildir. Herkesin gösterdiği cesa- yanın alacağı vaziyet hakkında Duçenln 
retle daha bir çok askerler kurtarılacaktır. yapacağı beyanatı 11Uretl mahsusada tetkik 
Sahilde ölen her a.ııker yaptığı fedıı.klı.rlıkla edecektir. Romada dolaşan oa.yialara gör9 
daha bUyUk gayretler için orduları te§cl bu meclisten bir sureti hal kararı çıkacak -
etmirs olacaktır. tır. Dunkerque bölı;eslndekl kıtaattnn bir 

kısmı tahliye edllmlıı bulunuyor. 
Tuğyanlar beklenilen tesiri ynpmı§tır. 

gelmiştir. .... 
Paris, 31 a.ıa. - Havas saat 13,15 te bil -

diriyor: 
General Prioux ordusunun mühim cüzü -

tamları Dunkerque mtistahkem ordugahı 
dahilin~ vaı;ıl olmuştur. Sair mühim cüzü -
tamlar da kendilerine yol açmak için mü
cadele etmektedirler. 
' Yaralıların nakli müsait bir şekilde de -
vam etmektedir. Mütemadiyen htic:um e -
den müttefik harp gemileri ve tayyareleri 
Dunkerque'i müessir surette müdafaa et -
mektedirler. Dümdar muharebeleri yapan 
kıtalarmın arasında kalmı~ olan gencrıU 
Priou:ıc'nun akıbeti henüz malfim değildir. 
Generalin esir edildiflne dair bir alman 
menbaından verilen haber ne teyit ne de 
tekzip edilmektedir. Diğer cihetten Ha • 
vas'm askeri muharriri general Gamelin ve 
Coraf hakkında ecnebi memleketlerde net
rcdilen uydurma haberleri tekzibe mezun -

dur. 

Kuvetli bir mukavemet 
Paris, 31 a.a. - Havas ajansı saat 15,45 

de askeri vaziyet hııkkında şu malumatı 
vermektedir: 

Kıtaat, hemen tamamen sular ile çev • 
rilmiş bulunan yalnız Dunkerque müstııh
kem ordugahında değil, Yser kanalının gar
binde de ~vetli bir surette mukavemet et
mektedir. 

Ordunun mühim c:üzütamları Monts des 
Flandreı hattını geçerek emniyete girmiye 
muvaffak olmuşlardır. Mont Cassel'i işgal 
etmekte olan alı:n3nlar, bu mevkie oiddetli 
hiicumlar yapmıya devam ederek ilk cüzü· 
tamlarını Mont de Causses mevkiine ka.dar 
ileri sürmektedirler. 

Püskürtülen alman 
taarruzları 

Son saatler zarfında binlerce ton su mem
lekete yUrUınliııtUr. Suyun derinliği :iO san
timetre ile iki metre arasındadır ve bUtUn 
bir bölgeyi almnn piyadesiyle motörlU kı
talarına kapatmaktadır. 

Dunkerque ctrıı.fındakt mıntakalann ba -
taklık haline getirilmiş olması keyfiyeti 
hakkında fransız askcrt mahfillerinde ıu 
to.fl'lilfll verilmektedir : 

Bu tedbirin mUesslr bir mahiyet alabil·
meal için bir knç ,,;ln geçmesi icap edl -
yordu. Arazinin tank ve piyade yUrUyUşle
rine bir mtınl teşkil edebilmesi için, suyun 
lvice toprağa. geçmiş oımn.ııı lQzımdır. Bu 
vaziyet bugiln vUcut bulmuştur. 

B. Löbrön'ün §imal ordusuna 
mesajı 

Parls, Sl a. - Reisicllınhur L!>brUn 
ııimal orduları grupu kumıındıını General 
Blancha.rd'a bir mesaj göndererek kuman
dası altında. inglllr.: kuvetlerlyle birlikte ve 
mUttcflk donanmaların teşriki meealBi Ue 
SBkerllk tarihinde ön pltında yer alacak btr 
muharebeye devam etmekte olan askerle • 
rtn erkekçe cesaretleri ve zaptolunmaz 
enerjilerinden dolo.yı. bUtUn fransızların 
hararetli takdir ve hayranlık hislerini ve 
yurdun selam ve minnettarlığını blldirmif· 
tır. 

Amiral Abrol' a nişan verildi 
Par.is, 31 a.a. - Flandres'daki lngillz 

kuvayl seferiyestnin tnhllyelerlne yardım 
eden fransız deniz kuvetleri kwnandanı 
Amiral Abrlol'e legton d'honneur nl§anının 
grand crolx rütbesi verilmiştir. 

Suyun kapladığı saha 
Paris, 31 a.a. - Havas ajansı, Dun

kerque etrafındaki tuğyanların şimdi 
vasati 45 kilometre bir derinliği kap
ladığını ve bl.lna binaen Dunkerque 
müstahkem kampına karşı hiç bir hü
cum kaydedilmediğini bildirmektedir. 

F ranaız ak§am tebliği 
Paris, 31 a.a. - 31 mayıs akşam teb-

liği: 

Almanların tazyikine rağmen Prioux or
dur.unun bir ikinc:i kısmı dağlık arazi mın
takasına gelmiştir ve bu mtntakada kendi
sine bir geçit açmıya çalışmaktadır. Elin 
mühim c:ıizUtamlar ihtiva eden bu ordunun 
bakiyesi, biraz arkadtı mücadeleye devam 
etmektedir. 

Şimalde,· kıtalarımız Dunkerque is
tikametindeki yürüyüşlerine devam 
etmişlerdir. Bu kıtaattan bir kısmı 
düşmanın gayretlerine rağmen donan
ma ve tayyarenin himayesinde vapur
lara binmeğe muvaffak olmuştur. 

Somme üzerinde kaydedilen bazı fa
aliyetler bari çolmak üzere, cephenin 
diğer kısımlarında kayde değer bir 
şey olmamıştır. 

Dunkerque'de hava müdafaa tertibatı, 
yaralıların ve müstahkem ordugahın bila
hare müdafaası için llzım olmıyan kıtaatın 
irkap ameliyesiyle, iaşe ve sıhi malzeme 
ihraç ameliyelerini, milfit bir surette ko -
rumaktadır. 

Somme'da yalnız mahalli ameliyelerle 
kolaylıkla defedilen küçük alman mukabil 
taarruzları olmu~tur. 
Arıonne'da oldukça ıiddetli bir topsu a-

te•inden ıonra alınanların ileri ıürdükleri 
müfrezeler geri pUskürtillmü~tür. 

Dunkerque kalesi •ular ortasında 

Gayri musait hava şartlarına rağ
men, hava kuvetlerimiz derin istik
şaflarda bulunmuşlar ve bunun neti
cesi olarak bombardıman tayyareleri
miz şimal bölgesinde düşmanı hırpa
lamış ve kıtaatımızın iaşesi işinde te§
riki mesai etmiştir. 

Fransızlar Abbeville varoıları
nı geri aldılar 

Paris, 31 a.a. - Royter: 

Kıral Leopold'un ihanetinden sonra 

Dıs memleketlerdeki _, 

Belçikahlar Pierlot 
hükumetine sadık 

senato ve parlamentosu 
Limoges'da toplandı 

Belçika 
Fransa'da 

Paris, 31 a.a. - Belçika nazırlar 
meclisi, kıral Leopold'ütı müstevlinin 
hükmü altında bulunduğu için artık 
hükümdarlık edemiyeceğini Belçika 
milleti adına bildiren emirnameyi tas
vip etmiştir. 

Mı•ır'da 
Kahire, 31 a.a. - Belçika'nın Ka

hire elçisi, Fransa'daki Pierlot hükü
metinin nihayetine kadar müttefikler 
yanında mücadeleye devam azminde 
bulunduğundan Mısır başvekilini res
men haberdar eylemiştir. 

Elçi, Mısır'da bulunan bütün belçi
kalıların da tamamiyle B. Pierlot ile 
olduğunu ilave eylemiştir. 

Macaristan' da 
Budapeşte, 31 a.a. - Belçika'nın 

Budapeşte elçisi kont Lalaing, Pierlot 
hükümetinden alacağı talimata ittiba 
eylemekte devam edeceğini bildirmiş
tir. 

I sviçre' de 

taleasını serdetmektedirler. Faşist g .. 
zeteler, ingilizlerle fransızların bi.1 • 
ha~ bombardımanlarla pek bfiyük 
hasarlar ika etmiş olduklarını ve bu 
yüzden kırat Leopold'iln teslim olmak 
mecburiyetinde kalmış olduğunu yaz
maktadırlar. İtalyan gazeteleri, Bel
çika'nın hakiki mütearrızlarının Fran
sa ile İngiltere olduğunu ve Alman
ya!nın alicenap bir hami vaziyetinde 
bulunduğunu yazmaktadırlar. 

Belçika parlamentosu ve •ena
to3U Fransa'Ja toplandı. 

Limoges; 31. o..a. - Belçika par!a • 
mentosu bugün hükümetin icraatından 
haberdar edilmelc üzere resmen bura
da toplanmıştır. 

Belediye reisi ı>enatör B. Betoullc 
kıralın ihaneti yüı.Unden memleketle• 
rini terke mecbur kalmış olan Belçikı 
parlamento azasının bu içtimaına be
lediye salonunu tcihsis etmekle müfıe
hir olduğunu bildırdikten sonra Picr 
lot'y\l tazimle yadetmiş ve Fransa'nın 
ve bütün dünyanın Belçika parlamen
tosunun verecekl..!ri kararı evciden 
bildirdiklerini sö ,r lemiştır. 

Cenevre; 31. iı a - " Belçika Bir -
liği ,, Pierlot'ya bir telgraf göndere -
rek teslim olan kııalın bu anlaşılmaz 
hareketini hayretle karşıladığını ..e 
Birliğin memleketin şerefini kurtaran 
Pierlot'ya kariı müteşekkir olduğur.u Belçika hür olarak kurtulacak 
bildirmiş ve ke:ıdisine karşı sarsılmaz Betoulle müttefiklerin zaferiyle a
bir sadakatle bağlı bulunduğunu kay - ziz Belçika'nın da kuvetli ve hür ola· 
dettikten ıonra müstakil Belçika'n.n Irak kurtulacağını ,.e hüriyetin ortadan 
ihya edileceğine olan itimadını tel'ıa- kalkmıyacağını ilfive eylcmi§tir. 
rüz ettirmiştir. Betoulle'in ı:;Özleri meclis tarafın -

Suriye' de dan alkışlanmıştır. Birçok Belçı kalı 
Beyrut; 31. :\.a. - Yüksek komi!.er şahsiyetler ağh}orlardı .• 

Paris, 31 a.a. - Havas Ajansı saat 16.45 
de askeri harekM hakkındn §'U malOmatı 

1 
vermektedir : 

ünkU gUn ve gece olmalde vaziyette bir 

Bu akşam Pariste bildirildiğine gö· 
re, fransız kıtaatı iki gün devam eden 
harekat neticesinde Abbeville'in he
men civarında bulunan n,oktaları istir-

Belçika konsolm:unu kabul etmiştir. Müteakiben Be?çika mebusan mec -
Konsolos Beyruttaki Belçika kolor.i- lisi reisi Cauwelret. ayan reisi Guillon 
sinin Pierlot hü!:ümeti ile mütesa.,_it ve başvekil Pierlot söz c.larak mütte -
olduğunu temın ve müttefiklerin za - fiklerin davasını müdafaa, miıltecile -
ferine olan itimadını teyit eylemi'jtir rin Fransa'ya karşı minnettarlıklarmı 

Leopold'un teslim oluşunu ıt"fade v
1
e Almanvı1 ~ara1fındh~ .esar

1
et ~1: 

't l t l · h ki ına a ınan mem e.(et er urıyet erınt 
ı a yan gaze e erı a ı k k .. r· b l l te rar azanıncı ya kadar mutte ıkler· dat etmişlerdir. 

••• ')et' •çın b a o. ıyı anlata-
~tı:ı •rıe bak ~raaının coğrafi va
~oıı i\.aıe'd a ırn: bu sahiller he-
t i\rı,d en . ' 
~tı , a. hud şıınnlde, Belçika -

R icatin ehemiyetini küçümse
meden, bir nokta üzerinde e

bemiyetle duralım: buradaki rica• 
tin bundan ıonra cereyan edecek 
hareketler üzerinde müttefikler 
lehine bir tesir yapabileceğini id
dia edersek, hakikati söylemi§ ol
maz mıyız 7 Çünkü Belçika kıralı 
Leopold'ün teslim olmasından 
sonra üç gündenberi devam eden 
sistemli geri çekilme, almanların 
birçok kuvetlerini burada hem o· 
yalamış, hem de onlara mühim 
zayiata mal olmuıtur. Diğer ta
raftan yıldırım taarruzu hafifle
mit ve kronik bir hal almııtır. 
Çünkü yıldırım harbinin esas un
suru aürpri.zdir. Yani taarruzun 
ne taraftan inkişaf edeceğini kar· 
şı tarafa sezdinnemektir. Halbu· 
ki burada devam eden ve organi
ze bir mukavemet gören harekat, 
alman taarruzunun hedefini bir 
istikamette teksif etmiştir. Bu 
müddet zarfında Weygand'ın çok 
dinamik idaresi altmda bulunan 
asıl mühim Fransa kuvetleri Som· 
me ve Aisneı üzerinde mevzi
lerini tahkim etmekte ve önlerini 
temizlemektedir. Diier taraftan 
neıi var, neıi yoksa, hücumu o
nunla yapan alman ordusu adam
akıllı yıpranmağa baılamııtır. 

de olmaktadır. Fransızlar bu geb
re hemen civar olan birçok yerle
ri almıılardır. Yalnız bu, Man§ 
denizi a&hiline muvazi olarak ya· 
pılacak geniş bir taarruzun baı
langıcı mıdır, yoksa, şimalde, y&
ni Montreuil, Boulogne istika· 
metinde bulunan alman kuvctle
rini biraz cenuba çekerek Dun· 
kerque mıntakasındaki tahliyeyi 
kolaylaıtınnak için yapılan bir o
yalama hareketi midir? Yahut ne 
bu, ne de odur da, sırf bir mevzi 
tahkiminden mi ibarettir? 

