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imanlarla mütareke dün imzalandı 
Fakat muhasamat kesilmedi 

ansız heyeti simdi ltalyanların 

teş kes emri verilmedi 

İtalyanlarla anlaşıldıktan 

Dün almanlarla mütarekeyi 
imzalıyan general Hutzinger 

~neral Degaulle 

1 Devlet konservatuarının 
. J ilk opera temsilleri 

Genç aanatkArlar uzun uzun alkıılandılar 
ve herkes tarafından takdirle karşılandılu 

''"' "'4 sonra harp bitecek 
~l2Jt, 22 a.a. - Dahiliye nezareti tebliğ ediyor: B. Lebrun'un riya

iıı dt llazırlar bu ıece aaat 1 de toplanarak, alman mUtareke itillfna-
1-r lııetnini tetkik etmitlerdir. İlk celae aaat ilçe kadar devam etmittir. 

' lbilzakerata aaat 8,30 da tekrar batlamııtır • 

Bütün Fransızlar1 

harbe devama 
davet ediyor 

. ~ ltltf ltr heyeti daimt celae halinde bulunmakta iae de, heyeti murahhasa 
edır J oıı &örUpelerl yapmak ilzere, celsenin tltilf icabetmektedir. 

Son Reynaud hQkUmetlnde mUtehauıı 
olarak, harbiye nezaretine getl'nlcn ıı;en&
ral De Gauııe diln g-ece Londra radyosun
da fransız mnıettne karıı beyanatta bulu
narak demlııUr ki: 

rit 

et 

illetçe 
Qcağımız 

'1ler 

. 
11:ı iti leçen eylülün aon1a· 
• °"1a'nm arkaamdan ne 

el betbaht Franaa'nm ar
~- .. Ynı sözleri iıitiyoruıu 

h Yeni harp metottan kar
~lclb.lığa uğramıttır; kah· 
,~rh.cJen ordu, kuman· 

' •teji hatalarına, tayya• 't, ı.~~lığa kurban olmuftur. 
~~ten bir iki ay eni Al· 
~ ı:nı. mağlup edeceğini id
'ı;~ h ltumandanlan, topye

def, 1c"••ıtalan ve metottan 
htı .•rtdaıtılar. Fransız ku· 
~ 1 •ae, onun derslerinden 
~tinden iatif ade etmek 
fi~ ay kazanmııhr. Al· 
t..._ 012Ya'da na11l hareket et· 

l'ttı1 llıa'ya kartı da öyle ha
"'),.,, V • harbi uzatmamak 

'lclt böyle kati bir taarruza 
11hnu da fran11z müte

dtr '" Öğrenerek geçen kıı 
~ il bu sütunlarda yazmıt-

~:~lllb.daki hatalar fÜphe-
~ 'hll'lıfını zi.f a uiı'atmıt

iç• •ttını denize kadar U• 

'"~·'!' liızrmgelen maarafı, . ~. l 
~l.ı ıı' • altmdan, ispanya 
,l 'ti •1'caın11tır. Eğer Al
)' h~lde doirudan doğruya ,7\Un etmit olsaydı, tam 

-._... " llıiızi olacaktı. İngiliz, 
~ t ... • franaız aanayiine i.ti· ..._, 'b'&a •İvil ve asker harp 
t~? •, ton dokuz ay içinde 
ti.~' 
ı._:~i'd .• ~ .. , lan çın en gelen aamımı 
~'"d l••rruza kadar, fran· 

) •nlıimm tayyare ve 
' t, ~l'drıncı kuvetler gibi 
'-~'r•he~"~ın ettiğini ve mev• '~•le erıne bel bağlandı
~ >ı ~i l•dır. Mart ayında 
"-"' :•ret ettiğimiz zaman, 

' lt,~•ıı-uzuna ihtimal ve
'lıa.. •r az ve böyle bir 

~ ~- ~k 0 nun muvaffak ol· 
'telnk" at o kadar fazla 
t~lllj.. ~ mağlubiyetin ha· 

1•tı • 
t.;"t I> k nı uzak def il, fa-
ı ~ .; Yakın maziye atfet,,._)d •ntıki olur. Eğer akıi 
~tıltt ı, Polony• bir çırpıda 
~ ı:~ "• harp hazırlıkları 

\ ~ te~ı· ~Örüldükten sonra, 
""t~ •fuıi Franaa fıraat 
e. ••netlerini milli mü· ._' 'lıaet ıqlada) 

ltalyan murahlıculariyle 
müzakere 

Bordeaux, 22 a.a. - Havaa ajansı 
nazırlar heyetinin alman prtlarını 
tetkik ettiğini bildiriyor. 
Nazırlar heyetinin yeni içtimalan 

bekleniyor. Almanlarla olan mUzake -
rat hitam bulduktan aonra fran11s mu- F .. h • • B L ''b .. 

< sona '· anct1 ıanada > rannz cum urreııı • o ron 

Fransız hUkUmetı mütareke talebinde 
bulunduktan sonra dilşmanın mütareke 
ıarUarı anlaşılmı11tır. Bu, Fransa'nın bU
tUn bava kuvetlerinl, deniz kuvetıerlnl, 
knra ıcuveUerlnl Almanya ve İtaıya•ya tes
lim etmek demektir. Fransa, haftan aşağı 
alman ve ltaıyan kuvetleri tarafından iş
gal olunacaktır ve onlar tarafından idare 
edilecektir. Bu yalnız bir teslimiyet olnıı
yacak, aynı zamanda bir esaret olacaktır. 
Fransızlardan btiyük bir kısmı bunu kabul 
etmlyeceklerdlr. ÇUnkU Fraruıa'nın eerell, 
transıs aklıselimi ve Franaa'nın yUk8ck 
menfaatleri namına kabul etmlyeceklcr -
dlr. Franaızlar, ittifaklarına sadık kala
caklardır. Çünkü mUnterlt sulh akdetme· 
mek için mnttetlkleriyle bir anlaşma im -
u.ıamıolardır. Polonya hfikUmetl, Belçl· 
Jta hWdlmeU, Hollanda bUkUmett, Norveç 
hllk11meU, 'H hatta. LUkaemburs hUkUme-
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Berlin ve Kolonya 
bombardıman edildi ( .Soııu ş incı sayfada J 

ajansı bu iki ıehrin_ bombardımanı Alman 
hakkında 

Büyük bir İtalyan 

denizaltısı bir bahk~ı 

gemisine teslim oldu 

etraflı tafailit vermektedir 
Bertin, 22 a.a. - D. N. B. Ajan•ı bildiriyor: 21 huiranı 22 hazirana bağ· 

Jıyan gece birkaç' düpnan tayyaresi Berlin civarlarına kadar gelmiıtir. Bir 

tayyare Bertin civarına birkaç patlayıcı bomba ile yangın bombaları ıtmtt
tır. Aakert olmıyan hedefler ve ezcümle bir hastane üzerine bombalar atıl
mıttır. Hasar udır. 3 erkek, 3 kadın ve bir çocuk yaralanmııtır. 

Londra, 22 a.a. - Bahriye Nezareti teb
liği: 

Yugoslavya 
Almanya dostluğu 
Yugoılavya bcqvekili alman 

ajansı muhabirine bu Joatlufu 
tebarüz ettiren beyanatta bu • 
lurvnuıtur. 
Bu beyanatı 3 üncü 11aylamız.. 

la bulacaksınız. 

Kolonya bombardıman edildi Büyük bir italyan denizaltısı Adeın kör
fezinde ketif ıeyrl yapmakta olan M~ 

Kolonya, 22 a.L - D. N. B. ajansı tone ismindeki inglliz ba.lıkçr cemiıine ı ... 
bildiriyor: Kolonya fehrine 18 hazi- lim olmuıtur. DalaıJJ olan bir denualtı 
ran gecesi ingilizler tarafından bom- periecope'ı ıören balıkçı cemlai derb&l 
balarla yapılan taarruzlar esnasında bombalarla hücuma ıeçmJı ve diişman 't" 
tehrin ortasına altı bomba düşmUştllr. misini denizin aatbma çTlnnıya mecbur et• 

Altı sivilin öldüğU ve 14 sivilin yara- ml~~·izaltı bütUn vuıtalariy1e yani tor • 
!andığı bildirilmektedir. Keza şehri pilleriyle 3 pusluk iki ft daha ufak çaptaki 
hede.f tutarak ~~ıl~.11 ~lan 11 bomba toplariyle balrkçı ıemiıine hücum etmiı -
ıehrın dııına duşmuıtUr. Hasar vuku tir. Gemi 4 pusluk topu ile ve Leroiı mit
bulmamııtır. Bir civar mahaJlcye 8 ralyözü ile mukabelede bulunmut ve deni
patlayıcı bomba ile altı yangın bom-1 nltıya 4 puıluk bir obilı isabet ettinnit
bası atılmııtır. Diğer bir civar mahal- ı tir. Bun~ üz~rlne denzalu,tesli~ olnmt'" 

( Sonu 5. inci sav/ada ) harp ıanımeu olarak Aden e retın1mlftir. 

.................................... 1111111111111111111111111' ....................... 11111111111' ............................................. 1111111111111111111 
( Dün şehrimizin bazı yerlerini sel bastı 

Dün Ankara fırtmah, yajmurlu, yıldırımlı bir gün geçirdi. Şehrin muhtelif yerle~ aeller baatı. Bu huauı
taki haberlerimiz 2 inci sayfada •• reaimlerimlz 8 inci sayfadadır. Yukard.ıd rMmı, Atatürk Bulvarmcla 
bit ...mr halbade akala aulana ortaamdaki bir otomobilin vui1etml söet.,..ktecllr. 

Motuırt'ın opera komiğinde genç aanatkcirlar 
Ankara Devlet KoDHrVatuvan, çok rU zel bir eser daha vermlıttr. Koıuıervatı.wıır 

TUrklye'ye ilk defa olarak operayı aokmuı bulunuyor. Bundan dola)'l ne kadar ifti
har eteek yeridir. Talebeler evelkl akf8,m ilk defa olarak, Halkevinde Motzart.'.uı 
kUçUk bir opera kom111n1 ve M&dame Bu terfly operaaının ikinci perdesini bUytlk 
bir muvatfaktyetle temıll etmlıtır. Bu tem.ırilde Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
ile beraber Hariciye Vekilimiz, Natıa Vekilimiz, Sıhat ve İçtimai Mua\•enet Vekl
llm111, Ziraat Vektllmiz, C. H. P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, MU.taldl Grup 
relı vekili Ali RAnA Tarhan, birçok mebualar, ,uzJde dAvetlller ve gazeteciler hazır 
bulunnmılard.ır. 8eytrcller aanatkAr sençleri uzun usuıı alkıılamıolardır. Bu huswıta 
tafıdllt betine! aaytamızdadır. 

Romanya'da otoriter 
tek bir parti kuruldu 

Bu suretle Kıralın şefliği altinda 
tam bir birlik kurulmaktadır 

BUkret; 22. a.a. - Rador ajanaı bildiriyor : 
Bir kararname, .. miııt r8nesanı cephcaini ., tele ve totali ter bir parlf haline 

irca e41iyor. 
Xırahn yükeek idareıind.e bulunacak olan bu partinin i!ml " Millet par • 

tiei " olmuıtur. " Mille.t partiai " Romen devletinin ve milletinin, nw.ddl .,. 
manevt hayatını idare edecek ve hukuk lmme teıekkUlü olacaktır . 

Yükıek tef, mesul olan parti mühim uz
viyetlerini tayin eder. Teşlcilltrn tafailltı, 
tarzı idare ve disiplin tedbirleri haldunda 
rene yü.kıek tef karar verir. 

Adliye vekili, vermiı oldulu bir raporda, 
millt röneu.na cepbeai yüksek komitesinin, 
romen milletinin yeni bir politik diıriplini
ne dofru tevcih edilmesi lüzumunu teba • 
rüz ettirdiiini blldinniıtir. Zira, kati bir 
vahdeti ve berket için ruhlarda ve icraat • 
ta llzım oWı idare devamlılıimı temin .. 
decek bir ıiyul altm bir an evel tahakkuk 
etme1i memleket menafii ieabatındandır. 

Mez.kar komisyon, yeni totalitec aiyul 
partinin y{i.kaek ld&re.ini ele almasını la -
raldan rica etmiıt.ir. Kıra!, muvafakatini 
beyan ederek millet pa.rtiainin idaresini ka
bul etımiıtir. Yeni parti, totaliter mahiyet
te olup, tah11n tam teklmWUnii, ancak dev
let iç.inde .,. devlet tarafından olmak il.ze

re tellıldti etmektedir. 
Bu parıl yeni teklinde. icraatında lzaml 

faydalı olmak p.yeaine vun olmak için, 
mazinin verdiii derı ve tecrübelere iat.i • 
n.adecı tecelli etmiı bir iıtibaleden ibaret -
tir. 
Diğer taraftan, millt röoeu.ııa ceph•i 

yükııek komiıyonwıun raporu, ıahat faali
yetleri devletin ili meıUaatlerine mutabık 
bir diaipline to1ı:mıya muvaffak olan aa.brk 
mWt r&ıwna cepbeein.in mu"f'affakiy.U. 
riaden ~ 10a11& rumen milletinin 

Romanya kıralı Karol 
birli&inin istimali için, bütıin mi11ctin fi -
kit' ve icraatında yekvücut olması lbımıcl-
difini illve etmi~tir. ~ 

Bütün h!dematı i.mme memurları, bütün 
müntahiplec, namzetler, bütün hususi ve 
\llDUml miie&MHler meclisi idare balan 
pu1iain bası olacalııtı:r . 

(Soım S loci NYlada) 
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Ha~p e ganomısı : 

İktisa 
tesm· 

.J 
e 

vrupaya 
·ı· ' nıınce ... 
Yazan : Sadreddin ENVER 

Fransa topraklarının da alman işga-1 ithfil edilmiştir. Listede görüleceği 
line uğraması Avrupa kıtasında har- üzere birinci derecede petrol ithalat
bin devamınca yeni bir iktısadi re- çısı olan Avrupa kıtasında taksimat 
jim kurulmak mecburiyetini doğur- şöyledir: 
maktadır. Memleketler Ton 

Biliyoruz: Avrupa bir sanayi mem- Büyük Britanya 12.288.520 
leketidir. Fabrikalarının muhtaç ol- Fransa 6.971.850 
duğu iptidai maddelerin çoğu hariç- Hollanda 4.068.450 
ten gelir. İşçilerinin, sakinlerinin gı- Almanya 3.859.750 
daları dış piyasalardan tamamlanır. İtalya 3.932.100 

Fabrikalar ham madde bulamazsa İsveç 1.152.950 
çalışamaz. İşsizler çoğalır. 1ş sahası Belçika 901.760 
daralınca kazanç azalır. Kazanılmaz- Norveç 586.850 
aa harcanmaz. Bu zincirleme eklenen Portekiz 472.800 
cüzler bir araya gelince iktısadi ha- Danimarka 498.050 
yat denen küllü teşkil eder. İspanya 498.450 
Vakıa bugün elde mevcut stok mal- Finlandiya 247.050 

dan, istihs:il olunabilecek muayyen Yunanistan 311.550 
iptidai maddelerden istifade edilerek Malta 137.050 
bir kısım fabrika imaJatı devam ede- Diğer memleketler 209.600 
cektir. Belki harp ticaretinin istilzam Yekun 36.136.780 
ettiği aanayi de yilrütutmeğe çalışı- §imdi abluka hududu haricinde ka-
lacaktır. Bu da yeni rejimin muvaf- lan memleketlerin petrol ihtiyacını 
fak bir cephesi gibi gösterilecektir. çıkarırsak, (302) milyon insanın laa
Fakat bütün bunlar bir medeniyeti a- kal (22.118.000) ton petrolü temin e
yaktıa tutabilecek, garbin mütekasif dilmesi lazım gelmektedir. N ercden? 
insan kitlesini yaşatabilecek sebepled Bu mikdar esasen Avrupa kaynakları
yaratamaz. Asırların kurduğu bir dil- nın yetişmemesi yüzünden deniz yo
zen vardı: o bozulmuştur. Harbin bu- Iiyle getirilendir. 
günkü tartları ile de düzelmesine im- Almanya bu muazzam ihtiyaç ye-
kAn tasavvur edilebilir mi? kununu karşılamak üzere kendi mem-

Almanya harbi devam ettirebilecek leketinde olan petrol takyidatını i§
olan yeni rejimi kurmak için işgal gal altında bulunan Ulkelere de azamt 
ettiği veya lktısadi hegemonyası altı- bir nisbette teşmil edecektir. Nikbin 
na aldığı mıntakalardaki insanlara bir görüş ile yapılan tasarruf askeri 
kendi üzerindeki yükü taksim ede- sarfiyatı önlediğini kabul edelim. 
rek hafifletmek çarelerini arıyacak- Mevcut olan ve istila dolayısiyle va
tır. Bu pek tabiidir. Evet, başlangıç- ziyet edilen stoklar ile de bir müddet 
ta iktısadi abluka hududu (86) mil- idare edilsin. Nihayet er, geç asgari 
yonluk bir beşer kafilesi ile çerçeve- bir ihtiyaç olan (22) milyonluk açık 
lenmit iken bu miktar arta, arta (216) her sene birbiri ilstüne gelerek büyli
milyon daha iHlve edilmiş bulunuyor. yecektir. 
Aceba (302) milyon arasında tertip ve Şimdi petrol vaziyetini diğer husus
tanzim olunacak bir otarhi sistemi lara da tatbik edebiliriz. Petrol, sana
Avrupa'da bir harp ekonomisini ya- yiin kam addolunmakla beraber, ta
ratabilecek, devam ettirebilecek mi· mamı değil bir cezasıdır. Yirminci a
dir? •• Zannetmiyoruz. ÇUnkü Avrupa sır ıanayi ve ticaretinin z:nuştemiUitı 
kıtaıı kendi arasındaki mübadele ile o kadar çok ve karışıktır, ki hazan en 
değil, denişaşırı memleketlerdeki ti- basit ve ehemiyetsiz zannedilenin 
cart münasebetlerle vaziyetini tertip yokluğu bir esas olabilir. 

ve temin edegelmektedir. Deniz yol- Bundan başka Orta Avrupa'nın bu
lan kapanınca mutlak olarak muhtaç bubat rekoltesi iyi olmadığını gazete 
olduğu iptidai maddeleri de elde ede- havadisi olarak okuyoruz. O halde ab
miyecektir. İşte bunların başında ge- luka hududu içinde kalmı§ halkın, ne 
len petrolil tetkik edelim: Deniz nak- kadar asgariye indirilirse indirilsin 
liyatı ile yapılan dünya petrol ticare- gıda ihtiyacı ne olacak? ... Dışarıdan 
ti (1938 ıenesi temmuzundan 1939 ae- gelmedikçe elde mevcut stoklar daha 
ne&i haziranına kadar) bir senelik ye- ne kadar silrebilir?. 
kfinu (67.424.080) tondur. Görfilüyor ki, Almanya bir an evet, 

Bu miktardan : herçi ~dabad sulha kavuımak mec-
Ton 

36.l~.7SO Avrupa'ya buriyetindedir. Abi halde bugün için 

14.515.800 Amerika'ya otomobilsiz, elektriksiz kalan garp 
8.723.900 Asya'ya medeniyetinin, aylar geçtikçe yıpra-
5.945.250 Afrika'ya · na, yıprana, çürilmek, çakmek tehli-
2.102.350 Okyanosya'ya kesi artacaktır. 