Paris, 31 a.a. - Havas ajansı bildi-
riyor: 

u uyo
11

' ar . d le birlikte mücadeleye devam husıı~un 
Roma, 31 a.a. - avas aJansın an: d k' . 1 . . • · d' 
E b

• .. h'tl B 1 'k k 1 a ı azım erını tcvıt eylemışler ır. ene ı muşa ı er, e çı a ıra ı-

nın teslimiyetinden sonra italyan mat
buatındaki dedikoduların şiddetini 
arttırmış olduğunu, faşistlerin bu tes
limiyeti bahane ittihaz ederek İngilte
re ve Fransa aleyhinde ittihamlarda 

''Harbe devam edeceğiz!,, 

d •ııriı den·uf un~ kadar baı-
t , baz1 k •z c hır seviyededir. 

~ la,. ıa1ın1 b • •tı~ ıudad ar u sevıyeden 
~"I• }'ttt ır. Den· • .. .. b' ·• ıt· erd ızın onu ır-1 •t· e ıs ' 
l
lrjl'l 1 bulun 00 metre kadar 
t ~le an k .... , ri • 11.pl\n uçuk kum tepe-
'd "ra tnıo.t B tt· •ıı::ıd ı.- " ır. u kum tepe-
d a a "'al 
,.. lı:ı d 1Uı::ıi b' e ve Dunkerque 
"" 1 •ret ı· ~~I 0.&.Yıdır k' ırn~ndır. Bun-

1 lt:ı ~ıbi C 1 bıraz içeride 
\' ı.ıÇ\ilt , •ta 'b• ı. ~i tep . gı ı, Kemmel gi-
"l\ld, dlso ~CJ.kler, irtifalan a

'i teıir~t~eyi geçmediği 
ını 'Vermektedirler. 

Somme üzerinde 

D ün gece geç vakit gelen ha
berlerden öğreniyoruz ki, 

fransızlar Somme üzerinde cere
yan eden ve bir müddettenberi 
nerede olduğu söylenmiyen hare
katı inkitaf ettinnitlerdir. Reuter· 
in bir haberinden öğrendiğimize 
ıöre, bu harekat Abbmlle önün-

Belki bu sabah verilecek fran
sız tebliğinde bu noktalardan bi
rinin tefsirine yarayacak bir ifa· 
de bulabiliriz. 

Mümtaz Faik FENiK 

İki gün devam eden hareklit sonun
da fransız kuvetleri 48 saat evel Ab
beville şehrinin varoşlarını istirdat 
etmişlerdir. 

Yeni Belçika ordum yakında 
harekete hazır olacak 

Paris, 31 a.a. - İyi malUmat alan 
Belçika mahfillerinde, Liege bölge
sinde bulunan kıtaata kumanda eden 
general Dekrahe'nin idaresindeki kol
ordunun Leopold'a itaat etmiyerek 
general Blanclıard'ın emri altına gir
diği bildirilmektedir. 
Diğer 15 vo yahut 7 milfreze ile hava 

bulunduğunu söylüyorlar. 
Vakayi hakkında mtitalealarını ser

deden gazete muharrirleri, kıral Leo
pold'ün hareketini muhik göstermeğe 
çalışmakta ve bu babdaki mesuliyetı 
müttefiklere atfetmektedirler. Bu mu
harrirlerin lisanı, o kadar şiddetlidir 
ki ecnebi müşahitler bu lisanın italy..:n 
efkarıumumiyesini tesir altında bı -
rakmak için kullanılmakU olduğu mü-

Senato reisi Guilion, bazı Belc:.ikıa 
kıtalarının kıralm emrine itaat etmi 
yerek şimalde ınüttefiklerle birlikte 
muharebeye devam ettiklerini hcılJer 
vermiştir. 

Belçika parlamc:'ltosunun içtimaın
da söz alan B. Pierlot demiştir ki 

" - 1940 Belçıkası da 1914 Belçtl.:a
sıdır. Harbe Fnıı.sa ve tngiltere'nın 
yanıbaşında gird;k. SiHihlarımızı an · 
cak bizim de hedt:f ittihaz ettiğimi.: 
harp gayelerine eriştikleri ve istikJi! 
ve hüriyet içinde barışı elde ettikleri 
zaman bırakacağız. " 
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DENiZLERDE HARP 

Ballr1lan Arjantin 
14 vapurunun 

layfatı kayıp ! 

KİREÇ.. KUM.. (AKIL 

*MOZAYİK 
Kutabya aamındaki karmak kireçleri sedef pırlak

lıiı nren yıldu marka mouyık toprılıın H temiı 
MALIKÖY Jıu,. ve plııllırı. 

S11uı1i caddeıi Ali Rıza Ap. Noı 6 HOSEYIN 
ORAK ticareth1nesinde bulunur. Ti: 2075 2156 

Belediye mezat yerinde 
müzayede ile 

Satılık otomobil 

La Gorogne; 31 a .a . - Bir alma·ı 
denizaltısı tarafından torpillenen Ar
jantin bandıralı Uruguay vapurunun 
kurtarılamıyan 14 tayfasını aramak ü-
zere hükümct tarafından gönderilen 6.6.940 perıembe ıiinii mt 13 de 936 ŞEVROLE 

ı• yeni llstikli takıi aaıtli temiz kulanılmıı ful bir bl· 
vapur hiç bir şey bulamadan ger dedir. 2157 
donmUştür. Araştırmalara devam edil-

mektedir. Tokat icra Memurluğundan : 

B A • 't •• • [ Zilcde Sadiyeye olan n 2280 No.lu kıınnla tak· 
ueno• - ıre• e numayıı er ıitlcndirikıı borcunun ödenm~mesi7le tııkıit •• lecİ· 

Bucnos - Aires, 31 a.a. - Zabıta, lin diiıerclı amuıııi hüldimler daiminde Zile icr11ın· 
bir alman tahtelbahiri tarafından bir ca paraya çnrilıneıine lıaru verileu Tokattı Selinı 
Aqantin vapurunun torpillenınesine oll• Alımedin aıalıcuz " ııafıdı 111ıh olan ıayri 
hrşı infiallerini izhar etmek maksa-
C:ıyle gençlerin şehrin büyük cadde-
1 inde yaprnış oldukları nümayiş do
l nsiyle icra edilecek tevkifattan 
s 1ra daha bUyük mikyasta bir nüma
Y•Ş yapılmasından korkmaktadır. 

mealuılleri ıçık ır\ırmı71 çıkırılmııtır. 

:i !B .. 
v :.; 

Dukkin Teni daballine 
M.ılıu ıolıalı 

Duklıin Yıımerdan 
Matlıu ıokak 

Dükkin Yııme7dan 

ö 
z; 

Adı: 290 

• 
= .. a .. 
ö:.= 

Panel: 11 SSMZ 300 
Ada:lZ2 
Parıel: 35 35M2 350 

l'L:!S 

Ankara Telefon Müdür1lüğünden: 
1- 7000 adet ( Ankara Telefon Rehberi ) basılması açık 

eksiltmeğe konulmuştur. 
2- Muhanunen bedeli 3220 lira ve muvakkat teminatı 

241 lira 50 kuruştur. 
3- Bu işe ait eksiltme ve fenni şartnameler Ankara te

lefon müdürlüğü kaleminden parasız olarak alınabilir. 
4- Eksiltme 17. 6. 940 tarihine raslayan pazartesi günü 

saat 15 de Ankara Telefon Müclürlüğüncle toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktrr. 

5- İsteklilerin eksiltme saatmdan bir saat evetine ka
dar muvakkat teminatlarını telefon müdürlüğü muhasebe
ciliğine yatırmaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesa
ikleriyle birlikte eksiltme saatinde komisyonda bulunma· 
ları ilfin olunur. (2627) 12629 

. Sa. Al 
asker 

Ankara Lv. Amirliği 
Ko. na gönderilen hariç 

kıtaat ilnnları 
i 

minııtı 97 liradır. Potinler istasyonda mu
haf ı:ı alııyr deposunda görülür. İsteklilerin 
atış bedelini de beraberinde bulundurma-8 

1 arı. (2619) 1.2616 

Yoğurt alınacak 
Edirne Askeri Satın Almıı Komisyonun -

dan: 
-
i 

. 

Nakliyat yaptırılacak 
An.kara Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonund11n : 
1 - Ankara şehir dahilinde yaptmla -

ak 1500 ton nakliyat pazarlığı 1-6-940 saat 
l de Ankara Lv. amirliği aatın alma ko

misyonunda yapılacaktır. 

c 
1 Mcbusan meclisinde bir çok mebus

lar ve bilhassa B. Santander, Buenoı 
- Aires'teki alman sefirinin faaliyetini 
tenkit ve kendisini casus diye tavsif 

Ba•çc 
Mıtlıaa ıokılı 

Yeni dılııkhıac 

Ada: 132 
Parsel: 31 
Ada:l27 

109500 kilo yoğurt 24-6-940 pazartesi gil 
nü saat 11 de kapalı zarfla Edime'de esk 
müşiriyet dairesinde satın almn komiı;yo -
nundıı ihale edilecektir. Tahmin edilen tu 

llMZ 200 tarı 17S20 lira ve teminatı 1316 liradır. Ev-
2 - Muhammen bedeli 2550 lira, kati te· 

minatı 383 liradır. (2618) 12615 
etmişlerdir. "' 

RcisicUmhur, alman sefirini çağıra
rak kendsiyle görüşmüştür. 

Bergen'de 3000 tonluk bir 
alman vapuru batırıldı 

Londra, 31 a.a. - Bergen'de bir in
giliz keşif tayyaresi tarafından batı
rılan nakliye vapuru 3000 tonluktur. 

Bir kaç vapurun mevcudiyetini gö
ren pilot dikilerek üst üste infilak ve 
yangın bombaları göndermiştir. Bu 
bombalardan ikisi hedefe isabet et -
miştir. 

I?ilot, altı Mcsscrschmid'in takibin
den kurtularak arızasız dönmiye mu
vaffak olmuıtur. 

Bir İngiliz kruvaıözü 
Norv~ sahillerinde bath 

LLondra; 31. aa. - Hava müdafaa 
tertibatı Ue mllcehlıez 4290 tonluk C•ı: 
lew ismindeki lngiliz kruvazörilnUrı 
birkaç giln evci Norveç'in ıimal sahıli 
açığında yapılan bombardımanlar nc
tıcesinde battığı rumen bildirilmek • 
tedir. 9 kişi ölmU:;tUr. 

İngilterenin deniz kaybı 
Londra, 31 a.a. - Amirallık dairesi 

Wessex torpido muhribinin alman 
tayyareleri tarafından tahribi ve 
•·charles Boyer" silahlı balıkçı gemi

sinin bir mayne çarparak batması ne
ticesinde ölen, yaralanan ve kayıp o
lan 38 bahriyelinin isimlerini dün neı
retmtıtir. 

x Kudüı - Romanya'nm yeni baı kon.. 
ıolosu B. Gabarovıki Kudüı'e vasıl olmut· 
tur. 

x Londra - Hollanda luralhlr dahilin
de ikamet eden qhaıın emllkint muhafaza 
·çin elyevm Londra'da bulunan krraliçe 
Vilhelmlne bir kararname n~rederek, va • 
ziyeti hurra nihayet buluncrya kadar bii
tün emlikin badema Hollanda hükümeti 
mıh olduğunu bildirmektedir. 

x Batdat - lrak'm yeni Kahire maıla· 
batgüzarr Tahsin Bey Askert, Mı11r'a va
ai fesi baıına gitmek üzere Baidat'tan hı· 
reket etmiıtir. 

x Madrid - lspanya harbiye nazrrr ıe
neral Valera, istirdat edilen mıntıkalarda
ki 36 • 37 ıınırtarına mensup, aynı, vaktiyle 
cümhuriyetçi ordu saflarında çalrımııı ıenç 
lerin silah altına alınmur hakkındaki emir· 
nameyi lmzalamrıtrr. 

x - Londra - İngiliz fasist birliğinin 
Narhampton'daki umumt merkezinde polis 
tarafından araıtrrmalar yapılmıı ve bu iıle 
alakadar olarak 4 kiıi istiçvap edilmi5tir. 

x Bertin - Rom!lnya'nın yeni Bcrlin el
çisi B. Romolo, diln öğleden sonra buraya 
relmiıtlr. 

x Londra - fegal edilen ılmali Fransa· 
dakı kdmUr ocaklarının boıluğunu doldur
mak üzere Gal eyaletindeki kömür ocakta
n istihsalinin fazlalıı.etırılnıasr için ıeri ka· 
rarlar alınmı~tır. 

x Marsilya - Askeri mahkeme bozrun
cu ıoz ıoylemek ve Üzerlerinde beyanna • 
meler bulundunnsktan suçlu dört ki~ıyi iki 
seneden on seneye kadar muhtelif cezala
ra mahkQm eylem iştir 

x Londra - Bo İngiliz askeri ve 12 
Norveç muh cıri ıkı ufak balıkçı kayığı 

l!iinde. alman işgali altında bulunan Nor · 
veı;'ten kaı;arsk şımalf lıkoı;ya'da bir lim• · 
na vıırmı:slardır 

z.11 - lon1• nufuı aıidürlıifündra ıldıtım oiifus 
lıaiıdııalı. Konyı .. lmlilı ,ubeıindtn ıldıiım terlıiı 
tezk•rrmi k•ylıettim. Yonllorini ıluıiımdın eslıilo · 
rinin ~ ıı kmi.ı olm,dıfı ilh olunur. 