ULUS 

1 ugün ü 
at yarış arı 
İlkbahar at yarışlarının 11<>nuncusu bu -

gÜn şehir ipodromunda yapılacaktır. Sene
nin en mllhim koşusu olan RclsicU:nhur ko
şusu ile yarını kan İngiliz ve halis kan arap 
taylanna mahsus yüksek ikramiyeli vadeli 
ko:;uları da bugün göreceğiz. 

Bu kovulan kazıuımnk at sahiplerinin ye· 
gane emelleri oldui:'U için çok sıkı ve heye
canlı anlar ya:;ııyaco.kları ve seyircilerin de 
zevkli dakikalar geçlreceği muhakkaktır. 

Bugün yedi koşu olmasına rağmen baıı -
layı& saati 16 dır. 

Birinci koıu : 
Birinci koşu Ergene koşusudur. Uç ve 

daha yukan yastaki halis kan İngiliz: at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 000 lira 
mesafesi 2400 metredir. Bu ko~ya kayde
dilen sekiz halis kan şunlardır: 

1 - Da.ııdy: S. Temel 62 kilo, 
2 - Komiııarj: A. Çırpan 62 kilo, 
3 - Tomru: A. Çırpan 56 kilo, 
4 - Taşpın.ar: K. Tezer S6 kilo, 
S - Yatagan: F. Karaoı;man 5S kilo, 
6 - Sifkap: F. Adn 55 kilo, 
7 - Mart I.: F. Atlı 47 kilo, 
8 - GUrayak: S. Başlangıı; 4S,S kilo. 
Kiloların muhtelif oluşu hayvanların 

ya3lanna göre siklet aldrklan içindir. 62 
kilo tıı.şımesına rağmen Dandy ile Komi
ıı.arj'ın eansı diğerlerine nazaran fazladır. 

Yataı;ıı.n burada koştuğu takdirde plbe o
lur zannındayız. Ko3madığı takdirde Sif·
kap'ın pllise girmesi ihtimali fazla.dır. 

I hinci ko§U : 
İkinci ko§u ikinci Hatay koşusudur. Uç 

yaşmdnki halisk.an arap erlı:ek ve diııi tay -
lara mahsustur. İkramiyesi 3000 lira mesa
fesi 1600 metredir. Bu koşuya kaydedilen 
sekiz tay şunlardır: 

1 - Efe III.: B. Karaböcck, 
2 - Misket: V. Koç, 
3 - Tuna: t. H. Tekçe, 
4 - Işık: N. Temiz:eri, 
S - Aysel: E. Arıkol, 
6 - Nergis: O. Glirge:n, 
7 - İnci: S. L. Tozan, 
8 - Neriıı>:ı'l: T. Öztüzün, 
Bunlardan İnci ile Neriman gelmcmiı -

lerdir. Koıju v:ıdeli olduğu için her ihtlma· 
le karşı pror.rı:una konulmu§tur. Bu sebep
ten btı iki taym koııacaklannı z:annetmiyo -
ruz. Diğerleri arasında fimdiye kadar hiç 
geçilmiycn Tuna'yı ve geçen haftanm kah
ramo.nı Aysel'i daha şanslı buluyoruz. Işık 
veya Miuet'in pl5.ae olmaları üıtimali faz
ladır. 

O çüncü koıu : 
Ü!;Uııcü koşu (Rei&icümhur koşusudur.) 

Uç ve daha yukarı yaştaki yerli haliskan 
İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İkrami
yesi SSOO lim, mesaf5i 24-00 metredir. Bu 
k~uya dokuz halis bn kaydedilmiitir. 

1 - Öı:.dcmir: A. Atman 63 kilo, 
2 - Karanfil: A. Atman 61 kilo, 
3 - Yatagan: F. Kııra Osman 61 kilo, 
4 - Romans: S. Halim 60,S kilo, 
S - Abime p. eux: S. Halim 53 kilo, 
6 - Sigetvar: F. Atlı S3 kilo, 
7 - Misa: N. Atlı Sl,S kilo, 
8 - Gonca: A. Atman 51,5 kilo! 
9 - Thaiı: F. Kara Oımıan: 51,S kilo. 
GU.rıün en heyecanlı ve en büyük t-:oşusu 

olan bu yanşt.a Bay Ahmet Atman'ın hay
vanlannı diğerlerinden daha şanslı bulu -
yoruz. Her halde Karanfil hafta içinde u
fa.k bir lnza geçirmesine rağmen iyi koşa
caktır zannmdayız. Bay Salt Halim'in (Ro
mane) ismindeki lı:mralı kendimin en lnı
•etll rakibidir. Yatağan koııtuiu takdirde 
plise olur zannındayız. 

Bazı maddelerin 
normal karlar1 

le bil e il'yor 
Ticaret Vekaleti, fiyat mürakabe 

komisyonlarına bir tamim yaparak 
bakkaJiye, manifatura, tuhafiye, zü
caciye ticaret şubelerindeki normal 
karların neler olduğunu, bunların 

içinden cirosu azalması do1ayısiyle 

kar yüzdelerinin çoğaltılması icap e
den şubeler b~lunup bulunmadığını 

sormuştur. 

MaHve Ve!dlimiz İıtanbul' a giffi 
Maliye Vekilimiz B. Fwıt Agrah dün 

19,25 trenine bağln.nan hususi vagonla !s
tanbul'a hareket etmi5tir. Garda Vekllet 
erkanı, ve birçok dostları tarafından uğur
lanınııılardır. 

olmıyacaktır zannmdayız. Bay Vehbi Ko
çun Kamelya ismindeki tayı bugün Hk ko
§Usunu yapacaktır. Geçen hafta Gazi koıu
eunu kazanan Gonca'nın öz kardeşi olan bu 
taym hazır olduğunu zannetmiyoruz. Ma
amafih pnsı yukarda söylediğimiz taylar
dan ııonra gelmektedir. 

Be§inci koıu : 
Be~inci koşu: (Mohaç koıusu) dur. Dört 

ve daha yukarı yaştaki halis kan arap at ve 
kısraklara mahswtur. İkramiyesi 1000 li
ra mesafesi 3000 metredir. Bu ko:;uya 11 
hayvan kaydcıdilmiııtir. 

1 - Ünlü: A. Geliı 
2 - Çelenk: F. Simser 
S - Sezgin: H. Atlı, 
4 - Vural: F. Özaltınh, 
5 - Duman: A. Hayra.ııJ.ı, 
6 - Yüksel: F. Atlı, 
7 - Sevim: N. Vural, 
S - Bora: R. Baysal, 
9 - Bozkurt: N. Kurtay 

10 - TomurcUk: D. Günday, 
11 - Ömck: H. GüçlU. 
Bu koşu gün!in en kalabalık koşusudur. 

Mesafenin 3000 m~re oluşu dolayııiyle Çe
lengi diğerlerinden daha şanslı bulmıı.kta -
yız. Kendisine kuvelli rakip olabileeeğini 
ıanııettiğimlz hayvanlar şunlardır. Boa -
kurt, Tomurcuk ve Ömck. Diğerlerinin bir 
ıey yapacaklarını tahmin etmiyonıs. 

Altıncı ko§U : 
Altıncı kOJU: (ikinci Bolayı:r koşusu) 

dur. Uç yaşındaki yerli yarım kan ingiliz: 
erkek :ve di~i taylara mahını9tur. İkrami.y~ 
si 3000 lira, meufesi 1600 metredir. Kay
dedilen hayvanlar şunlardır: 

1 - Yavuz: M. Atak. 
2 - Şeşkem: M. Atak, 
3 - SUliln: :M. Atak, 

4 - Tarı.an: l. Cangüzer, 
5 - Alev: 1. Aksoy, 
6 - Mehlika: F. Kara Oama.n, 
7 - Tuvir: F. Kam Osman, 
8 - Kcz.iban: H. Bosna. 
Bu koşuda Bay Fevzi Lütfi Kara Osma... 

nın Mehlika işmiııdeki tayı hiç ıüphesiz 
diğerlerinden pnalıdır. Tarzan ile Alev i ... 
mindeki ta'}"lar ıehrimiz:do değildir. Her 
halde kotmıyac:akla.rdır. Diğerleri arasın -
de. Mehlika'ya rakip olabilecek YaVU& ile 
Tasvir'dir. 

Yedinci koıu : 

Romanya'ya satılacak mallar Bu seneki muallim Dördüncü koşu : 

Yedinci koşu: (Tunca koşusu) dur. Bu 
Jı:o:;uya gelinciye kadar kaza.nchğı ikrami
yeler yekOnu 4500 lirayı doldurmamıı dört 
•e daha yukarı yaştaki yerli ya.rım kan in
(iliz: at ve kısraklara mahsustur. İkramiye-. 
si SOO lira, meaafesl 2400 metredir. İstanbul, 22 (Telefonla) - Ticaret Ve

kili tetkiklerine devam etmektcdJr. BugUn 
yapağı ve tiftik tAclrlerlnl kabul elmlf
ttr. Ticaret Vekili beyaıuı.tta bulunarak 
Romanyadn yapılan Uca.ret mllzaltcrelerl -
nln mUsbet neticeye iktiran ettiğini takri
ben Uç bin ton yapağı llc 20 bin balye ka
dar tiftiğin sabldığıw söylemiotlr. 