Kıınyı Sillo nıhiyui Sııma lıöylindtn M•h-ı 
Of. 3Zfi dofumlu Ahmet Çal , 2157 

Za1i - Mıat ılmıktı oldufam Melııııet (1ra1öı 
adına yazılı tatlıik mü1ıiiramü kaylıettiın. Y eaitiai 
yaptırıcafımdan Hlıiıinin ~iıkmii olaıadıiı ilb ola· .. ,. 

Anlıan temizlik a-lujndon 
Melımet K1rıriiz 

Maıtafı oilıı 
2168 

Zayi - lstaabal Dl'fvlpafl nltaıılıi Mfİıtt.İ ııat• 
fıadH ılmıı olduiu• taıdılnıaıneyi kaybettim. Teaiıi· 
.ı ılıcafmdaa 11kiaiıılıı lıiiluaii ol-dıiı illa olu· 
-· .U-t 0..1 JlSI 

Mıtlıu 

Tarla .Bertııiı 

Balıçe Bc7lıafı 

ıokalı Parsel : 39 920M2 800 
K.uel 926 

No.ı26 70. 500 
No.125 IOD. 1200 

Bu altı parça ııyri mcıılaıllerdtıı Beybaiıadaki 
Tmrla ile lıılıçe T. C. Zirut bankasını Z814 No.I• 
kanunla takıitlendirilen 572 lira 96 kurııı lıorç için 
da 1 inci derecede İpoteklidir. Difer ıa1ri menkuller 
de mezkur kınanlı lıankayı merhan lıiıkmıinde olap 
bu ıırri menkullerin unciıine munuip lıedelle 'l"ll 

lıankanm ruçhınlı ılaceiını ıeçtiii takdırde nlıi ic
rai takiple muacctliyet laıliııi alan lıanka lıorcu aatıı 
tatarından tııaamta lemin rdildiiinde o ı•Jrİ men• 
kuller aatılacelı n diierleri uıtriadcn aatıı ırri bı
rakılacaktır, 

Artırma ıartna-lcri 10. 6. 940 tuilıinden itilıırcn 
lıerkesin görebilmeıi için dairemize• açıktır. Artır• 
1111yı iıtirik etmek için cı7ri menkullerin 111kırıdı 
)'Azılı lcıymeli mahııum~nclcrinin % 7,5 nislıetiııde 
P'1 ıkçe1i n71 milll bir lıınkanm teminat mektubuaa 
tevdi eı-k mecburidir. 1 inci ıçılı artırma 10 teaı· 
ınuz 940 çarıımba glinii ıul 14-15 de Tokat icra 
daireıinde yapılacaktır. O gün n 11ııte rn 1011 teklif 
takdir olunan kıymeti mulıamıneııelariain % iS ıini 
bulmadıiı takdirde rıı çok artıranın taahbüdu baki 
&almak ıartiyle aatıı IS gün dalıa temdit olanarak 
25 temmuz 940 perıembe ııinii aynı ıut Ye yerde 
2 inci açık artır,.. 7apılacak ve bu artırmada % 75 
ıözetilmokıizin ancak lıankanın rüçhulı alacağı ı•ç· 
tiii takdirde en çok artırana ihale 7apılıcaktır. 

Satıı prıin para iledir. Dellaliyı, ihalı muraFı, 
•İİlerılıiıa nrıiler Ye tap• lıarn alanlara aittir. 

ita ııyri ıneulıulltr Üzerinde İpotek sııhibi ılıcak· 
lılarla diier alikadarların n buıuıiyle Faiz n maı· 
rafı dair lıir iddıuı olanluın ilin tarihinden itibaren 
20 clia içinde nr1kı ıaasbitolariyle dairemize aıüra
c11tları n aksi lıalde lıakları tapa ıicilliyle sabit 
olnııyanlarm paylaımadan lıariç lıalacalıları n daha 
fnlı maliımat alınak İıliyealerin de 910126 taıra 
No. ile daireıııiza ıinıdiden lıaı nırmaları ilin olunur. 

2174 

DEVLET DEMJRYOLLARI 

Mahruti çadır alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komısyonun

dın : 
Muhammen bedeli 24000 lira olan 300 a

det mahruti çadır 13·6-1940 peroembe gü· 
nU saat 10 de kapalı zarf usullyle Ankara· 
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu ııe girmek lstiyenlerln ısoo llralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin etUğl 
vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat lfı 
e kadar komisyon reisliğine vermeleri 10.· 
zımdır. 
Şartnameler parıımz "ltırok Ankarada 

malzeme dalrealnden, Haydarpqada tesel· 
IUın ve sevk eefllğinden dıı,ğttılncaktır. 

(2477) 12529 

Tele emprimör tesisatı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan : 
Muhammen bedeli 15000 lira olan Hay • 

darpqa - BllecJk • Eaktaehir • Ankara te
le ~ınprlmlSr tesisatı 12-7-1940 cuma günü 
saat 15.30 da kapalı zarf usullyle Ankara· 
da idare blnll8ınüa satın alınıı.caktır. 

Bu l&ıe glrınelt lstıyenlerln (1125J liralık 
muvakknt teminat ile kanunun tayin ettiği 
veslko.lnrı ve tekliflerini aynı gUn aant 14. 
80 a kadar komisyon reisliğine vermeleri 
10.zımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankııradn 

malzeme dairesinden Haydarpaşa.da tesel
IUm ve sevk ııe!llA"lnden dağıtılacaktır. 

(2512) 12532 

Ankara Birinci Sulh Hulcuk Hik.im • 
lılinden : 

Kartahe,. dt.-let dtmiryolları malzeme dairul 
mulıaaebuinda mrmur Cudet: 

Anlına Uluı ıııeydınında Borla biraderler ftkili 
u11lııt Tewrik Çiper tarafıadaa rleyhiniıe açılan 2ı6 
lira ılıctk dh11mıa ıııabk~ııwmiıde Jıpıbnaktı olan 
duruımıuında ıdruiııiz ıMçhul oldufundan lllacn J'I• 
pılan dınti7~ye iobd etnı~diiinizden ıene aıulıia 
141 İnci maddui m•<İlıinc• •e yirmi ııin ııııiddetlı 
kendi imıanııı tıııyan bir unet ibuı olanup İslik· 
dıp yapılauiını bildirir 402 nri mııdde ınacilıince 
C11•P kararı çıkarılmuın1 karar verilıait olduiun• 
dan dur•ıın1111 lıırılıılan 5. 7. 940 cuma ıünü ıaal 
10 dı lıiızıt mahkemede hazır bulunınadıiınız ••Y• 
bir •tkil gönderıııediiinu takdirde aıalıktıneye 111•· 
bınııda bakıl1tıfı teblif makamına kaiın olııuk Üze· 
re ilb olunur (2630) 12625 

saf ve şıırtnarncıi her giın komisyonda gö
rülebilir. İsteklilerin sözü geçen günde i
hale saatinden en geç bir saat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri lazım -
drr. (2625) 12622 

Sığır eti alınacak 
Kütahya Alay Satın Alma Komisyonun

dan: 

i 

i 

Kütahya'da topçu alayı eratıııın 940 ma
li yılı senesi ihtiyacı için (90.000) kilo sı
ğır eti mevcut evsaf ve IJllrtnamesi dahi • 
!inde ahnacıığından muhammen fiynt olan 
25 kuruı üzerinden teminatı muvakkatcs 
1687 lira 50 kuruştur. İhale alay satın al -
ma komisyonun.da kapalı zarf usuliyle 17-
haziran-940 pazartesi günü sııat 11 de ya • 
pılacaktır. Zarfların azami ihaleden bir sa
at eveline kadar komisyona verilmesi ve 
talip olıı.nlnrm kanunun emrettiği vesaik 
hamil bulunmaları ilin olunur. (.2626) 

12623 

Sedye alınacak 
lst.anbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
888 adet sedye ahruıcaktır. Pazarlıkla ek

ıiltmesi mlitcahh!t nam ve hesabına. 5-6-940 
çarııambn glinü ınat 14,30 da Tophanede 
İstanbul Lv. 5.mirliği satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. Tahmin bcıleli 17760 il
ra ilk teminatı ı332 liradır. Şartname ve 
nümunesi komisyonda görillür. İsteklilerin 
kanuni veıikalariyle belli saatte komisyo-
na gelmeleri. (2622) 12619 

Muhtelif sebze alınacak 
!stanbul Levazım Amirliği Satın Alma. 

Komls7onundan : 
Cinsi 
Çalı fasulya 
Anekıdrn fa.sulya 
Barbunya fasulya 
Taze kabak 

Mikdan 
24.300 Kilo 
52.300 
86.500 
PS.000 

" 
" 
" Hiyar .26.000 Adet 

Yukarda yazılı beş kalem sebzenin pa..
zarlıkla eksiltmesi 3.6-940 pazartesi gUnü 
saat 14.30 da Tophanede İstanbul Lv. !mir
liği aatın alma komisyonunda yapılacaktır 
Hepsinin tahmin beıleli 17174 lira 50 kuruş
tur. Rumeli cihetine a.it sebzenin ilk temi
natı 864 lira 6 kunıı Anadolu cihetine ait 
sebzenin ilk teminatı 404 lira iki kurustur 
Şartnamesi komisyonda. İsteklilerin kanu
ni vesikatnrlyie belli saatte komisyon.a gel-
meleri. (2620) 12617 

Sedye alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
2000 adet sedye müteahhidi nam ve hesa..

bına alınacaktır. Pazarlıkla eksiltmesi 
5-6-940 çarıı:unba günü ş:ıat 14 de Topha • 
ne'de İstanbul Lv. !mirliği satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
40000 lira ilk teminatı 3000 liradır. Şartna
me ve nüQ1uneıi komisyonda görlilür. İs
teklilerin k:ınunt veıikalariyle belli saatte 
komisyona gelmeleri. (2621) 12618 

Kuru ot alınacak 
Edr~mlt Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bergama askeri garnizonu ihtiyacı 

için (528) ton kuru ot alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (21120) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1554) liradır. 

4 - Eksiltme 20-6-940 perııembe günü 
saat ıs de teklif mektuplan sant 14 de ka • 
dar knbul olWlur. 

5 - E-kslltme kapalı zarf usuliyledir. 
6 - Eksiltme Edremifte ııatm alma ko

misyonunda yapılacaktır. Şartnameyi ııör-

mek istiyenler her ıUn lı aaatinde ıatın al
ına komisyonuna müracaat etsinler. (2624) 

126.21 

Kuru ot alınacak 
Edremit Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Tümen birlikleri hayvanatı ihtiyacı 

için 528 ton kuru ot alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (.21120) liradır. 

3 - Muvakkat teminatı (15'4) liradır. 

A b t 1 b• 4 - Eksiltme 20-6-940 günü saat 10 da 
n ar ve o e ye 1 na Si 1 yapılıı.caktır. Teklif mektubu ıaat 9 a kadar 

k 
teslim sonra m'ektup alınmaz. 

' 

lnŞa e{"tİrİlece 5 - Eksiltme kayalı znrf uıuliyle ola 

<!inkara Elektrik Sırketinden : 
caktrr. 

6 ~ Eksiltmesi Edremit satın alma ko -
misyonunda yapılacnktır. Şartnamesini ııör
mek lıtiyenler her glin lı saııtinde satın -
alma komisyonuna müracaat etsinler. 

(2623) 12620 

Gübre satışı 
Arılara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - 100 ton gübrenin pazarlıkla arttır -

masr 316/ !>40 ıaat 14,30 da Ankara Lv. 
amirliği &atın alma komisyonunda yapıla -
aktır. c 
2 - Muhammen bc<leli 120 lira, kati te

minatı 18 lira.dır. Gübreler harp okulunda 
örülür. Satış bedelinin beraber getirilme-g 

si . (2617) 12614 

Tahmil ve tahliye işi 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
l - Ankara istasyonunda vagonlardan 

apılacak tahmil tahliye pazarlığı 1-6-94-0 
aat 10,30 da Ankara Lv. imirliğl satın al

ma komisyonWlda yapılacaktır. 

y 

s 

2 - Muhammen bedeli 680 lira, katı te -
mino.tr 102 liradır. (2616) 1.2613 

M. M. V. DENiZ LEY AZIM 

Üstüpü alınacak 

il 

Deniz Levazım Satın Alma Komisyo • 
undan : 

b 
1 - Mevcut evııaf ve ıtartnamesi rnucl

ince tahmin edilen bedeli "19277.20" lira 
lan 26000 kilo beyaz ustüpü, 26000 kilo 
enkıt UstUpU ve 60 kilo &Bt'o.It UstUpUsü
ün 4/ 61940 tarihine raııtlıyan aalı glinil sa
t 15 te Kasımpnşa.da bulunan deniz leva
ım satın alma komiııyonunda pazarhkla 
ksiltmesi yapılacaktır. 

o 
r 
n 
a 
ı 

e 
2 - İlk teminatı "1445,79" lira olup 

artnamesi her gUn t::ı saati dahilinde adı 
eçen komisyondan bedelsiz alınabilir. 

1 
i 

S - İ9tc'klllcrtn 24!)0 aa,.ıh kanunun {a. 
ediği vesaikle b irlikte mezkilr komisyona 

,~ 

t 
müracaatları. (422712458) 12519 

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adliy• Velııi!ıtincftn : 
Vtklltt biıttk otomobili ile ınotoıikleti için 940 

mali yılı ihtiyacı İçin uıari 450 azami 500 teneke 
enzin açık ekıiltme ile alınacaktır. b 

p 
1 - Ekıiltıııe 10. 6. 940 tarilıine teaadiif eden 

aıarleai ıiinli aut IS de ••kilet lnaım n daire 
üdürlüiii odaaındı topl11uın lıoıııiı7onda yapılacak· .. 

tu. 

le 
2 - lıtekliler lıa lıuıuıa ait 11rtname7i nlı11ct 
•azım n daire mudurlaiiinden lıer ıaman paruız 
ılıilir. ıl 

d 

( 

3 - lotelclilerin 2490 aa11lı kuıııımn 2-3 cii aıad
uindtki ıeniti lı•İz lııılnnmııları prttır. 
4 - Belıer tenelıeıi (392.S) lıaruıtan mtCIDllll için 

1962,5) lir1 bedel tahmin edilmiıtir. 

c; 
5 - EkıDlıMJ• cirecelılerin mah11nmn lııdelia 

o 7,:5 iu olan (148) lira nalıteıı Yefll 2490 1111lı 
kanunda lıabal edilen tahilitı mal ıaadıfını tealiın 
derck ılacalıları 11ndılı ınalıbuıları ilı birlikte clı
ltıne komisyonunda lıaıır lıalanmaları ilin olanur. 

• 
ıi 

(ZS09) 12509 

Ekmek münakasası 
Ankara Cezaevi Direktörlüğunden : 

d 
l - Ankara cezaevinin haziran 940 ipti
asın.dan mnyıs 941 &onuna kadar bir sene
k ihtiyacı olan beheri (960) gram itiba
yle ıtartnamesinde yazılı &artlar dahilin
e birinci nevi ekmek (21) gün müddetle 
e kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka

li 
ri 
d 
v 
nlmrştır. 

r 
2 - İhale (21) haziran 940 tarlhine 

astlyan cumo günü aaııt 15 de Ankara cUm
uriyct müddeiumumiliğindc toplanan ko
isyonda yaplacaktr. 

h 
m 

3 - İstekliler muhammen bedelin % 7,5 
tu olan (1379) lira (70) kuruıtluk muvak
at teminat verecektir. k 

k 
4 - Eksiltmeden mütevellit rüsum te-

61if ve damga resmi ilan ücretleri ft: in
ci hace ekmelin tahlil ücret masa ~i ve d 

s air bilcumle masarif müteahhide a ittir. 
5 - Teklif mektuıılnr 21 haziran 940 cu

ma gUnü saat 14 de kadar sıra No. lu malı:-
b uz mukabilinde ikinci maddede yazılı ko

isyon reisli ğine verilecektir. m 

n 
6 - ŞartnQ.meyl görmek ve fazla izahat 

lmak iatiyenler mesai uati zarfında Ce
ecide ceza evi direktörlüğüne müracaat b 

e tmeleri ilin olunur. (.2412) 12602 

ANKARA V ALILIGI 

Bahçe iıleri tefi ve muhasebeci 
aranıyor 

ba 
Stıdyo• Ye Hipodrom dirrktörliiii kadrosıındı l 
uran 940 dan itibaren münhal bıılıınan 200 lira &e
tli baı lıahçınnlık •• l 00 lira lir retli •alıaıebeci. 

k için İmi İlanla birer memur ılmıuktır. T ılip o
nların naailı n istiılalariyle lılrlilıte ıtadyom di· 
ktörlüiiiııe bemu miirac .. ılırı. 

re 
li 
la 
rt 

( 2552) 12556 

ci 

Ankara 3. üncü icra Memurluğundan : 
Bir borcun tahsilini ltmin için lıacıedilen a11iıdı 
nı •• kıymtleri 7a11lı tmvalin 11tılmasma lıarar 

Ankara Elektrik ve Havagazı 
;jirketleri arazisi dahilinde ya?J · 
tırılacak anbar ve atelye binaları 
inşaatı hakkında, 19-20 Mayıs tıı· 
rihinde Ulus gazetesiyle ve 21-22 

Mayıs tarihinde Cümhuriyet '{8· 

zetesiyle nc~rcttiğimiz il!nda, tes
bit ettiğimiz pazarlık günü, görü· 
len lüzum üzerine 3 haziran pa
zartesi gilnündcn 13 haziran pcr· 
ıembe gilnUne talik ve ilanın di· 
ğer ıenJti ipka edilmiı olduğu a
llkadarlara illn olunur. 2164 

=================, verilıııittir; birinci artırma 13. 6. 940 perıeıııbe &İİ· 
A LEVAZIM AMIRLl,-.J ı nü ıut 11 le 12 aruıııda Anka,. belediyeıi aatıı 

___ . ___________ u ___ ulonanda yapıJ.caktır. ilk artırmada tılip nlıur el· 
aıedifi .. ,. ıaııhaırun«n• luJ111rlİnl• 3 75 ni balına
dıiı ta.Jıdirde ikinci artırın 14. 6, 940 CllJlll JÜnİİ 
ıyııı yer ve 11atte yapılıcafmdn taliplerin muıy
yen ı&n Y1! aaatte mahallinde lıulanacalı meımınmııwı 
mür1eutları ilin olamır. 

Köhne fotrn satııı 
Ankara Levazım Amirlitı Satın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 3220 çift köhne fotin paıarhkla art. 

tırması S-6-940 saat ıs de Ankar• Lv. a -
mirliği satm alma komisyonund& Jll9pda -
caktır ~ • 

2 - Muhamµıen bedeli 644 1 

Adet Kırıııeti Ciaıi 
l Mikrafoıı 
3 Operlor 
l Racaa marlra koapilifilıatör 

Moc- lııymet 
300 Unda. 1152 

--- Paris; 20 Mayıs 1940 ----- "B 11 kontenjanına ait ------
% 7 1/2 faizli 1933 senesi Türk borcu ( her üç tranf) 

tahvilleri Mmillerine tediye ilanı -- 25 Mayıs 1940 taksiti 

-----
-------

Sabık Osmanlı İmparatorluğunun taksime uğrayan Düyunu 

miv .. si Meclisi 25 Mayıs 1940 taksiti için TUrkiye'de Ankar8 fC 

tanbul piyasalarında Tranş farkı gözetilmeksizin beher 14 nu 
kupona mukabil T. L. 0,9511 Türk lirası verilmek suretile 25 
1940 tarihinden itibaren tediye edileceğini hfimillerc ilan edefd 

Türk parasını natık işbu meblağ mevzuubahs taksit için 1ca 
rette tayin edilmiş olup dolar ile TUrl: lirası arasında nuıh 
kıımbio temevvüçlcri ne olursa olsun, bu taksit müruru zaınaıı' 
r:;yıncaya kadar T. L. 0,9511 Türk lirası tediye edilecektir. 

--------
----------

Bu taksitin Türkiye'de tediyesile mükellef müesseseler § 

Ankara'da : . 
Türkiye Cümhuriyet Mffkez Bankası ( her üç tran~ ), 

Osmanlı Bankası ( 1. inci ve 3. üncil 'Tranşlar ). 

lstanbul'da : 
: Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası ( her Uç tra.Il§ ) 

: Osmanlı Bankası ( 1. inci ve 3 ilncU tranşlar ) 
: Doyçe Bank ( 2. inci tranş ) . 
: Muktazi karşılıklar l inci ve 3 üncil tranşlar için İstanbul'~ 
: manlı Bankası nezdinde ve 2 inci tranı için İstanbul.da DoyÇ" 
: nezdinde teşkil edilmiştir. 
- 25 Sonteşrin 1940 taksitinin esas tediye akçesi 
: Meclis, 25 Sonteşrin 1940 taksitinin esas tediye akçesi olmak 

: doları tayin etmiştir. 
_ Müruru Zaman Müddetleri 
: Meclis, TUrk Borcu tahvilleri kuponlarının tediyeye vazoltı~ 
: !arı tarihten beş sene sonra müruru zamana uğrayacaklarını al 

: darlara hatırlatır. 6159 
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Yiyecek yakacak ve saire ahna' 
Ankara Valiliğinden: 
Emrazı zühreviye hastahanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan a~'" 

safı ve mikdarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve saireniıı 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat ıartnamelerinde 
dır. 1940 yılı haziranının UçUncü pazartesi günü saat 14 de ihatei. 

yapılacağından isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
1
) 

Uçüncü maddelerinin şeraitini haiz olanların ~rtnamelerini görtı\e 
her gün öğleden evel eski Postahane caddesinde Bozkurt apart1 

Emrazı zührcviye hastahanesi tababetine müracaatları ve ihale gll~ 
M den eve) % 7,5 teminatı muvakkate olarak bankaların vereceği fil I 
teminat mektuplerinden başka nakit mahiyetinde bulunan tahvilit·lıı' 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti veznesı 
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarıda yazılı ihale güııU I' 
de müessesemizde teıekkül edecek eksiltme komisyonuna müracaat~ 
olunur. (2235) ızı; 

Blrinci ekmek 
Beypazar ve Yabanabat 

pirinci 
Yerli makarna 
Sade yağ 
Kuru fasulya 
Nohut 
Me cimek 
Kuru bamya 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 
Domates salçası 
Kuru malatya kayılsl 
Bulgur 
Hannan çay 
Koyun eti erkek 
Kuzu eti 

Mikdarı Muhammen 
Kilo L. K. S. 

7000 10 50 

1250 
150 
400 
150 
150 
100 

50 
350 
350 
150 
150 

ı 

ı 

s 

28 
26 
25 
25 
16 
22 
10 
7 

45 
10 
20 
90 
12 
00 
55 
55 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

Tutarı 
L. K. 
735 00 

350 
39 

500 
37 
24 
22 

55 
24 

157 
15 
30 
45 
12 
75 

00 
00 
00 
50 
00 

50 
50 

1 

~s 

Odun 
Karabük koku 
Bilumum yaş sebze 

50 
100 
ıs 

3500 
500 

8000 
20000 

5000 

2 
2 

12 

50 
60 

1925 
275 
200 

520 ~ 
~ 50 

5642 so/ 
Arpa, buğday ve saire ahnaco~ 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Merk~z Hıfzıaaıhha 1Jiİ 
Satın Alma Komisyonundan: 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müessesesinin 940 Mali senesi içinde 

miktarları ve tahmin edilen bedelleri ile muvakkat teminatları 

hayvanat iaşesi ihtiyacı hizalarında gösterilen usuller ile 17.5.1940 

den itibaren eksiltmeye konulmuıtur. 

2 - Şartnameler Ankara'da Merkez Hıfzıssıhha Milessesesi SJ 
ma Komisyonundan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 3 haziran pazartesi günü saat 11 de Müessesede 

kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. ,J 
4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 a kadar Kor11iff'" 

rilmiş olmalıdır. Mektuplar mühür mumu ile milhürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetinde1'
1 

Maliye Vekaleti Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırılması içlll 
rin daha evci komisyona mUracaatla birer irsaliye almaları JSzır11ôıt'· 

Cinsi 

Arpa 
Yulaf 
Kuru ot 
Saman 
Sap saman 
Buğday 
Darı 

Kepek 
Yonca 
Yeşillik 

Havuç 
Pancar 
Lahna 
fspanak 
Göl tuzu 

Tahmin edilen tık 

beher Tutarı teminat 
Miktan Kilo fiyat Lira Ku. Lira Ku. 

70000 7 
75000 1,50 

160000 5,50 
30000 3 
20000 3,50 

7500 5,50 
750 12,50 

15000 3,50 
105000 % 50 zam 3 

25000 % 75 .. 6 

25000 " " 5 
25000 " " 5 
25000 .. " 5 
25000 .. .. 6 
38000 7 

4900 00 
5625 00 
8800 00 

900 00 
700 00 
487 50 

93 75 
525 00 

3150 00 
1500 00 
1250 00 
1250 00 
1250 00 
1500 00 
2660 00 

367 50 
421 88 
660 00 
67 50 
52 50 
36 53 

7 03 
39 38 

354' 38 Açık 
196 88 .. 
164 06 .. 
164 06 .. 
164 06 ,, 
196 88 " 
199 50 .. 

f5 
Cemal Atasoy'a ı zunlyet vazifesini terkederel< et 

Ziraat Yeki.Jeti Zat lıleri Müdürlüfün- gitmiı ve halen lıl baırna a~d ,rf 
detJ : I olan Cemal Atasoy'un ıs gün ' ~:jA 

Adap9:'arr tohum rslih istaıyonu ziraat zifesi baıma dönmesi teblif e>ıut' J1"'; 
mual.Umı iken 1.2/4/940 t&rilıindo bilime-
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iSı UJ lüyü yasltk, yatak, yorganları ~ 

) 

liıYQ Dünyada en iyi istirahat vasıtasıdır. § 
Iı 1 Yastık y ta . -ı ıraya ai n k, yorganlarını kullananlar bunu her zamnn takdır ede· : 

t lapılını ııcağınız bir ku:ıtüyU yastık bunu lısbata kA!ldlr. Fiyatlarda : 
ti: çllkınll~r. KuııtUyU kumaşlarının her çeııltıerl vardır. Fabrika ve : 

) l'f. suın bc:ılarda sandalye eller sokak KuotUyU fabrikası. .Ankara -
lııııııı er aıık Yerli Mallar Pazarı. 6158 : 
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Kuru sebzeler listesi 

e lı: 

Mlkdarı Kg. 
8.000 • 10.000 
5.000 - 7.000 
1.500 - 2.000 

800 - 1.000 
5.000 • 6.000 
2.000 - 2.500 
3.000 • 4.000 
3.000 - 4.000 

olacak 

50 
100 
200 
250 
100 
200 
500 

1.000 
500 
500 

50 
500 
500 
300 

25 
500 
50 
25 

1.000 
50 

1.000 
200 
500 

raOılsC!r\> • 
"11"1 ~sı ınuhtelif 

lııııı Çıçek iyi cins 

200 
5.000 

300 
25 

Beherinin Fi. 
43 
28 
22 
20 
12 
2S 

6 
16 
40 

11'>0 
40 

110 
2:>0 

45 
45 
30 
25 
25 
80 
30 
15 
30 
60 

paket 
· ·10 

12 
225 

200 
" 14 

100 
15 
2~ 
40 
80 

teneke 36 
110 
120 

Tutan 
4.300 
1.960 

440 
200 
720 
700 
240 
640 

20 
150 

80 
275 
250 

!lO 
225 
300 
12S 
125 

40 
150 

,5 
90 
15 
66 

112,5 
50 

140 
50 

150 
50 

200 
160 

l.800 
330 

30 

14.642,50 
liradır. h..apalı zart ne saat 10 da 
Yq sebzeler 

Mlkdarı Beher kg. Fi. Tutan 
1.000 8 80 
7.000 12 840 
2.000 10 200 
1.000 15 150 
1.500 12 lSO 

500 10 50 
15.000 8 1.200 

500 20 100 
10.000 adet 4 40 
20.000 adet 3 60 
10.000 demet 1 100 
3.000 der .• t 1 30 

500 demet 1 5 
20.000 kg. 9 1.800 

3.000 B 240 
1.000 .. 10 100 
1.000 .. 20 200 
1.500 .. l\I 150 
2.000 .. 2J 400 
1.500 10 150 
1.500 25 375 

500 .. 25 125 
1.500 .. 20 300 
1.500 20 300 

15.000 6 900 
10.000 6 600 
15.000 15 2.2ı'i0 

" 15000 adet ' 
l(J 

300 kg. 15 45 
Kış seb zelerl 

100 1.000 10 
15.000 5 750 
10.000 5 500 
10000 8 800 
5.000 9 450 
2.000 6 120 
1.000 15 150 

300 20 60 
500 5 25 
500 20 100 

ı.ooo 25 2:10 

S.000 adet 10 wo 
15.000 kg. 6 900 

12.000 6 720 

:l.tıı..,'itıt 16.995 
at lenıınat 1274,63 lira. sıı.at 11 de kapalı zartla 

ERZAK LİSTESİ 

Lira 

Lira 

Behı>r kilosunun 'I\ıtıın M. te-
?.Ukden Kır. 