Vekilin beyanabna göre sabıılar birlik 
lLu6ı araaında mtlıınvl olarak taksim edll
miıtlr. Her ihracatı:ı taahhUt ettiği mlk· 
dan ııtandardlzasyon ntzamno.nıcs1ne göre 
tııletecek ve ziraat bıuıkll81IUI. teslim ede -
cekUr. Banka yapnğı.IIU' için ıstmdlye ka
dar tatbik olunan fiynb ödlyecek, tl!tlk
lerl de serbest memleketler için tcsbit e -
dllmlıı olan ruıgar1 ihraç fiyatından devir 
alacaktır. Elde kalan tiftikler için ihraç 
yerleri aranmakto.dır. 

Tayyare seferleri 

mektepleri mezunları D!Srdilncii koşu: (İkinci İnönü) koşusu-
dur. İki yaşmöa.ki yerli aafkm ingiliz er -

Maarif Vekileti, muallim mektep - kek ve dişi taylara malmıstur. lkram.iyeal 
leri müdürlüklerine bir timim yapa - 1200 lira. mesafesi 1000 metredir. Bu lı:o -
rak bu yıl haziran devresinde mezun §uya bet tay kaydedilmiştir. 
olart gençlerin zamanında vilayetler l - Subutay: S. Temel 

2 - Humahatun: S. Halim. 
3 - Yetiı: V. Krvandrlc, 
4 - Kamelya: V. Koç, 
S - Ayfer: H. Atlr. 

Bu kOfllya kaydolunan dört yanm kan 
ıunlardrr: 

1 - Nirvana: F. L. Kara Osman 
2 - Poyraı:: S. Hallın. 
S - Berceste : S. Hıılim, 
-4 - Ccssur: T. Atcan, 

emrine verilerek önilmüzdeki ders yılı 
ba ına kadar tayinlerinin yapılabil -
mesi için mahrem ft9leriyle teah -
hüt senetlerinin ve fi~ hülasa cetvel -

terinin en geç 10 tcmuza m:dar posta· 

ya verilmi§ olmasını istemiştir. 

Bu koşu c{lnün e:ıı heyecanlı ko§UIU ola
caktır ı:anrundayıa. Çünkü Bay Sait Hali
min iki yarımkanı biltiln lruvetleriyle Nir

Altmcr hafta yapılan 800 metrelik ilk ko- vana'yı ıeçmiye ufraşacaklardır. Fakat bu 

Kömürde ihtikar 
İstanbul, 22 (Telefonla) - J{uruçeşm&

deki Vanderzl depoıunda kömiirüıı 180 ku
ru.$ fulasiyle aatıldıfı te&blt edilmiı ve 
sahipleri adliyeye verilmiştir. 

ıularında Bay S&it Halim'in Humahatun 
imılndelci tayı rakiplerini vurmuştu. Subu

tay ik:lnci olmuı ROij üçUncü celmlıti. Bu-

miicadelcde:ıı hangiıi ıalip çıkacaktır. Dü
ıündlifü.müze göre Nirvana'nın galip çık -
~ Uiz:undJT. Efer Cesaur bumilcadelel~ 
re kanıımaz ve geride bekleRe uzak bir ih

ciln mesafe uzamqttr. Humahatun çok c\1- tf.ıne.l ile plbe olabilir. Ani ha.ide bir lı 
r:el bir taydır. Fa.kat Subutay da ondan aşa- yapamaz. 
it blmamaktadır. Hu.'maıı.atun koşuyu ka - Bu ha.ftaki çifte bahis UçUncU. ile bcoin-
sanea bile bu iı seçen haftaki ribi kolay el koOUlar anısma konul.muşUır. 

Dün şehrim"zde tufo11 Dıs 

andıran yağmurlar yoğ 

Yeniıehirde bir~ok yerleri sular ba 

Bir eve 

elektrik 

yıldırım düştü, bir adam 

direği cereyanına kapılarak 
Dıln Ankara, gök gUrllltUlertnln eıır

eıntısı içinde yıldırımlı, yağmurlu, fırtı -
nalı sayılı günlerden birini geçirdi ve ııeh
rln birçok kli§eleri su altında kald. Dün 
saat 13,i,l5 te bn.§lıyıı.n yağmur, gittikçe 
ıiddctıcıicrek, bir aralık Bl\h"'nıık halini al· 
dı. ve fa.ınlo.sız ııek.Udc eaıı.t 15.35 e kadar, 
yani lkl sa.at devam etti. Ankara uzun za
m:ındanb<:rl bu kadar bol, bu lmdar §iddet-
11 ve kesit bir yağmur görmemlııtl. Dlln 
yağan yağmurun ııiddcU hakkında bir fi -
kir edinmek için, metre murabbnına dU,,en 
yağmurun 20 - 25 kilogramı buldugunu 
söylemek kft.fldlr. 

Yağmurun şiddetle devam edişi yUr:Un· 
den Dikmen, Çruıkaya, Maltepe, Koca.tepe, 
Gazi vo Cebeci sırtlarından inen sular, 
birdenbire yllkselmcğe ve kısa bir zaman 
içinde etrafı tehdit ctmcğc bll§lamıııtı. 
Şehrin yük.sek sırtıurından uğultularla a
kan sular gittikçe kabarıyor ve mllnhat 
seviyedeki yerlerde su birikintileri hasıl 
oluyordu. Biraz sonra şehrin muhtelif 
ııcmtlerlnde birçok evlerin bahçeleri ve 
bodrum katları su altında kalmı§tl. 

Yeniıehir'de 
Bilhassa Çankayo.dan inen sular Go.zt 

bulvarını takip cde~k akıyor, :Maltepe ve 
Pıı,şalartepeıılndcn KAzım Özalp caddesin
den gelen sularla birleııerek Emniyet mey
da.nında toplanıyordu, kabaran sular Kı -
zılay bahçesini geçerek duvarları a,tıtıktan 
ııonra Kızılay bahçesi yanındaki gazino
nun önüne dökUIUyordu. 

Kızıla.y bn.lıçealnde cvelce yapılan em
niyet kapakları açıldıktan ve lt'Lzım gelen 
mahallt tedbirler alındıktan ııonra sulann 
fazla tahribatının önUne geçildi ve sular 
caddeye akıtıldı. BilhBBsa Emniyet meyda· 
nı vıı Kızılay önllndo ııııle.nn ıevlyesl bir 
metreye kadar yUkselmleı ve birçok oto
moblller suların ortasında hattketslz bir 
halde kalınıııtı. HattA Kızılay önUnde bir 
ar:ı.lık sular bir otomobili de ııUrUklemeğe 
bıışlamıetı. Sular ŞQTaytdevlet önUnde 
meydımlıkta toplannııv ve buradald Ata -
tUrk heykelinin etrafında bulunan bazı 
kaldırım taşlarını sökmüştü. 

Bundan beeka Sıhlye Vektıletl ve Dik· 
men caddesi civarları da llU letllAsına mA· 
ruz kalmı11tı. Burada. da birçok bahçeleri 
ve evleri ım basmıub. 

Sel nereleri bcutı ? 
Çankayadan inen sel, caddenin tkl ta -

rafındaki birçok bahçe ve evleri besmıııb. 
Bu arada B. M. Meclisi Rellli B. AbdUlha
llk Renda'nın evinin alt kııtı da suların le· 
tllA.sıno. uğro.nuttı. M.~nıtlyet caddesinde 
devlet ııQrası D.ı:e.sından HUsnU Berker'e a
lt apartımıı.n, Kll.zım Özalp ce.ddeslndo 
Vurnl sokağında. BB. Ali Rı7.B, Feridun ve 
komşularının apartımanlarının da alt kat· 
larına sular A'frmlıtı. Bundan be.ııka Süzen
ler caddosindc 3 nunınralı MUnlr Orh!\n a... 
partımanı, İsmet İn6nU caddesinde Muh
lisbey npo.rtımanı, Bondurak sokfl#ınde. 159 
numaralı ıı.parbman, lnceıuda ziraat mU
dllrll B . .Hamdlnfn evi de dUnkil selden za
rar g~rcn binalar nrnsındadır. 

Çankaya kaymakamlığı, Ticaret VekA
letl, Sıhtye Vektıletı apartımanının, jan
de.nnn umum kumandanlığının alt katlan 
da .u ba:ılunına uğı'.amıetı. 

Süleyman Sırrı caddesinde ve civarında 
birçok apartımanların bodrum katlan da 
.Wann lstiltısına uğroinııtır. Elektrik tılr
ketl ile Çaputçu fabrikası arasındaki ev
lerle Yayla makarna fa.brikası Te civarın
da.ki evletin Alt katlarını da su baımıııtı. 
Seller Erzurum mahallesinde, Hamamö
nünde ve Kurtulu~ mahallesinde do bazı 
evleri tsuı~ etrnlıtt. 

Cebeci'de ve Bahçeli evlerde 
DUnkll ael bıuıkınında bahçell evler ve 

Cebeci de muteesslr olmuı buralarda dı1 
birçok bahçeler bozıılmut. ve bazı evlerin 
bodrum katlan ııu içinde kalmıııtır. Bil
hassa Cebecide Kutıuglln sokağında terzi 
Necibin, Önccbcclde Ozanlar ııokağında 9 
nume.rh evin, Kurtuluo mahallesinde Uç 
evln, Akalar mahalleıılnde Engin ıokatın
da dört evin, Koyungözlt ııokağında Uç evin 
bodrum katlarım da su basmıcıb. Bahçeli 
evler civarından gelen sular da Gazi Ter
biye EnııtitUsU civarını Te demiryolunu 
lstılA etmiutı. 

Şehir civa11nda 
DUnkU yağmur, eehlr civarında Keçi~ 

ren, Dikmen, Etlik, Çankaya, Kavaklıde -
re sırtlarına da dolu ile kanoık olarak YBl
mıotır. Fakat etddetu yağmur suları bu 
meytlll ıırUarda tutunamamıo, akıp glt
mlg, buralarda mllhim tahribat yapmamıo
tır. 

Bir vatand(Jfın leci ölümü ! 
DUnkU yağmur, sel ve yıldınmlar ara

anda Yeniıehlrde focl bir elektrik kaza. 

1 • "~~ zmırde şaşal su, 

yapılacak 
·;of 

taf1'11' 

İrmir, 22 a.a. - şaşa! i~ı/. 
kaynağında bazı tamirat rıJ:?ı. 
kaynak yollarının tamiri t , tf
miştir. Belediye reisi dokt~ 
kaynağa kadar giderek tct 

!un.muştur. 

l•tanbul, 22 (Telefonla) - Yeşilköy 
tayyare meydanındaki inııaat dolayuılyle İs
tanbul, Ankara, Adana hava postalan pa -
nrteai rünündeın itibaren k.aldınlacaktır. 
Mevcut yolcuları ıon olarak Ankara'ya gö
türmek üzere pazartesi sabahı iki tayyare 
hareket edecektir. 
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Fransaya kirala~ 
ıileplerimiz~en ikisi ıt11' 

Polonyalı mülteciler 
latanbul, 22 (Telefonla) - Konvanm

yonla. bugün de 64 polonyalı tatanbula ~cl
mtotir. 

İstanbul' da kömür fiyatı 
latanbul, 22 (Telefonla) - Belediye 

kömUr fiyatım azamı 21 lira olarak tes -
bit etrnlııtır. 

Yerleri değiştirilecek 
ilk mektep muallimleri 

Sağlık ve evlilik gtbi mazeretler do
layısiyle bir vilayetten diğer bir vila
yete verilmelerini iativen ilk tedrisat 
muallimle"inin maarif müdürlUklerin
ce hazırlanmıt bulunan listeleri Maa
rif Vekaleti'ne gelmeğe başlamıştır. 

Bu listeler en kısa bir zamanda tetkik 
edilecek ve vilayetle:-i değiştirilecek 

muallimlerin isimleri ders yılından ı 
çok evel vilayetlere tcblığ olunacak -
tır. 

Zorla tekrarlanan tarih ! 
T orih her zaman kendi kendine 

tekerrür etmiyor. Bazan da 
onu insanlar, eğer güçleri yeterse, 
istedikleri gibi, tekrarlıyorlar. 

Umumf harpte müttefiklerle al
monlar arasında mütarekenin imza
landığı Campiegne ormanında, ay
nı vagonun İ)İnde Almanya Fransa
ya tekliflerini bildirdi. nunlara tek
lif demektense almanların yirmi se
ne Versay için kullandıkları tabiri 
kullanıp diktat demek daha muva
fık olur. 

Bu satırların yazıldığı saate ka
dar henl1z savaş boylarında: 

- Ateş kes! emri verildiğine da· 
ir bir haber almış değildim. "Ateş 

kesi" şöyle dursun, bana öyle gel· 
di ki mütareke şartlarının ana hat 
lacı bir başka türlü ve bir başkr 
mağnada ateş püskürmektedir: 

1 - Fransa, artık, yeniden harb 
başlıyamıyacalc bale irca edilecek. 

Bunu bR§ka tl1rll1 sl1ylemek i~ter· 

seniz, §Öyle divehilirsiniz: "Fransa-

'#AN 1~11 IL~R 
nm kolu, kanadı kırılacaktır ... 

2 - lngiltere ile yapacağı harp 
için Almanya'ya tam emniyet vere
cek. 

Bu, kasaplardaki bıçağa kadar S. 
S. veya S. A. lara teslim edilecek, 
donanma midye tutacak bir yere çe· 
kilecek, tayyareler hududun öte ta
rafına devrolunacak demektir. Baş
ka "tam emniyet" nasıl verilir? 

3 - Almanya'nın uğradığı hak
sızlığı tAmir eden bir sulh yapıla -' 

cakl 
Hak ve haksızlık! Bukalemun gibi 
bulunduğu muhitin rengini alan bu 
iki kelime, kim bilir Campiegne or 
manındaki tarihi vagonda ne m§na-
va kullanıldı? ' 
Almanya'nın eski sömürgele11 

hak,· Fransa'nın yeni sömürgeler 
hak; Almanya'nın hayat sahası hak 
Fransa•nın bammaddeleri, orman· 
la.rı .-e mahsulleri hak; Fransa'nın 

hem demiri, hem de tereyağı bak; 
denizler hak, karalar baki 

Bütün bu haksızlıkları t§mir için, 
acaba, Fransa'yı yıkmadıkça, mal
zeme bulmak mümkün olacak mı
dır? 

Fransa, Mondros'tan da sunturlu 
teklifler karşısındadır. Bizim dili
mizde nasıl "mütareke" kelimesi, 
hA/6, uğursuz ve korkunç bir mAna 
taşıyorsa "armistice" sözü de Fran
sızcada eskisinden farklı bir m§na
ya gelecektir. 

Biz bereket versin, Mondros ya
rasını Mudanya melhemi ile iyi et
miştik. Yaralı Maryan, Compi~gne 
çıbanına il§ç bulmak için, bakalım, 
kaç yıl bekliyecek? 

• • • 
'ir terkipteki yanlı§ ! 

Okurlarımdan birisi g6nderdiğı 

bir mektupta "yankılarda fiv•. ifa-

de, imli meselelerine dair yazdık
larınızı hususi bir ehemiyetle takip 
ederim. Senelerdenberi yapılmakta 
olan bir hatayı da ben size hatırla
tayım: "Hukuk usulü muhakemeleri 
kanunu!" ne demek? Hele yeni 
harflerle resmi metinlerde bu yan
lı~ katmerleniyor. Sonra usulü mu
hakeme terkibi tDrkçe "ler" edatiy
le cemi/enir mi? Mademki usuıa 
muhakematı hukukiye'yi ağdalı bu
luyoruz, .. hukuk muhakemeleri u
sula kanunu" deriz, biter, gider de
ğil mi i1stadım?' 

Okurumun mektubuna benim de 
aynı fikirde olduğumu yumaktan 
başka illve edecek bir şeyim yok. 

f:*ft 

Hazin bir t~ül ! 

Londra radyosunun dün verdiği 
bir haberde İtalyan tayyarelerinin 
lskenderiye'yi bombaladıklarını ve 
düşen bombalardan ölen iki kişinin 
İtalyan olduğunu bildiriyordu. 

Garip, garip olduğu kadar da ha
zin bir tesadüf değil mil 

T. 1. 

.4e 
i1 

İzmir, 22 a.a. - Akde~ 
yapmak üzere Fransa b. &eJI 
kiralanmı§ olan şilepleri_tı11'vi 
dün limanımıza gelmişur-. 
radan İstanbula' dönecekti'' 

Bir otoboscüye c,e'J.6' /, 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Si~ 
rün aebepsiz yere yolcularıf11.ııı!e 
ısrarlnnna rıığmen paraln~:ı' . 1 1ı 
3114 numaralı otobüs sahıbı~ ~ 
ı:asiyle tecz:iyc ederek eıinde~ıı,ı? 
yi almııı ve mil~tedlerin para 
miştir. 

--. fı:I 
Ancılığnnızm inkı~ 

tedbirler alına /. 
Ziraat Vekaleti, arıcılığıtlrıııı 

fenni bir şekilde yapılrn35~~ıe 
yurda teşmili etrafında t~~f tııl 
mak Uzere yurdun muhte : C1 
larına arıcılık mütehassıs 'tı~ 
miştir. Mütehassısların Y3Cıe~ J 
kikler sonunda elde cnece ·rı~ 
lere göre yurt arıcılıgının ~P" 
rafında lüzumlu tedbirlet 
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d~ıı hlağlubiyeti Avrupa 
oıı .. 

ed llbl noktalarından biri- İngiltere' de hörbe devam/ Macar gazetelerinde 

için yapılan haz1rhklar Romanya aleyhine 
p,.._ ecelc bir hadisedir. 1866 
' .... , .. , 

•t t . a orta Avrupa'da 
~rıa~blıll etti. Ve alman bir
t Pr lllasına doğru yolu aç
'.r.: .lllıa buna engeldi. Prus-
'lllı ta 

.\ lllaJnlamak ve aym 
ol... :~Pa kıtaaında hakim :"""ic 1. 
t,.,..._~ll Fransa ile 1870 
ı....ı;. mecburiyetinde kal

)' lr •ııe kadar kendini Al-
't ~~,1 Y•lllız batına koru
~: h~zan da alman dev

ir, •kı ihtilaflardan isti
)a orta Avrupa'ya doğru 

ıa,:ırııya muktedir olan 
ah· leneainden aonra ken
~ •'hııek için farktan ve 

.talcırn devletlerle kom
. "'P 4- 1~1Ya mecbur kaldı. 

• l O harbiyle kapan-
111~ nıuharebeıi, Fran
İr' llın peyki vaziyetine 

' Artık Almanya Av-
liderı' • · • • • vazıyetıne geçı-

~ lçiıı bu liderliği tanı
~~_t're kalmıyor. Nasıl 
·~ -.Usturya'ya Prusya
'Ja ~anıtrnııtı. 1940 harbi 

ltr lı.ıanya'nın liderliği
-L_,.., 'Ve belki de bundan, 

.. li ''--k' diğeri de SoYyet-
.\~ Üzere, iki bloka 

' bö ra bloku doğl\caktır. 
ot" e bir cereyan alma • 
'd, ... hadise Fransa'nm 
• ~·.Müstakbel nesiller 
•, tJb ~İtaplannda oku
• r.. bile heyecan duya
"d •ııaa'ıun 1940 muhare-

' ~Gt~ nıağlup olduğunu 
lr "Paneler dolusu eser

ll~sa t;--- Acaba Fransa ne
~i.~ hluıtur. Böyle büyük 
İL -..,,il . ....._., •il sebepleri kolay 
~ ta.sen bu aebepler, 

'-'~• ·~ .ıneaafeaiyle uzak-
llaid 1r' görülebilecektir. 
"ı eyı İyice görebilmek 

tlltat ~latnıak lazrmgeldi
ransa'nın mağlubi -

~~ biri İngiliz, diğeri de 
hı 11 0loıak üzere iki izah 

t . 
L ''l o''-ı! - p • 'b' "" ~ .. o.-..ıu etaın l'I ı 
• ta.._, et adamı ve ~~t~z 

'1c?-'d•n izah edılmııhr. 
~ 1• Fransa, 1914 har
~ leyke daldt. Askeri 
~ '11lınadı. Techizatrmız 

~ . lı •rlerinıiz azdı. lngi
>•~d 1'ardıın gönderdiler. 
~--.:le Fransa ile beraber 
~' 1~n fırka İngiliz as

. ~ senesinde ancak 
... ~ 1• Matlubiyetimizin 
vıt., •rdır. . 