135.000 - 140.000 

40.000 - 45.000 
4.000 • 5.000 

ıo.ooo. 12.000 
4.000 - 5.000 

2.000 - 3.000 

1.000 - 1.200 

2.000 - 2.500 
55.000 - 65.000 

ı.ooo - ı.soo 
8.000 • 10.000 
s.ooo - 10.000 

200 - 300 

1 .ooo - 1.500 
1.000 • ı.500 

400. 500 
400 - 500 
400. 500 

fiyatı lira 
10,50 14.700 

kaplı zarf saat 2 de 

55 24.7M 
45 2.250 

185 16.200 
65 3.250 

35 1.050 

65 7.800 

45 1.125 
2 l.300 

150 2.250 
20 2.000 
25 2.500 

160 480 

80 450 
110 1.650 

25 125 
80 150 
20 100 ~ 

~t 
~~ 500 18 90 

l >'11.11 4 000 5.000 :m UIOO 
b 2 t1 7 l.ooo. ı.soo H 210 

mlnat 
1050 

' a 2!1 00 - ıtu 25 kutu 70 17 
l 19 4 Oo - M Vakkat teminat 1097, 5 lira kapalı zarf saat 2 de 

~'il~ 11 2ıp - }.1~Vaklrnt tı>ınlnat 2010 Ura knpalı zarf saat 2.80 da 
o 7 2 ll , M Vakknt temlnnt 1456,75 lira kapıılı zart saat 3 de 
? 2 1 O - ~ UV8.kkat teminat 845,63 lira kapalı zart eaat 8,15 te 

b ·,,~ - M uvakknt teminat 542,25 lira kapnlı zarf saat 3,80 da 
2"1 ll - ıı uvakkat teminat 157,50 lira açık eksiltme saat 3,45 te 

~ e ~ 7 - 11UVftkkat teminat 28,12 lira açık eksiltme saat 4 te 
e ~" uvakkat teminat 286,27 lira açık eksiltme saat 4,15 tte 

t~lttr 12 00 
Gnı11 11 

. o - 15.000 38 
~~"''Ilı 5.000 - 5.ooo 42 

lı ltat t 
tarı '1ııhıat 6 •ıı~ lıtıııı~1 00 lira 75 kuruı 

5,700 
2,810 

8.010 
12551 

1 •>11 7' e saat 4,80 da 
~ •ou . ~--~~--------------------------------------•, l ~ Sıc;ı; Jl1 

;_ı ~I ~ •• ., 3lg • . uha/ızlılından : 
"t~ 1 ~) "o t•cı talı • • 

istenilmroi uztrine ııuıhallinde 19, 6. 940 çarpmlıa 

ıiini aaal 10 da tahkikat yapılıcafından lı• ~r için 
lıir hlr iddiaımda lıııl•ııanlırın yedlerlndelü lıütiin 

~ ~ •
11Ddt (F rırıne ır;ör~ 419Z a· 

,de~ ,'!""-aı'•lt•ıli 20 dön•!•• Arif çanf •e Şe· 
ıt 4ıı1p t td' Ulft 1b •kt 

•tttlt •ıı. 1ı,?• adına ita 1 •rında ıbnlıul· 
~rı l.ıı rııı tapıııf {;lı ZO dönim öl

'"ııııı., ~.:ı. Ydı olnıadıfından 
rına Jeaidea teıcili 

miislıiı nsikalariyle o ıün malııllinde bulunacak ıae· 

aıanunıa n:ra Çankaya lıpıı sicilli mulııfıı:lıfrnı 

miirıcaıl ıtmeleri liiıımm illa olaaıır. 21511 

ULUS 

ViLAYETLER 

Satılık ağaçlar 
Samsun Orman Çevirge Mıidürlütünd~n: 
1 - Vezirköprü kazası dahilinde Kara

kanlı ormanında çürük dahil (3035) metre 
küp dikili çam eşı;an bir sene zarfında or
mandan kesilip çıkarılmak oartiyle ve 2490 
sayılı kanunun hlikümleıi dairesinde 
20-5-940 tarihinden itibaren 7-6-94-0 tarihi. 
ne kadar 18 gün mliddetle ve kapalı nrf 
usuliyle satışa çıkarılmıştır. 

2 -- İlk ihalesi 7-6-940 tarihine nıstlı -
yan cuma günü saat 14 de Samsun'da b..n
kalar caddesinde orman çevirge müdürlü
iündeki orman satış komisyonu marifetiy. 
le yapılacaktır. 

3 - Teklif zarfları 7-6-940 cuma gilnü 
saat 14 de satı:ı komisyonu tarafmdan açı
lacaktır. 

4 - Çam eşçarının beher gayri mamul 
metre mikabının muhammen bedeli tarife 
bedeli olan dört liradır. 

S - 'i'o 7,5 hesabiyle muvakkat teminatı 
910 lira 50 kuru~tur. 

6 - Alıcıların kanuni ikametgah göster
mesi, ticaret odasında mukayyet olduklan
na dair vesaik ibraz etmeleri şarttır. 

7 - Teklif mektupları teminatı muvak
kate makbuzlariyle birlikte ihale saatin • 
den bir saat eveline kadar o~an satış ko. 
misyonu riyasetine sıra numaralı makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. 

8 - İsteklilerin mektuplarında şartname 

ile mukavelename projelerini okuyup ka -
bul ettiklerini yazıp imza etmeleri meş -
ruttur. 

9 - Şartname ve mukavelename formill
leri Ankara, İstanbul ve Samsun orman çe
virge müdürlüğüne müracaatla her zaman 
görülebilir. 

10 - İsteklilerin teklif mektuplarım za
manında komisyon riyasetine tevdi etme
leri llizumu ilan olunur. (4336-2522) 12535 

SOO gö(men evi yaplmlacak 
Tekirdağ iskan Müdürlüğün

den: 
1- Tekirdağ vilayetinin Çorlu ka

zasında İstanbul - Edirne asfalt yolu
nun 1154-200 kilometresinde 127, Mu
ratlı nahiyesinin 40, Kepenekli köyün 
de 112, yukarı Sevindiklide 22, aşağı 
Sırtta 32, ve Balabanlıda 70, Tekir -
dağı vitayeti merkez kazasının Ba -
narlı nahiye merkezinde 39, Osmanlı 
köyiinde 13, Karaca Muratta 10, Mü
sellim köyünde 30 ve Kepenekli köyün 
de 45 olmak üzere 430 adet tip XI ker
piç ve 70 adet tip X kargir ki ceman 
500 adet göçmen evi inşa ettirilecektir. 
. 2- İnşa:ıtın tahmin edilen bedeli 

138986 lira 13 kuruştur. 
3- Muvakkat teminat 8199 lira 30 . 

kuruştur. 
4 - Eksiltme 3. 6. 1940 pazartesi sa

at 15,30 da Tekirdağ İskan Müdürlü -
ğünde müteşekkil komisyon marife -
tile ve kapalı zarf usulü ile yapılacak
tır. 

5-- Keşif hüHisa cetve1leri, ıartna • 
me, ptan ve.sair evrak 6 lira 95 kuruş 
bedel mukabilinde her zaman Tekir -
dağ İskan Müdürlüğünden alınabilir. 

6-- Teklif mektupları yukarıda ya
zılı eksiltme saatından bir saat eveli
ne kadar komisyon başkanlığına tevdi 
edilmiş bulunmalıdır. Postada vaki te
ehürlerden dolayı mesuliyet kabul e
dilmez. 

7 - İsteklilerin vesikalarını hami
len tayin edilen gün ve saatta müra
caatları ilan olunur. (4085-2439) 12438 

Tuz nakliyatı 
Diyarbılcır inhisarlar Başmüdürlülün -

den: 
1940 malt senesinde Diyarbakırdan ks. -

zalnrındakl ve Mardin ile mUlhakatındakl 
inhisarlar idarelerine gönderilecek tuzla • 
rın nakliyatı on beıı g(ln müddetle ve k8 • 
palı zart usuliyle eksiltmeye konulmuotur. 

Nakledilecek tuzların miktarı tahminen 
sekiz yüz bin kllodur. Muhammen bedeli 
on bin ve muvakkat teminatı yedi yUz elll 
liradır. 

:Muvnkkat !halesi: 12 - haziran - 1940 ta
rihine mUsadtf perşembe gUnU saat 12 de 
Diyarbakır inhisarlar bll§mUdUr!UğUnde 
teıekkUI edecek komisyon tarafından ya
pı lacnktır. 

Şartnamesi, .A 'rJ}cars., İstanbul, bmtr, 
Siirt, Mardin, Urfa, Gazlnntep, El!zığ, Ma· 
latyıı. Bitlla ve Diyarbakır inhlaarlar ida· 
resinde mevcuttur. 

(2584) 12579 

Okul binası yaptırılacak 
Van Nafıa Müdürliılünden : 
1 - Van'da yapılacak beı sınıflı ilk oku

lun üçüncü kısım inşaat miktan 1800 lira
dır. 

2 -- Bu işe ait ıartnameler ve evrak ıun· 
!ardır: 

a) Eksiltme şartnamesi, 
b) Mukavele projesi, 
c) Baymdırhk genel şartnamesi, 
d) inşaata ait fenni ve hususi prtname, 
e) Metraj, keşif hulasası, ıilsllci fiyat 

cetveli. 
İstiyenlere bu şartnameleri ve evrakı üc

retsiz olarak Nafıa Md. de gösterlUr. 
3 - Eksiltme 22/5/P40 tan itibaren on 

beı gün mllddetle, 5 haziran 940 ç.areamba 
ıünü saııt onda vilbet makamında teşek· 
kül edecek komisyon huzurunda yapıla -
caktır. 

4 - Münal'Rsa kapalı zarf usuliyle ola· 
taktır. • 

5 - Eksiltmeye girebilmek için istekli· 
terin 1350 lira muvakkat teminat yatırma· 
sı, bundan başka eksiltmenin yapılacatı 
günden sekiz glin evci Van vilayeti ehliyet 
vesikası komisyon.una müracaatla alacalı 
ehliyet vesikasını ibraz edecekleri, 

6 - Teklif mektupları yukarda 3. cü mad 
dede yazılı aaatten bir uat eveline ka.dar 
husust muhasebe binasına, Ziraat Bankaaı· 
na yatırılan 1350 liralık muvakkat teminat 
makbuzunu villiyet makamında eksiltme 
komisyon riyasetine vereceklerdir. 

7 - Posta ile eönderilecek mektupların 
nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar 
gelmie olması ve dış zarfm mühür mumly
le iyice kapatılmıı olmaaı lhımdır. Poeta
da olacak ıecikmeler kabul edilmez. 12472 

Kapalı zarf usullle eksiltme ilam 
Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan it : Şarköy 
Gölcük yolunun " ıo+soo ,, kilomet
releri arMında " ıo+soo ,, metrelik 
kısmının şose esaslı tamiratı ile ima
lAtı ııınaiye ve bir adet küçük tip ekip 
binası inşaatı. 
Keşif bedeli : " 94488 ,. lira 19 ku

ruştur. 

2- Eksiltme 5. 6. 940 tarihine rast
lıyan çarpmba glinil saat 15 te Tekir
dağ Nafia müdürlüğünde eksiltme ko
misyonu odasında kapalı zarf usCtlü ile 
yapılacaktır. 

3- Eksiltme fSrtnamesi ve buna mü
teferri diğer evrak 475 kuruş bedel 
mukabilinde Nafia müdürlüğünden a
lınabilir. 