' -.· t.raftan İngiliz goru
~~ frlllısız erkanıharbi

"-d •lctedir. 

~01•rı bunu ıöylemiı, 
"~ • ·~ • •YIU ıeyi yazmıt· 
~li)~tilaa baıvekili Çörçil 

·~•de \teyit etmiıtir. Fakat 
iti ~ • Royter Ajansmın 

• ' tir Mhabiri tarafından 
~i • .. uhabir, Fransa'nın 

Aalı fransız baıkuman· 
İt, epj. nazariyelerine" 
tllı I>i10r ki: "Baıku

"-9ırıi lclar:uı •e hava ku -
· )a,d 1etıni istisgar etmiı 
t)C... llııcı silahlar olarak 
ı:~1fti 1•ı, Ilı r.. Fransız Baıku • 
'-'i)o:zı Ye istihkam har
ll~tit· u. Almanların kul
~-~d~•elce gören Gl. de 
ı lcit llun makine harbi 

. "' t. •hından ilham ala • 
~•li>ıat!are imalini tHıiye 

t'tı İle ıc' Baıkumandanhğın 
~· •rıılaımııtır." 
~ilr~ Dıağlubiyetine a• 

·"' 1ııı..' Sebep budur. Bu .. -ııtııc· 
-.: tOıle .' sebep karıısın-
't la l!ı ..... rı, lculağa, fransız 
"'taj._,~da.faası gibi geli . 
l._ -..ıerj 1~ söylediii gibi, 
t' fra 11111 techizl\tları ek
~ ... ıı;ıı erkanıharbiyesi

-..._ - "lc~iınuı bir netice
'" . ._..._ b •harbiyesi, tankm 
. •Ppte oynıyacagwı ro-lti OJ\) 

,'t..ı'I bu ~r6a. ehemiyet ver-
[~ t:'ra sda.hların imalini 
' '"•ıı llaa zengin bir mem-
.ı~ . •ıı rn·ıı . d . • ~ı iht·l 6 ı eh e, parh· 

~iİılak aflara ve parla
''"- il, h •talara rağmen, 

: ~'"ti feda.1c:rp hazırlığı için 
ta""·· llıfic. rlıktan çekinme-
~"llld del~lerinin en ha-
• b.._ d,1l da. bıte, erkanıhar
, ~L lllnt 
~ ~ iti f • uzak bırakıl· 

~ .... 1tiaiıı·~~nsız erkanıhar
~ ~ hı-t.~tı, beceriksizliği 

l ~ ;•'°alt ~l'lnnı İcabını an
."\ t') •ilice;. ra~ıız milletinin 
ta:'ııdte 1 h.ıetırıniştir. Doğl""-"" ; •rbinde belli ol-
~ )all Paıısa bir meydan 

...._'il llıııtır: Flandres 
_-,4-.. '°lll'll Weysand'm 
~~harebeıi" ad~ı 

Kanada' da on binlerce pilot yeliıtiriliyor 
neıriyat yapıhyor 

Budapc§te, 22 a.a. - Yan resmt bir su
rette bildiriliyor: 

imparatorluğun 

ıçın çok büyük 

birçok yerlerinde havacıllk 

gayretler sarfedilmektedir 

Pester Llyod gu.etesl "Romanyanın ha
taları,. bll§lığı altında ne§reyledltf bacıma
kalcde Romanyanın hattı hareketiyle lltl
gal etmektedir. 

Gazete diyor ki: 
Maearlstanın vaziyetinin lnkt§afını bek

lerken g{)sterdlı'tl sllkOnet. en açık tıırlht 
Vakıalara ml\kOs bir mAna vermek husu· 
sunda bir kısım nımen matbuatınnı yaptı
#'ı gUrllltlllU ve lhUlAlcl gayretlerle garip 
bir tezat teşkil etmektedir. Bllttln bu cUm
lelerln arkasında, Trlaııon sisteminin ar
tık tamamen maziye karışması korkusı.ınu 
görmek güç bir oey degildlr. 

Londra, 22 a.a. - Britanya devletinin 
pilot yetiıtirme programı bu(iin.kü harpte 
gittikçe hayati bir chemiyet kcsbetmekte -
dir. 

Kanada'da 67 antrenman mektebi, 40 bin 
ıkişilik personele mahsus mektepler ihtiva 
eden ve faal bir hale getirilmesi mokarrer 
bulunan 111 teıekkülden 81 adedi faaliyet
te bulunmaktadır. Bakiye kalan 30 teıek -
külün de faaliyete ıeçmeai için lbım ge -
len tedbirler alınmıştır. 
Şimdiye kadar 25 bin kan.adalı Kana -

da'nm muhtelif kayıt bürolarına müracaat 
et.mis ve bunlardan beş bini ihzari antren
ma.nlara başlamak üzere divet edilmiştir. 

Kara ordusu için asker kaydı da devam 
etmekte ve haftada takriben 300 kiıi kay
dedilmektedir. Antrenman mekteplerinde -
ki öğretmenlere yardım etmek üzere, 71 
zabit ve 200 mütehassıs inıtiliz pilotu Ka
nada'ya gönderilmi&tir. 

Avusturalyada 84 bin ıtönüllü kaydedil
miıtir. Bunların 1400 Ü hava kuvetlerinde. 
70 bini de kara ordusunda istihdam edil -

26.000 tonluk 

Scharnhorst zırhhsı 
ıok mühim 

hasarlara uğrahldı 
Londra, 22 a.a. - İngiliz bahriye ve ha

va neu.retl-erinden reıamen teblii edilmiı
tir: 

Almanya'nm 26 bin tonluk Scharnhorst 
zırhlısı deniz ve hava lruvetlerimizin hü -
cumu neticesinde miih:im hasarlara maruz 
kalmıştır. Bir alman torpido muhribine 
torpil isabet etmiştir. Denizaltı &emileri -
mizden biri Schamhorst'ı Trondheim fiyo
rundan hareketinden biraz ıonra aörmüı -
tür. Zırhlmm, 13 haziranda lnciliz uyyare-
lerinin taarruzları esnaımda aiır bomba -
!ardan en az birinin isabet etmcei üzerine 
maruı kaldığı hasaratı tamir ettirmek içhı 
bir limana müteveccihen yola çıktılı anı .. 
ıtlmaktadır. Schamhorst'a kuvctli bir mu
hafaza filosu refakat etmekte idi. Deniu.1-
tı Scbarnhorat'a hücum ederek bir torpil 
iaabet ettirmiıtir. Bu hücum ha.beri alnur 
almmu İngiliz hava ıaltil kuvetleri lı:uman
danhğı düşmanla temaaı muhafaza için 
tayyareler göndermiştir. Biraz .anra de • 
niz hava kuvetlerinin bombardıman tayya
releri hücuma ııeçmiı bulunuyordu. Haaa -
ra uğramıı olan zırhlı !berine hiç bir dar
be kaydedilmeıniı, fakat zırhlıyı himaye e
den torpido muhriplerinden birine torpil 
isabet etmiıtir. Tayyarelerimizden ilcisi 
dönmemistir. 

Bir saat sonra i~iliz ıahil hava kuvet -
teri kumandanlıfınm tayyareleri Uç tsyya
remizin ziyama ıcbep olan ıiddetli nmk .. 
vemete rağmen Schanıbocwt'a hücum et -
mi~lerdir. lki düşman avcı tayyaresi alev
ler içinde dilıilrÜlmÜ$tÜr. lnli!U donan -
masına mensup gemiler alman deniz kuvet -
terini yakalamak üzere acele ıönderilmit
ıe de ııüratle çöken karanlık temaım tesi
ıine mani olmuştur. 

Alman gemi.ine yapılan 
hücumun talıilôtı 

Londra, 2 a.a. - Hava nezareti Alman
yanın Schanıhorst zırhlısına yap1lan bü • 
cum hakkında aşağıdaki tafsllAtı veriyor: 
Scharnhorst'a torpito muhrlplertnden baf
ka 00 kadar Meuerschmitd tayyareal re • 
fakat etmekte idi. Gemiye en az Uç ağır 
bomba isabet etmlcıtır. Zırhlı 9 saat nöbet
le lnglllz tayyareleri tarafından takip edil 
mi!J ve birçok ılddctıl hava muharebesi 
vuku bulmuıtur. İngiliz tayyareleri bom
bardımana gtricımezden evci rUyet oartıa
rının mllsaıt olmaaını bekliyorlardı. Beı 
lnglllz tayyaresi dönmemlıtır. En as iki 
alman tayyaresi tahrip ed•lmlı ve diter 
bazı tayyareler de ehemlyetll ııaaara ut· 
ratılmııtır. 

İngiltere müstemlekeleri 
arasında posla servisleri 

Roma, 22 a.a. - Nazione Coloniale 
gazetesi İngiltere'nin Malta, Mısır, 
Yakınşak, Avusturalya, Mala!s ad~la
rı, Yenizelanda, Sudan, şarkı Afrıka 
ve Afrika cenup ittihadı ile posta 
servislerini kestiğini iddia etmekte

dir. 

meydan muharebesi itile delildir. 
Ve İngilizlerin, Dunkerque yoliyle 
bu muharebeden kurtarabildikleri 
askerlerini tekrar Franıa'ya yolla • 
mamalarının sebebi, fransız kuman
dasına kartı olan itimatlarını kay • 
betmit olmalandır. lngiliz Baıvekili 
Çörçil bunu oldukça açık olarak an
latmııtır. Filhakika Flandres har
binde bu derece hatalar yapan, ga
fil a.lanan •e panik içine düten Jna. 
mandaya itimat caiz olamazdL 

• E ER 

meyi talebetıniıtir. Kara ordusuna 3360 ı 
kabul eqilmiı ve bunlarm üçte ikisi vazi
feye başlamııtır. 

Şurası da ıayaru kayıttır ki, Avustural
ya hükiimeti, toplanan asker miktarının 
mart 1940 da 57473 kişiye baliğ olmasını 
kararlaıtırrnııtı. Bunların 14300 ü pilot. 
16173 ü gemi mürettebatı ve 27 bini kara 
askeri olarak tespit edilmiıtir. Bunların 
talimi için 36 mektep tesis edilecektir. 

Yeni Zel.:ında'da hava antrenmanı için 
takriben 4 bin kişi kaydedilmiş ve bunların 
1100 ü kabul edilmiştir. 1940 senesi niha -
yetinde bu dominyon senede 900 pilot ye -
tiştirecek vuiyette ola~ır. B_unl~rdan 
hariç, 500 pilot 1500 rasıt ve ma.kıneh tU -
fekçi antrenmanlarmı ikmal için Kanada~a 
cöndcrilecelrtir. Bu .uretle mevzuu bahis 
olan program tam faaliyete geçtiği zaman, 

Avuaturalya, yeni Zelanda ve Kanada her 

sene, 2 bin pilot ve 30 bin mürettebat efra

dı meydana getirebilecek kabiliyette ola -

caktır. 

Almanlarla mütareke 
dün imzalandı 

(Baıı ı. iııcı sıylıda) 

rahhasları italyan murahhaslarına 

mülaki olacaktır. 
İtalyanlarla yapılacak müzakerattan 

•onra, fransa.z hükümeti ancak bir fi
kir edinebilecek vaziyette olacak, ve 
memleketin menafiine muvafık bir ka
rar verebilecektir. 

Almanya Üe mütarekeye varıldı 
Nevyork, 22 a.a. - National Broad

caating Company milli radyo difizyon 
kumpanyası bugün alman yaz saatiy

le saat 18,50 de fransa ile almanya a
rasında mütareke aktedildiğini ıu ka 
dar ki, İtalya ile de buna benzer bir 
anlapa yapıldıktan sonra mcriyete 
gireceğini ve murahhasların timdi i
talyaya gitmek üzere yolda bulun -
luklarını aöylemi1tir. 

Londrada bu havadisleri teyit eder 

bir haber yoktur • 

ln.ııiliz gazetelerinin yazdıkları 
Londra, 22 a.a. - Matbuat fran

sada cereyan eden ve eaaıen şimdilik 
ıeraiti de bilinmiyen mütareke mu -
.zakereleri hakkında mütalea yürüt -
mekten umumiyetle sakınmaktadır. 

Gazeteler, Compi~gne aahne.ini 
alınanların tarif ettikleri tekilde ay
nen naldetmektedirler. 

Macaristan 20 senedir Almanya ile bir
likte Trlanon dlktMının ıtğırhğı altında 
ıstırap çekti, fakat Romanya blltlin bı.ı dev
re zarfında ııarııılmıız bir surette kaldı. 
Dugtın, Avrupa mllletıcrtnln mllşterek ha
yatını zehlrlb•en bu 11istemln kaU surette 
clSkt!i,tUnU hrrk,.s ııçık bir surette gör
nırktedlr. Hı.ım,.n mııtbı.ıatının mükerrer 
tahriklerin,. rar..,.,,cn. Mncarlstıın mukabele 
etmemel!I tcrrl)ı ı>yl,..mlştir. Zira, Maca
ristan A vnıondn vaziyetin h8118atnn nA2:1k 
ve Avnıpanın hu kısmında banşı idame et
nıek ll\:::ım oldut.ııınu anlamı§tır. Fakıtt ırtl
kOtumuzun. nımen nınthuatının gtirlUttilU 
vemülhem olduA'lı g6rlilcn gayretleriyle 
mutabık olduıtumuz mıuıe.sına geldiğini 
:tannetmek hatA. C1lı1r. 

Rumen matbuatında bazı sesler nımen 
hudııtlannın gı>nl.eletllmesinl lstlyecek ka· 
der llPr\ gldly"rlar. Halbuki nımen ııly& -
l!!rtı hlltl\n dl'lllll'riylc mihver devletl,.rlnl 
1Svm0 kt,.dlr. Hnrpten hlraz evel İngiltere 
ve Frıı.n~a ile aktedllmlv olan garımtl mu
ahcd<"l<"rinln nımcn lmdutlannın tevsii 
hakkınrta valtlP.rl ihtiva edip etml'dlğt ve 
Romanyanın hn muahedrlrre gl:ı:licc sarıl
rnl\t!ının bundan mfltcvclllt olııp oımıu'lı~ı 
merak edllmel!e lft.yık bir veydlr. Bu tak· 
dlrde lnldsannın sebeblnl R.nlınbtllriz. 
7.lr&. almnn zA.f,.rl nımMl hu<lııtııınnın 
Ti:ı:M n"hrtne Jmdıı.r Ff!nlalem~ jlmlittnl 
ınıyR dllşllrmelıtedlr. Alman.va·~ o<omıuı

ya lf'hlnrlf' bir cere:v&n husule ,_eth~mP.k 
ı;rayretl boı,ı.ınadır. Almanyadıı. v,. ftaıvıuıa 
h"rkeı. Rnmany&run A vrnnad& t.emaıll et • 
ti.!!1 prenslpl ıı.nlamaktRı'lır. Hakikatin f'n 
mahir bir şekilde tll.hrtfl ilP dnhl umumt
Vı>tle mall\m olan bir tıaklkllt IZ'ldenemı>z. 
Rı.ı hakfkı.ıt Roml\nyanın mııv,.,nıe.r~" e.knl
llvetl tıı~all ıı.ltma ıı.lmalda 'hllv 
Verııallles sistemi aayPslnde bir lnıvl ~ a -
nılll haline ~lmlv olc'luıtııd"". Bu vaziyet 
mihver devletlf'rl tnrafını!an -nnl bir nl -
zam tf'sll' edildikten aonnı. dııvıı.m edemf'z. 

Bundan h~ka Romanva kllll!lk bir sl -
Yl\J!f <-inayetler ml'mleketl haline ~rmlstlr. 
MacarlııtMın. Hltler ve Musollnl'nln ka • 
rarlımnll e!lıuı teııktl ed~ck nlan hak ve a
dalete tam IUmadt vardı,-. Rumen matb11a
tı tıı.rafınd1tn ortava atılan şayialar, Ro -
:rrıanvanın Vı>J"98.11les l'litemlnln parc::ıı. pa.r
c::a edileceği hkkındakl korkusunu ifade et 
melctrdlr. 

H14= bir yanllf matbuat deJIJf, e&Jd Av
rupaıını harabeleri U..rtnde yeni .Avrupa
yı kurmak Uzere olan adaletin yürtlmestnl 
durduramaz. 

Alman -Sovyet 
iyi komıuluğu 

Tass ajansı baltıkta 

ancak 18-20 farka 
Daily Telegrapb, Hitlerin aahne asker olduğunu bildiriyor 

tavırla olduğunu hiç kimsenin ıimdi-
ye kadar inkir etmediğini ve bilhaa- Moskova, 22 a.a. - Tus ajanat, Balt* 

b f i b menıleketlcrindeıld Sovyet pmizonlan 
sa una ıtr it i•tidadı olduğunu mevcuduaan buı yabancı pzetelerde bll-

yazmaktadır. dirildiği libi 100 fırka değil, ıa ili 20 Iır-
Gazeteler, aynı zamanda general ka olduğunu bildirmektedir. 

Keitel'in mukaddemeainde almanya- AYIU mcnbalarm fddiası hilUma olarak 
nın ingiltereye karıı mücadeleye de- bu fırblar alman hududu boyunca tahtit 
vam etmek için muhtaç oldufu yar - edilmiı deiil, üç cümhuriyet dahilinde da
dımdan israrla baliseditine bilhassa irtılmıılardır. Ve oralardaki oruifeleri Al-
ipret etmektedirler. manya ilzerinf bir tazyik icraaı olmayıp 

• Sovyetler Birllii ile Baluk memleketleri 
AmerikalilCll'ın verdikleri izahat arasıridaki ~t'dım ~tatbikini zaman 

. N~':York; 22. a.L - Royt« ajanaı akma almaktır. . 
bildırıyor : Taaa ajansı A.lmaqya ile Sovyetler Bır • 

Büyük iki amerikan radyo difizyoıı lili arasmda mevcut iyi komıuluk münase • 
kompanyaıının muhabirlerinin bildir- batmı tel'it etmekte .,.. iki mesqleketio 
diklerine nazaran b il G . h kartıhklı menfaati esasına dayanan bu mü-' ug n reenwıc . . 
saatiyle 18 50 d C i nucbetlenn yanlıı pyıalarla bozulaltuya-

. e omp egne onnanın- cağını bildirmektedir. 
da meıhur vagonda franau: ve alman 
mur~hhaalan mütarekeyi imza etmiş
lerdır. Bu haberlere ba.lı:alıru mütare
ke porotokolonu general Hunt.zinger 
Fransa namına, general Keitel Alman
ya namına imza etmiılerdir. Müteaki
ben general KeiteJ bir nutuk aöylemlt 
ve fransız ve alman ölillerinin senası
nı yapmıthr. Aınerika'da bu nutuk ilk 
teskin hareketi olarak telikki edilmek 
tedir. Murahhaslar buna benzec müza
kerata bqlamak il.zere hava yolu ile 
İtalya'ya müteveccihen hareket etmiı
lerdir. " Ateı kea 1 " emri İtalya ile 
Fransa arasında mütareke imza edil -
diği,Almanya'ya bildirildiğinden 6 aa
at sonra verilecektir. Almanya ile ya
pılan mütareke tartlan hakkında hiç 
bir tafsillt henli.z neFcdilmemiıtir. 