4- Eksiltmeye girmek iniç talip
lerin en aşağı 50 bin liralık bu gibi şo
se işleri yapmış olmaları ve 5974 lira 
41 kuruşluk muvakkat teminat vermesi 
ve ihale gününden en az 8 gün evel 
Tekirdağ valiliğine müracaatla ibraz 
edecekleri belgelere göre Ehliyet ve
sikası almaları ve 910 yılına ait Ticaret 
odası vesikası göstermeleri şarttır. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını 
2 inci maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine mak 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. ( 4086/ 2398) 12394 

Mamulat nakliyatı 
Diyarbakır lnhisarlar Ba~miıdürlülün • 

den: 
1940 mali ııenesinde Diyarbakırdsn ka

zalnrındakt ve , illl'dln, Urla, Rlirt, nıuts, 
vHt\yetlerindekl inhisnr idarelerine gönde
rilecek bllOmum inhisar maddelerinin nıık· 
liyatı 15 glln mllddetıe kavalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuştur. 

Nakledilecek eşya miktarı tahminen bir 
milyon kilodur. Muhammen bedeli (20) bin 
muvakkat teminatı (15001 liradır. 

Muvakkat ihalesi 12-6-1940 tarihine mU
sadı r çarşamba gllnU saat 14 de Dlyarba -
kır inhisarlar b&§mUdllrlllğUnde mlltC'şek 
kil komisyon tarııtmdan yapllacaktır. 

Şartnamesi: Ankara, 1stnnbul, İ:r.mir, 
Siirt, Mardin, Urfa, Gaziantep, EIA:ıığ, Bit
lis ve Diyarbakır inhisarlar idaresinde me\•· 
euttur .. (2588) 12578 
Hukuk 1,Ieri Müdürü Alınacak 

Adana Belediye Riyasetinden : 
Delodiycmizde iki yüz altmış lira 

aylık ücretli Hukuk İşleri Müdürlü -
ğü münhaldir. 

Kanuni vasıfları haiz olan taliple -
rin evrakı müsbiteleri ve bir kıta ve
sikalık fotoğrafı ekli istida ile beledi
ye riyasetine mliracaatları. 12549 

TiCARET VEKALETi 

Umumi heyet toplantısına davet 
Ticaret Vekaleti Teşkilatlandırma Umum 

Müdürlülünden : 
Ankara Memurlar Ev Kooperatifi esas 

mukavelenameslnin 52 el maddesi B fıkra
sının 4 OneU bendi mucibince 15-6-1940 ta
rihine mllsadl! cumartesi g{lnll saat 15.80 
da Halkevi salonunda !cvkalı\de lçtlmaını 
aktedece#tinden bUtUn ortakların mezkOr 
toplantıya letlrak etmeleri ııtın olunur. 

RUZNAME: 
l) Ortaklann kooperatif hakkındaki di

leklerinin görUşlilmesl, 
2) Esas mukıı.velenamenln 25 inci mad 

desine göre idare meclisi intihabı, 
8) MUrakabe heyeti intihabı. 

(2591) 12581 

MiLLi MUDAF AA VEKALETi 

Gedikli Erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 
1 - Kayseri'de Gedikli Erbaş hazırla

ma orta okulunun I., II., III. 11ıruflanna, 

Kırıkkale'de Sanat Gedikli Erbaş hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Musiki Gedik
li Erbai hazırlama orta okulunun yalnız I, 
sınıflarına önümüzdeki eylutde başlıyacak 
olan 940 : 941 ders yılı için talebe alına -
taktır. 

2 - İstekli talebelerin tUrk ırkından ol
maın, kendlılnin ve ailesinin kötll hıl ve 
oöhret sahibi olmaması, ııht muayenede 
ntlam çıkması Ye yapılacak ıcçme ama • 
vmda kazanması ıarttrr. 

S - Gedikli hazırlama orta okullarına a
lınacak talebenin yaı haddi: 

Gedikli Orta 
,. .. .. .. 

Sınıf 

I 
II 

III 

Ya, 
14 17 
ıs : lB 

16 : 19 
olmak. 

Bu yaılını ait boy ve alırlık hadleri as
kerlik eubelerindcki askeri liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine 
UYi\111 olması lizımdır. 

4 - Her Uç okulun I. sınıfına istekli o
lanlarm bet ıınıfh ilk okUlu bltirmiı ol • 
malan şarttır. Orta II. ve III. ııınıflara gi
recek olanlar, bu sınıflara terfi ettiklerine . 

dair tııluıll Y•lkaııı nya tehadetııamı l'Ö. 

tereceklerdir. 
5 - Hangi sınıfa istekli olursa olıun iki 

yıldan fazla tahsili terketmlş olanlar ve ._ 
velce Gedikliden veya aakeri okuludan çı
karrlanlıı r alınamazlar. 

6 - Kayseri'de Gedikli Erbaş Hazırlı -
ma orta okulunun her Uç sınıfı ile Kınk • 
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku
lunun 1. sınıflannn köylü istekli, Ankara 
Musiki Gedikli hazırlama orta okulunun I. 
sınıfına musikiye hevesli ıehirli istekliler 
alınıT. 

7 - Yukardakl şartlan haiz istekliler 
10/ Hazirandnn itibaren bulundukları yerin 
askerlik !iUbesine müracaat ederek diğer 
kaydilkabul şartlariyle müracaat yollarını 

oğrenmcleri ilin olunur. (2446) 12449 • 

Askeri Orta okuluna talebe 
almıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her iiç 
sınıfına da önümüzdeki eylıllün birinci gü
nü ba:ilıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin türk ırkından ol -
ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
şöhret sahibi olmaması sıhi muayenede 
sağlnm çıkması ve yapılacak seçme ıına • 
vında da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenter, yaşını 
büyültmüş veya küçültmüş olanlar, kendi 
okullarının sınıf geçme ıınavlannda ipka 
veya bütünlemeye kalnnlar, yaşlan, boyla
rı ve ağtrhklarr talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara ahnamaı:lar. 

4 - isteklilerin, liİmdi okudukları okul
larda tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Hnzirandan itibaren bulundukları yer -
!erdeki askerlik şubelerinden diğer kaydil
kabul şartlnriyle müracaat yollannı öğren
melerini ve buna göre de kaydukabul ki • 
ğıtlnrını en geç 30/temmuz/940 tarihine ka
dar tamamlamış olmaları Uizımdır. (2445) 

12448 

KARA DEFTERDARLICI 

Satılık arsa 
Ankara D~fırrclarlrjııufaa 

Cinsi 
Kayden hane elyevm ana 

Kayıt No. Ada 
9Z4.G4 195 
Miktarı metre 

zoo 
86 yola cidectk 

114 kalan 

MeTkii 
Hacı Eıap M. Acıca 

Çımc ıokık 
Pararl Kı)'lllelİ 

S Z.000 Lira 
Sahibi 

Ôlıi Hızrr •eruui 

Yukorıda 'tİns ve miktarı yazılı un aahiplrrinin 
binit bedeliaden docma borçları içia hazinece lıaciz 
edilip açık arlmnıı ile ZS. S. 940 cumartesi ciiniindea 
itibaren Zl ır;İın muddcıle aalılıia çıkarılmııtır, lı. 
leklilerin <"'c 7.5 miktarında lemiaal akç111m yatır
dıktan ıonra ihalesi olan l7 haziran 940 paı1rteai 
rünü uat 14 de viliyrt idare heyetine celmeleri ille 
olunur. (Z49S) l ZSOS 

MAARiF VEKALETi 

Benzin alınacak 
Maf!ril Vckalt1tınden : 
Vekalet otomobiline alınacak 7200 ili 

8400 litreden ibaret olan bir senelik benzin 
ihtiyacı açık ck!iiltmeye konmuştur • 

Bu hususa ait şartname Veklilet lcvazrm 
müdilrlügıindedir; her gün görülebıllr. 

Münakasaya iştirak etmek lstiyenler i . 
hale günü olan 6.VI.940 tarihine raatlıyan 
perşembe ırünü saat ıs te muvakkat temi
nat parası olan 134,50 yüz otuz dört lira el
,li kuruşun malsandığma yatırıldığına dair 
makbuz veya banka mektubu ile levazım 
müdürlilğünde teşekkül eden eksiltme ko
misyonuna müracaatları ilan olunur. (2473) 

12468 

Nazarı dikkate 
Maarif Vekillılinden : 

Manrlt vekilliğince Ankarada Sanayi cad
desinde vcldllik ne§rlyatını satmak üzere 
açılmış bulunan yayınevlnin 1 haziran 1940 
tarihinden itlbarcn pernkcnde eatl§lare. da 
başlamış olduğu llıtn olunur. 
Mağaza, 9 llt\ 12, 13 - 19 a kadar açıktır. 

(2607) 12599 

Kitap yazma müsabakası 
Maarif Vekileıinden : 
1 - 2259 sayılı kanunun tatbikine dair 

olan t:ılimntnameye göre ilk okulların 4 
uncü ve 5 inci smıflan için iki ciltten mü
teşekkil bir "Aritmetik" kitabı yazılması 
miıs;ıbakaya konulmuştur. 

2 - -Musabnka miıddeti 1/VIl/1940 
dan b:ışlamak ve 28/ll/1941 cuma günU ak
şamı bitmek üzere sekiz aydır. 

3 - Müsabakaya iştirake karar vcrcn.ler 
30/ XI/ 1940 cumartesi günü öğleye kadar 
bir istida ile maarif vekilliğine müracaat 
ederek bu müsabakaya girecekler defterine 
adlarını yazdırarak bir numara alacnlı:lar
dır. 

4 -- Müsabakada birinciliği kazanan ki
tap serisi uç yıl süre ile okullarda okutu
lacak ve mucllifine her ;yıl için biner lira 
telif h:ı.kkı verilecektir. ikinci çıkan kitap 
serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin milellifine verilenin bir 
yıllığı, üçuncü, dorduncü ve beşinci çt
kan!ıı.ra da birer defaya mahsus olmak ü
zere dorder yüz lira miıklifat verilecektir. 

5 - Müsabakaya gireceklerin eserlerini 
üçer nüsha olmak iızcre makine ile ve k5.
ğıtlarm yalnız birer yiizüne yazılmış ola
rak Maarif Vekilliği Neşriyat müdürlütü-
ne makbuz mukabilinde vermeleri veya 

YOL INŞAATI 
Zonguldak Daimi Encümeninden : 
1 - Vilbot dahilinde ve aşağıda güzergah, muhammen keşif bedeli, muvakkat te

minat ve ihale g{in ve ıaati yazılı iiç yolda yapılacak tesviyei türabiye yeni ve grrvye 
şose, istikpf ve sınat imallt işi vahidi fiyat üzerinden kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konmuştur. 

2 - İhale daimi encümende yapılacaktır. 
3 - Eksiltme prtnametl ve ı;air müteferri evrakı Zonguldak Naha Mlidilriyetinde 

ve daimi encümen kaleminde görülebilir. 
4 - İstekliler her üç yolda birden veya bir ve bir ka;,;ına talip olabilirler. 
S - Eksiltmeye girmek iıtlyenler ihale tarihinden sekiz gün evel villiyete müraca

atla bu ioe ait alacakları ehliyet vesiknııiyle 940 yılına mahsus ticaret odası vesikası 
ve muvakkat makbuzu veya bankı mektubu ve teklifine ait mektubunu mu.lıtevi 2490 
sayılı kanun hükümlerine göre hazırlanacak kapalı zarflarını muayyen ihale saatinden 
bir ıaat eveline kadar daimt encümen reisliğine vermeleri illin olunur. (4498-2610) 
Yol Mtihammcn Muvakkat İhale Eksiltmenin sureti 

bedeli keşif teminat Tarihi Snati tediyesi 
Lira K Lll"'ll 

Devrek. Tefen 174898 64 9995 17/6/ 940 11 940, 941 bütçelerinden 

Baycuma - Çaycuma 281620 00 
Kokaksu - Bartm 
Kozlu • Ereğli li- 75000 00 
manı yolunun Deilı'-
menağzı • İlıbu 
araaı:nda 

Pazartesi 
16115 17/6/940 11 940, 941, 942 bütçelerinden 

Pazart(Sİ 

5000 1716/940 11 9~0, 941 bütçelerinden 
Pazartesi 

12610 

-7-

r~ndcrmelcrl llzımdır Kitaba konulacak 
resim, ıekil, grafikler ve aaircn.in asılları· 
nm yalnız lbu nüshalardan birinde ve yer
lerine konulmuş olarak bulunması kllfidir. 
Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler 
de kitabın uç nushasmı verecek \'eya gon
dereceklcrdir. 

6 - Müsabakaya gire:nlerin eser müs
veddeleriyle birlikte, eserleri kabııl edil
diği takdirde eserlerini ilan ed len telif 
hakkı mukabilinde ve her türlü tasarruf 
hakkından vazgeçerek Maarif Vekillıgine 
üç yıllık bir devre için te.rkettiklcrini ve 
kitabın o devre içindeki her bn.sılı~mın son 
tashihlerinin kendileri veya kC!ldı mesuli
yctleri altmda tayin edecekleri di er b"r 
zat tarafmdan yapılacağını gösterir noter
liktcn tasdikli bir taahhüt senetli vermele
ri de lazımdır. 

7 -- Kitaplarda bulunması lazım gelen 
pedagojik ve teknik vasıfları gosteren 
şartname ile noterliğe tasdik ettirılecek 
taahhüt senedinin formulü Maarif Vekılli
gı neşriyat müdürlüğiınden alınabilir. 
Mektupla istiyenlerin 6 kuruşluk bir posta 
pulunu da birlikte gön.dermeleri lazımdır. 

(2609) 12609 

Kitap yazma müsabakasr 
Murıf Vckillilinden : 
1 -- 2259 sayılı kanunun tatbikine dair 

olan talimatnameye göre ilk okulların 4 
ıincü ve 5 inci sınıfları ıiçin iki cıltten mu
teşekkil bir "Tarih" kitabı yazılqıası mu
saba.kaya konulmuşştur. 

2 - -Musabııka muddeti 1/VII 1940 
dan başlamak ve 28/11/1941 cuma gunu ak
eamı bitmek üzere sekiz aydır. 

3 - Miııabakaya iştirake karar verenler 
30/XI/1940 cumartesi gunü öğleye kadar 
bir istida ile maarif vekilliğine muraca.at 
ederek bu müsabakaya girecekler defterine 
adlannı yazdırarak bir numara alacaklar
dır. 

4 - Müsabakada birinciliği kazanan kı
tap serisi iıç yıl süre ile okullarda okutu
lacak ve mucllifine her pl içm b.ner 1.ira 
telif hakkı verilecektir. Ik.inci çıkan kitap 
serisini yazana bir defaya mahsus olmak 
üzere birincinin muellifine verilenin bır 
yıllığı, iıçüncü, dördüncü ve beşinci çı
kanları da birer defaya mahsu!I olmak ü
zere dörder yüz lira mükafat verilecektir. 

5 -- Müsabakaya gireceklerin eserlerıni 
üçer nüsha olmak üzere makine ile ve ki· 
ğıtlann yalnız birer yüzüne yazılmış ola
rak Maarif Vekilliği Neşriyat müdürlüğü
ne makbuz mukabilinde vermeleri veya 
göndermeleri lizundır. Kitaba konulacak 
resim, harita, grafikler ve sairmin asılla
rının yalnız bu nüshalardan birinde ve yer
lerine konulmuş olarak bulunması kifidir. 
Müsabakaya basılmış bir kitapla girenler 
de kitabm üç nüshasını verecek veya gön
dereceklerdir. 

6 - Milsabakaya girenlerin eser müs
veddeleriyle birlikte, eı;crleri kabııl edil· 
diği takdirde eserlerini ilin edilen telif 
hakkı mukabilinde ve her türlti tasarruf 
hakkından vazgeçerek Maarif Vekilliğine 
üç yıllrk bir devre için teııkettiklerini ve 
kitabın o devre içindeki her basılışının son 
tashihlerinln kendileri veya kendi mesu!i
yetle.ııl altında tayin edecekleri diğer bir 
zat tarafından yapılacaimı gösterir noter
liktm tasdikli bir taahhüt senedi vermele
ri de lazımdır. 

7 - Kitaplarda bu1UJIDUl8ı llzım gelen 
pedagojik ve teknik vaaıflan gbsteren 
prtname Ue noterliğe tasdik ettirilecek 
taahhlit senedinin formulü Maarif Vek"lh
ki neşriyat mlldürlüğl!nden alınabilir. 
Mektupla istiyenlcrin 6 kuruşluk bir posta 
pulunu da birlikte göndermeleri lizımdır. 

(2608) 12608 

Öğretmen muavinliği imtihanı 
Maarif VeHI~ıinden : 
l - Orta okullarda matematik, tabııye, 

fransızca, almanca ve ingilizce oğretmen 
muavini olmak istiyenler için bu sene de 
imtihan açılacaktır. 

2 - İmtihanlar 2 eylill pazartesi günil 
İstanbul üniversitesinde başhyacaktır. 

3 - Bu imtihana girmek istlyenlcrin: 
A) Türk vatandaeı olnuı.lan, 
B) Yaşlarının 20 den küçük 45 den bil· 

yük olmamaları, 
C) Hüsnühal erbabından oldukları, her 

hangi bir surette mahkQmiyetleri olmadıgı 
hakkında bulundukları viliyet veya kaza i
dare heyetinden almmıı bir mazbata ibraz 
etmeleri, (halen memur veya ötretmen o
lanlar bu kayıttan mil1itesna olup men5up 
olduklan daire Amirinin vereceği vesika 
klfidir.) 

D) Her tfirHl hastalıktan ve öiretmcn
llk yaPtrııya mani vücut ~zından silim 
olduklarını lsbat eder tasdikli hekim ra
poru ibraz etmeleri, 

E) En az olgunluk imtihanını vermiş iv 
ıe ve 4, S veya 6 sınıflı öğretmen okulu 
mezunu veya bunların muadili tahsil gör
müıs olmalan (öğretmen okulu mezunlan
nın en az iki dere yılı öğretmenlik etmiı 
bulunmalan) lbımdır. 

4 -- Yukıı.rıdııki prtlan hai:r namzetler 
vekAlete müracaat edecekler ve istidaları
na şu ves"kaları bağlıyacaklardır: 

A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli 
sureti, 

B) Tahsillerine ait tchadetname veya 
vesikalannın asU veya tasdikli suretleri, 

C) Hüsniıhal mazbausı, 
D) Bulundukları yerin maarif idaresin

den nümunesine göre alınmıı tasdikli sı
hat raporu, 

E) Maarif idaresinden tasdikli ve fo
toğraflı fiş, 

F) Altı adet 4.5X6 bllyüklü;ünde kar. 
tonsuz fotoğrafları, 

Bu vesikaların en ıon 15 ağustos akş,a
mma kadar vckilete gönderilmiş olması 
llzımdır. Bu tarihten sonra müracaat et
miş olanlar veya vesikalarını noksan gon
derenler imtihana almm1yacaktır. 

(2450) 12503 

Elektrojen grupu alınacak 
Maarif Vekillili Arttırma, Eksiltme ve 

ihale Komisyonundan : 
Muhammen bedeli (7.000) lira olan bir 

takım elektrojen grupu ve teferruatı ma
arif vekilliği arttırma, eksiltme ve ihale 
komi!lyonunca 17. hazirıın 1940 pazartesi 
günli saat 16 da kapalı zarf usulü ile An • 
karada vekillik binasında ihale edilecektir. 

Taliplerin ( 5.25) liralık muvakkat temi
natlan ite 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 
veııikaları ve tekliflerini aynı gun saat ıs 
e kadar komisyon reislii;ine vermeleri 15.
zımdır. 
Şartnameler Ankara'da maarif vekilliği 

levazıf müdürlüğü ile İstanbul'da Sultan· 
ahmet'te bolge sanat okulu müdiırluğün
den parasız olarak alınabilir. (2599) 12606 

61 kalem ecza saire alınacak 
Etlikte V cteriner Bakteriyolojı ve Se -

roloji Müessesesi Direktörlütünden : 
1 - Miıtcahhit nam ve hesabına müesse

Ee ihtiyacı için 61 kalem ecz:ı ve mevaddr 
mülcvvene ve alaniz maddeler açık eksilt
meye konulmuljtur. 

2 - Tahmin edilen bedeli 2119 lira 90 
kuruştur. 

S - Muvakkat teminatı 159 lira olup 
banka mektubu veya veıne makbuzu ve 
devletçe kabule şayan hazine tahvili te
minat olarak kabul olunur: Tahvillerin de 
haz.ineye teslimi şarttır. 

4 - İhalesi 15/ 6 940 cumartcşi günü 
saat 11 dedir. Şartnamesi müesseseden be
delsiz olarak verilir. 

5 -- 2490 saY?h kanunda yazılı şartları 
haiz olan isteklilerin tayin edilen cün ve 
saatte ziraat vek&leti muhacebe miıdurlil
ğünde mUteısekkll satm alma komisyonuna 
miiracaat etmeleri. (2606) 12607 
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Bu keşidede ayrıca 20 bin, IS bin, 10 bin 
liralrk ikramiyeler, 5 dane 5.000 liralrk, 
50 dane 1000 liralık, 500 dane 60 liralık, 
500 dane 40 liralık, 5000 dane 1 O liral~ 

ikramiyeler vardır. 

• ra 
Milli Piyango'nun 

Keşidesi Tali 

7 Haziran 

Kaynağı olan 

Kürelerle yapılacaktır Dönen 

1 .o • ra 
Şansınızı deneyin.iz 

Büyük ikramiye · 

00 • ra r 
LOKANTA İCARI ==~\\ 

Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi
yasada tanınmış ve bu tipte bir lokantayı muvaff akiyetle 
işletmiş olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kadar mü· 
düriyetimize müracaat edilmesi. Orman Çiftliği 

~,-=-=================================================~/ 

Emlôk ve Eytam Bankasından : 
P .'n para ve açık arttırma ile 14. 6. 

satılacak emlak 
1940 cuma 

~,u. 

-.ıö 

778 

795 

962 

!)~ •• ,_ 

U45 

Mevkii ve nevi 
• " kı Mllll Mah. Aralık So. (GözgU so.) kadastronun 
J.70 l\dıı s ı>ıu- llmk kayıtlı 150 M2. arsa (İşbu arsanın 
ızerırı...ı ttıı.cı b r11 n fuzulcn yaptırdığı 5 No.lu bara
kruıı ve bahc.esl vardır.) 
• ruıurt Mall On n so kadastrouun 666 nda 13 parse
linde ka.Yıtlı .nnınnın 432 hisse IUbarlyle 192 hissesi 
ı tamnmı 95 M2 dlr.) 
Yenle Mnh F,skl Uzundede Yeni TlmUr So. kadn.s -
tronun 243 ada 'i pn.reellnde kayıtlı 63 M2. arsa (Uze
rlnJ ki baraka Avunduk zade Bny Osmnna aittir.) 
Misakı l\!1111 :Mah. Dolu palfts arknBındıı kadııııtronun 
168 ada 26 parselinde kayıtlı 134 M2. ıırsa 
Cebeci Topraklık civarında kadastronun 1022 ada 6 
parselinde knyıUı 849 M2 nrsn (Hntıp Mehmet ve Ce
mile arsalan ortasındadır) 
EUlk srmtınde yukarı incirlik mevkllnde kadıı.stro
nun 1796 ndn 8 parsc>llnde knyıtlı 2782 M2. bağ 
(Uzrlnde Mltat Sarı Yörllk Un fuzuli evi vardır). 

Mukadder 
Kıymeti 

~.-

929.-

15()4.-

2010.-

1698.-

885.-

günü 

Depozito 

600.-

185.80 

100.BO 

402.-

339,60 

167.-

Peşin para·ve açık arttırma ile 18. 6. 1940 salı günü 
satılacak emlak 

1019 Yenice Mah. Aysin so. çeşmenin yanında kadastronun 
243 ada 14 parsC'llndc kayıtlı arsanın 96 hissede 6 
hissesi Ctrunnmı 118 M2.) 

1125 Etlik. Aş:ığt Eğime mcvkllnde, kndastronun 1781 ada 
44 p:ı.rsellndc kayıtlı 4340 M2. tarın (Aşçı İbrahim ne 
D.D.Y. Ali Rıza bağları arruıındndır). 

ll26 Ellik, Aşat';ı Eğlence mevkllnde, kadastronun 1781 ada 
3 pnnıcllnd knyıtlı 22181 .hl2. tarın (Polis ömerln 
b3t'ının yanındadır.) 

1127 Etlik, A110.ğ1 J<~ğlcnce mevkiinde, kada.c;tronun 1781 ada 
4 parselinde kayıtlı 800 M2. tarla (3 parselde kayıUı 
kuyulu tarlanın yanındadır). 

1128 Etlik, Aııam Eğlence mevktınde, kadastronun 1781 ads 
12 parselinde kayıtlı 6205,50 ?.12. tarla (Uzcrinde Ünzi
le Akmazın 19 taj. No.lu evi vardır.) 

1129 Etlik, A .ığı F.g-lence mevkilnd~ kndostronun 1781 ada 
38 parselinde kayıtlı 3081 50 M2. tarla (4-3 parselle-

59.-

1786.-

55411.-

400.-

2482.-

11,80 

847,20 

1109.-

80.-

496.40 

rinin yanında olup içinde bir adet z rdnl! ağacı vardır. ) 1233.- 246,60 
<Sol - Yukarıda mevkileri ve mesııhalan yazılı emlA~ peşin para ve açık arttırma il~ 
satılıktır. 

2 - Arttırmaya iştirak edecekler lı;;inde, mühllr kullananle.nn mUhUrlerini noter • 
den tasdik ettirmeleri ve mUzayede sırasında verilen bedel mukadder kıymeti geçliği 
takdirde, taliplerin depozltolarını nlsbet dairesinde tezyit eylemeleri Utzımdır. 

3 - İhale, yukarıda gösterildiği Uzere, birinci kısım tc;ln 14-6-1940 cuma ve ikinci 
kısım için de 18-6-1940 anlı gtlnU saat onda bankamız ımtııı komlBYonunda yapılacaktır. 
İsteklilerin o gUn depozito akçesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Eml!ı.k 
servisine müracaatları. (2614 > 12612 

TELEFON: 1847 

Ulus meydanı No: 6 

6 ay 6 
Taksitle bisiklet 

muamelesine baılandı .. 

Yıldız ticaret evi 
M. B l L M AN 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

---
Sabık Osmanlı İmparatorluğunun Taksime Uğrayan 

DÜYÜNU UMUMiYE MECLİSİ --
---
--

Paris; 20 Mayıs 1940 ---- "B il kontenjanına ait --
-------% 7 1/2 faizli 1934 senesi ikinci sıra Türk borcu --= tahvilleri hamillerine tediye ilanı _ 

= 25 Mayıs 1940 Tak~iti = 
= Sabık Osmanlı İmparatorluğunun takııime nğrıyan düyunu umu- -
= miyesi meclisi, 25 mayıs 1940 taksiti içın Türkiye'de İstanbul piya- = 
_ sasında beher kupona mukabil Fr. f. 18.75 frnnsız frangının Türk 
- lirnsiyle tutarı yani T. L. 0.5517 Türk lirası tediye edileceğini hami- =: = lere ilan eder. = 
~ Türk parasını natık işbu meblağ mevzuubah3 taksit için kati su- =: 

rette tayin edilmiş olup fransız frangı ite Til!'k lirası arasında muh· =: 

U L U !S 

Ç EŞ i T 
Ankara'da (Halk Eıya Paza

n) nnmiy)e tanınmıt olan ma
ğaza bu kere devren ve müıte· 
reken yeniden küşat edilmit ve 
ÇEŞiT mağazası unvanı veril
mittir. Bilumum giyim eşyalan 
her nevi zengin tuhafiye çeşit
leri celbedilmiştir. Mıı.llanmızın 
nefaset ve ucuzluğu aaym müş
terilerimizin bir defa teşrif le· 
rinde İspata kafidir. 2112 ' , 

mürakabe Mütehassıs 

şefleri aranıyor 

Etibonktan : 
Bankamızın işletmeler hesabatı 

kontrol servisi için mütehassıs müra -
kabe şeflerine ihtiyaç vardır. 
ARANILAN ŞARTLAR ŞUNLAR

DIR: 
1 - Muhasebenin nazariyatına ve 

tatbikatına kuvetle vakıf olmak (sınai 
muhasebe ihtisası olmak şayanı ter -
cihtir), . 

2 - Asgari lise derecesinde tahsile 
malik bulunmak, 

3 - Fransızca, ingilizce, almanca 
lisanlarından hiç olmazsa birisini bil
mek. 

Taliplerin haziran'ın beşinci günü
ne kadar bankamızın İstanuul'da Yeni 
Postahane karşısında Valde hanında
ki bürosuna, mczklır tarihten sonra 
da Ankara'daki merkezine bizzat, ve
sikalarını hamilen, müracaatları. 

(2548) 12567 

Asansör yaplmlacak 
Taliplerin Halk Sineması itti

salindeki inşaata müracaatları. 
Telefon : 3747. 2116 

Elektrikçi ustası 
alınacak 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Murgul bakır madeni işletmemiz i

çin tecrübeli bir elektrikçi ustası alı
nacaktır. 

Taliplerin en kısa zamanda vesika
lariyle birlikte istedikleri ücret mik
tarını da tasrih ederek bankamız mu
haberat ve zat işleri müdürlüğüne mü-
racaatları. (2594) 12596 

Alakadarlara 
Merkezi Ankarada bulunan (Anka

ra elektrik işleri Türk Limited Şirke
tinin) 31-1-1940 tarihli ekseriyet top
lantısında feshine karar verilmiş olup 
14-5-1940 tarihindeki ekseriyet top
lantısında da sanayi caddesinde Ya
banabatlı Ali Rıza apartmanında mu
kim şürekadan Ali Rıza İnanç ile H. 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğindenı 

CİNSİ 

Ekmek 
Fırancala 

Karaman K. eti 
Kuzu eti 
İnek sütü 
Yoğurt 

Sadeyağı 

Toz şeker 
Kesme şeker 

K.Gr. 

75000 
3000 

46000 
2000 

50000 
32000 
5000 

20000 
2000 

Tutarı 

L. K. 

7875 00 
427 50 

23000 00 
860 00 

8750 00 
8000 00 
6750 00 
7600 00 
840 00 

Muvakkat teminat 
L. K. 

590 63 
32 06 

1725 00 
64 , 50 

656 25 
600 00 
506 25 
570 00 
63 00 

Şekli 

Kapalı zarf 

" .. 
,, 
,, .. .. 
•• 

!hale 
Tarihi 

5-6-1940 
.. 
" 
" 6-6-1940 

7-6-1940 
8-6-1940 

" 

Gün 

- -
Çarşamba 

" .. 
Perşembe 

Cuma 
Cumartesi 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940 mali yılına ait yukarıda yazılı dokuz kalem erzak kap:ıJı 
ile eksiltmeye konulmuştur; İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikasile ilk teminat mektubu veya ını 
ticarethane namına harekt edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnamelerile birlikte, 2490 sayılı kanul". 
dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günlerde yazılı saattan bir saat eveliııe 
munc hastahanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 

2- Şartnameleri görmek istiycnlerin hastahane idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. (2323) 

M elif yiyecek almaca 
Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğinden: 

CİNSİ 

Tavuk 
Piliç 
Yumurta 
Zeytinyağı 

Pilavlık pirinç 
Çorbalık ., 

Kuru üzüm 
., Kaysı 

Nohut 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Sabun 
Kuru bamya 

(adet) 

" 

Tereyağı birinci nevi 

Tuz 
Patates 
Kuru soğan 
Soda 

Makarna 
Şehriye 
Pirinç unu 
Nişasta 

Un 

Patlıcan 

Kabak 
Taze fasulya 
Ispanak 

Taze domates 
Taze bakla 
Pırasa 

Semizotu 
Taze bamya 
Tomates sal~ 
Limon (adet) 

K. Gr. 

2500 
200 

15000 
700 

L. K. L. K. 

1750 131 25 
Tutarı Muvakkat teminat 

80 6 00 
300 22 50 
420 31 50 

15000 3900 292 50 

Şekli 

Açık 

" 
" ,, 

.. 
7000 1750 131 25 

--------~----------------~~--------~"~ 1200 360 27 00) 
1000 1100 82 50) 
1500 240 18 00) 

500 90 6 75) 
2500 500 37 50) 
9000 3600 270 00) 
250 275 20 63) 
450 675 50 63) 

38000 2470 
20000 1600 

4000 320 
5000 600 

2000 600 
700 210 

1000 350 
700 245 

1200 156 

5000 650 
4000 400 
3500 490 
8000 800 
3000 300 
1500 150 
5000 350 
2500 375 
1500 330 

500 100 
18000 630 

185 
120 
24 
45 

25) 
00) • 
00) 
00) 

45 00) 
15 75) 
26 25) 
18 38) 
11 70) 

48 75) 
30 00) 
36 75) 
60 00) 
22 50) 
11 25) 

26 25) 
28 13) 
24 75) 

7 50) 
47 25) 

• 

,, 

" 

,, 

İhale 
Tarihi 

7-6-1940 

" . ,, 
" 

10-6-1940 
,. 

11-6-1940 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940 mali yılı erzak ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda 
kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur. İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikasile, ilk teminat rne1't 
makbuzlarile birlikte, belli gün ve scntte, hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

2- Şartnameyi görmek istiyenler her gün hastahane idaresine müracaatları ilan olunur. (2322) 

ASKERlFABRlKALAR 

Avni Keçeciyi tasfiye memurları ta- 1 adet Buhar Kazam ile 1 adet 
Havai hat sigorta elemanı 

ah nacak yin edilmiş olduklarından Mefsuh şir- Turbo _ generatör alınacak 
ketle alfikalı bulunanların adresleri Askeri Fabrikalar Umum JUıidurlıiğü 
yukarda yazılı memurlara müracaat- ltferJcez Satın Alma Komisyonundan : 
ları ilan olunur. 2084 Tahmin edilen bedeli (32.400) Urn olan 

1 adet buhar knznnı ile 1 ndet turbo - ge -

-

.J 111111111111111111111111111111111111 il L._ nemtör Askeri fabrikalar umum mlidUrlU
ğU merkez satın ıılmn komisyonunca 15-G

- - 1940 cumartesi gf.lnU saat 11 de kapalı znrf 
§Acele satılık otomobil§ ıa ihale edilecektir. Şartname c1> lira rn2 , 

_ kuruş muknbl11ndo Jıomlsyondan vıcrllir. 

_ - Taliplerin muvakkat teminat olnn (2430) 
- Fort marka, sekiz silindirli, ga- : lirayı havi teklif nıel{tuplnrını me:ı:lôlr glln-

k 11 1 d'" • ·ı - de saat 10 a kndar komisyona vermeleri 
: yet az U anı mış, ort şışe 1 e : ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
: 160 kilometre yapan, koltukları : 2 ve 3. maddelerindeki ve.ııalkle komisyon

müteharrik kapalı spor otomobil E cu olmadıklarına ve bu işle altı.lmdo.r ttic -
: son fiyat 850 liraya yolculuk se- :_ canlan olduklarına dair Ucaret odası ve -

sikaslyle mezktlr gtin ve saatte komtsyo -
: bebiyle acele satılıktır. Telefon : E na mllracaatııın. (2585) 125SO 

- 3322. Hamamönü Dispanser kar - : 
: şısında No. 5. 2122 : 

'=;11111111111111111111111111111111111111,. 

ESKl 
Tekaüt, dul ve yetim maaşlarının 

T evkifat Cetvelleri 
Yazan : Yusuf Kenan Unsal 

Divanı Muhasebatta murakip 
Son kanunla verilen '1.25 zamla beraber 

l ve 3 aylık maaşlarının ita ve tevkitat 
miktarlarını gösterir. Ne~rcdllmek üzere -
dlr. 

Takriben 200 sayfa ftyntı 50 Kr. 
Not : Muhasibin kitabı - 4. cU defa ve 3. 

eti tabını satın alanlar için ayrıca 11f1vele· 
ri son tadlU\tln beraber neşredllecektır. 

Ankarn P. k11tusıı 366 ya müracaat. 

Kayıp 
Maruın Z7 ind giinii Yeniı•lıirle Uluı mtydanı 

aruıucla bir çift cul kupe zayi olmuıtur. Baln za. 
tın Ulaı me7danmda Şelızadebaıı ıekerciıi 8. O&man 
Nur İye cetirdiiinde memnun edilecelı tir. 

Halıl Bilıiç zıss 

Ankara Asliye Birinci Hukuk Ma.bke -
mesinden : 

lıtanbul B•b•k karalı.ol karım Bay lıhhmııt 
evinde mukim iken ikamt'tcihını deiiiıtiren 
Ankara Hacıdofan malıallesi Hataniye camii 
ıokak 2 numarada Hatice Seza'ya 

Haridye ... Uleıi luuui kalem müdıirii Abdullah 
Z..ki Polar vrkili avukat Saffd ?'ezihi tarafından a· 
l•ylıinize ıçılu aezi veliyd dhuının dıırapna cüniı 
olan 30. 5. 940 perıembe sut 9 için ilanen yapılan 
davetiye tebliiine raimea muınen ıı:üa Ye aaatte 
malıkem•de bulun-dıiınızdan hazır olan divacı n • 
lıili dinludikten sonra mıılıakemeniz Z9. 6. 940 cu. 
martesi ıaat 9 n talik edilmit n size de on eün 
muddttle Ankarada Uluı lıtanhulda Cıimlıuriyrt c•· 
zetrlrriylr ilintn cıyap kararı tebliiinr karar nrİI· 
miı oldaiıındaa brr mucibi karar nıczkür gün n 
mu•n•n ıaallt mahkemeye celmrdiiiniz nra musad. 
dak bir nkil cöndtrmrdiiiniz takdirde gıyaben mah· 
lıtln"J'• dnam olunacaiı H.U.M. kanununun 142, 401 
n 405 inci maddelerine tevfikan gıyap kararı ma. 
kamına lıaim olmak Üzere ilinrn ltlılii olunur. 

2153 

ZA Yl - 13%7 aeııuinde Oıküdar Ranai Terakki 
rutti1esinden almıı oldaium tudilınaıntmi zayi ti· 
&im. Y«nisini çılıarıcafımdan ulıiıinin lıüknıu yoktur. 

Cemil Doıer 2154 

YENi Si NEMA 
Bugün bu gece 

teferrüatı 
• 

Ankara ElektriK T. A. ŞirketindeJ1 ' 
2000 Adet 500 volt tesmiye tevettürü tahtında 6 ila 60 ~~ 

dar mütehammil, düz veya deveboynu izoıator 
monte edilebilir, izabe teli kabili tebdil ha"af 
gorta elemanı. 

2000 Adet Yukarıdaki sigortalar için 10 amperlik izabe tt 
1000 Adet Ayni sigortalar için 6 amperlik izabe teli, 
Yukarıda yazılı elektrik malzemesine ihtiyaç vardır. 'f~ t< 

sif Haydarpaşa teslim ş.artiyle 25 haziran 1940 salı günü e.rı.f 
15 e kadar teklif mektuplarını şirketimize tevdi etmelerı ı 
nu~ 2132 

Hububat mübayaa meıı1 
eksperi aranıyot 

HALK SİNEMASI 
Bugün bu gece 

:= temel kambio temevvüçleri ne olursa olsun, bu t~ksit müruru zamana =: u L u s _ 21• inci yıl. _ No: 6762 

- uğrayıncaya kadar, 25 mayıs 1940 vadeli, 12 nıımaralı kuponun ke - = imtiyaz sahibi 

İıımi ebediyen unutulmıyacak 
olan Musiki dehası Franz Schubert'ln 

eserinden naklen 

Mevsim sonunun en cazip programı 
1 - İngiliz ordusu nasıl yetişir 
2 - Ba1'çnvuş Meden 

silmesi mukabilinde yalnız T. L. 0.5517 Türk lirı:ısı tediye edile - § lık~nder ArtuQ 

cektir. = Umumi Neşriyatı idare Eden 
Mephus taksitin lstanbul'da tediyesile mühllef müesseseler şun- := 

- lardır : -= Yazı lgleri Müdürü = Mümtaz Faik FENiK = _ Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, - Mllesıese Mildilrilı Naeit ULUô 

~ llf ~ l~;~l~;·I ~~~~;İlll 11111111111111111111111111111111 ~1
1

1~~111llllllllfr 1 ~=u=LU=5=8=ası=me=n=A=NKARA==' 
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BİTMEMiŞ SENFONİ 
Baı rollerde: MARTHA EGGERT 

Seanslar 
Saat: 14,30 - 16,30. 18,30 ve 21 de 

Saat: 10 - 12 de ucuz halk matinesi 

İnsanlığı yükselten bu eseri 
JOSEPHE von ŞTERNBERG 

çevirmiştir. 

Baı rolde: WALLACE BERY 
Bilatefrik herkesin &örmesi Jllzımdır. 

Seanslar 
Saat: 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 
Saat: 10 • 12 de ucuz H. matinesi 

ÇILGfN 
filmini seyretmekle 

1 ~ 
Musiki - Dans • Ft 

Seanslar zo.5 
Saat: 14 - 16 - ıs ve ııı 

Saat: 10 - 12 de ucuz ~10"' 
GENÇ KIZLAR PJ\.~S 

p 

s 