Mütarekeye dair alman tebliği 
Führer'in umumt karargahı; 22. a.a 

Alman - fransı.z mütarekesi bugün sa
at 18.50 de Compiegne ormanında ata
ğıdaki zevat tarafından imza edilrniı
tir : 

Almanya tarafından Führer ve ordu 
yüksek kumandanlığı namına general 
Keitel, Fransa tarafından, fransız hil
kilmeti namına general Hutzinger. 

Mütarekenin imzuı muhaeematın 

dunnuını timdilik tazammun etme -
mektedic. Mub•=wt italyan - fra • 

Amerikada 1 milyarhk 
müdalaa 

1 1 

vergası 

Vaşington, 22 a.a.. - Ayan ve mebu
san ~clisleri muhtelit encümeni, bir 
milyar dolarlık müdafa vergisi kanun 
projesinden, fazla karlar üzerinden a
lınacak vergiye derhal zam icrası hak 
kında ayan tarafından ilave edilen 
fıkrayı kaldırmıı ve yerine harbın ill
nı ile meriyet mevkiine girecek yük
sek vergileri muhtevi başka bir sistem 
ikame etmiştir. 

sız mütareke muahedesinin aktedil
diği italyan hükümeti tarafından al -
man yüksek kumandanlığına ihbar e
dildikten 6 saat sonra duracaktır. Mü
tareke muahedesinin metni hakkında 
henüz hiçbir fCY teblığ edilemez. 

Tayyarelerle gidenler 
Madrit, 22 a.a. - Majorka ve Mi

norka adalarından cenuba doğru u
çan bir çok tayyareler görülmüştür. 
Bu tayyarelerin Şimali Afrikaya git
mek üzere fransayı terketmekte bu
lunan kimseleri götürmekte olduğu 
aaıulmaktad&r. 
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'Resmi harp tebliğleri 
Fransız sabah tebliği 

Bordeaux, 22 a..a. - Fransız tebliği: 
Loire'm cenobmıda ezcümle Mookocı -

touc, Ligeuil ve Chatillon - mr - lodre'de 
ve aynı zamanda S&iı>t - Etieane ve Roan
ne'de mevzii ça.rpıpalar olmultUr. 

Rhone tlzerinde Andan~'da bir aipahi 

müfrezesi, bir tabur piyade ve tanlc1udlıı9 
miirckJtep dü11JW1. 1Ul9Urlarıru, siddctli bil' 
çatpışımadan sonra, pü.ıdirtmüıtür. 

Alplerde ita.lyanlar, bazı mevzii hü~ 
lara ~ebbüa etmiıler ise de muvaffak ~ 
mamışlardır. 

Alman resmi tebliği 
Führer'fo umumi brargihı, 22 a.a. -

Alman ordulan başkumandnnhğının tebli
ği: 

Bretagne•de mühim limanlar olan Saint 
Malı ve L'Oricnt zaptedilmiştir. Aıağı 

Loire üzerinde köprü basları ıcniıletil -
miştir. Thonars işgal edilmiştir. Lorriane
dc ve Vosges'ddti hücumlarmu:ı:m neticesi 
olarak çevrilmiş olan diğer diışmarı kıtaatı 
dağılmıştır. Gerardmer zıı.ptedilmiştir. Son 
günlerde bu bölgede alınan esirlerin mik
tarı 200 bini geçmiştir. Bunlar meyanında 
başlıca tam bir sipahi livası mevcuttur. 
Diğer bölgelerde de üsera adedi mütema -
diyen coialmaktadır. Bu esirler meyanında 
shoı"l ·-:~ ltuvetleri kumandaniylc diğer 
amı .•. , .:ıır orgeneral ve müteaddit gene
ralle ...... vcuttur, 

Büyük silih ve her türlü harp malumesi 
ganaiminden maada, bir çok tayyare mey -
danının işgalini müteakip 260 tayyare eli -
mize düşmüştür. 

Bombardıman tayyareleri ile pike tek -
linde hücumlar yapan bombardıman tayya
relerimiz Strasbourg'un cenubW\Cb, Wia -
aenburg'un cenubu ıarldsinde ve Loire'm 
cenubunda düşman müstahkem mevkilerini 
kıtaat tahşidatını ve nakliye kollarmı bom
bardıman etm.iıtir. Gironde ve Loire nehir
lerinin ..ağzında 8000 onluk bir tüccar gemi
si batırılmış, 4000 tonluk diğer bir gemi ha
sara uğratılm1' ve iki deniz tayyaresi im -
ha edilmiştir. 

İngiltere'nin prk milinde askeri hedef
l-cre brıı ve bilhassa Billingha.m ıilih 
fabrikası üzerine tam muvaffaki~i bom
bardımanlar yapılmıttır. 

ötleden 1011ra Hollanda adalarının clva
nnda kısa bir hava a.ıhacebe&ini müteakip 

altı düoman tanareainden üçü diltüriilmll 
ve mütebaki üçti de ecri dönmiye :icbar. -
dilmiştir. 

İnıtiliz bombardıman ve torpil atan t..,... 
yareleri bir alman saffıharp ~sine ~ 
vaffakiycuiz hücwnlar yapmıflardır. Ge -
minin hava müdafaa toplan 6 diilman ta,._ 
yaresini düşünnüştlir. Bu muhaT"ebe'Ye Jşt:i
rik eden alman avcı tayyareleri de .,.nca 
yedi düşman tayyaresi düşürmüstür. 21 ı.... 

ziran tarihinde diifmaıım havadaki %iyiMI 
eeman 25 tayyareye baliğ olmqtu!'. Bmı. 
lo.nn 11 i hava muharebeleri arwımda, 1 
ıı hava müdafaa toplan, diier 6 111 harp ,. 
mileri hava mUdafaa toplariyle ve mliteba
kisi de yerde imha edilmiştir. Bir almaa 
tayyar~ eksiktir. Bllihare relen mal8 • 
mata nuaran, 4 hazirandan 20 b.uiraae.-. 
dar evelce zikrolunanlardan maada 6S ~ 
man tayyuesi imha edilmiştir. Ba mretle 
bu müddet zarfında dtişmaıuıı ~ ,.. ., 
k<Uıu 765 tayyareye ba'liğ olmakıtachr. G.,. 
taarruzunun bidayetinden beri 15 bu:ira -
na it-adar hava müdafaa toplan tuaf.ındaa 
imha edilmiı olan dUeman tayya.relerimıa 

dedi 854 e varnuftl:r. Alm8n7a'7& avdet• .. 
den bir denizaltı gemi.t 42682 di1pwi to • 
nilltosunwı ziyaıru hal>ct vermdrtedir. Ilioı 
ter bir denizaltı eeaıisi takriben ıı bin tıaıDI 
luk Ettrich fncili'I ııa'ldiye aemiaini ~ 
leıniye muvaffak oımu.tur. Diterb& ctam.. 
altı gemisi bliyük bir fnailis nıııkliye .... 
lesine muvaffakiyet.le hücum etmiftic. 

21/22 haziran aecıeei, düeman ~ 
ri şimali ve garbt Almanya iberiıı.de op .. 
rıı.k iNı: defa olaıralı: Berlin ~ biloaDo 
lar yapm~lardrr. Hep fimdiye bdu' old. 
ğu gibi bombalar gayri askeri hedeflen• 
haaa.rat Y8'JC111ftU'. Fakat bir mibar ... 
ölmüt ve yanlammftJI'. 

İkinci Alman tebliği 
Führer'in umumi karargihı, 22 a.a. -

Ordu yühek kumandanlığı bildiriyor : 

Al&ace Lorraine'de m\ıhasara altında bu

lunan fraNlu orduları tealim olmuılardır. 

Yugoslavya 

Almanya 

dostluğu 

Yugoslav Bajvekilinin 

O. N. B. ye beyanah 
Belgrad, 22 a.a. - D.N.B. bildiriyor : 

Başvekil Zvetkovitch D.N.B. nin Bel • 
grad'daki muhabirini kabul ederek beya -
natta buJunmuıtur. 

Bqvelııil, Yqoalavya ıiyast hedeflerinin 
aarib ve kati olduğunu tebarüz ettirmi& ve 
bu hedeflerin, cenubu şarki milletleri ara -
sında kurucu tetriki mesaiyi teşvik mak -
udiyle btitün lı:om$ulan ile iyi münuebet
ler idame etmek iıtiyen yuaoalav azminin 
ifadesi olduklarını söylomiıtir. 

Devletin menfaatlerine " milletin. zib -
niyetine uygun olan bu ıiyaıetin her isti
bmette iyi neticeler verdiğini bildiren B. 
Zv••ovitch fU eözleri illve etmiıtir: 

"Avrupa'da harp patladığı zaman, ıefi 

bulmduium hiiıkümet artık anane halini al
anı olan milli hayatımızm bütün Ahalann
d& en lı:att bitaraflık siyaseti çerçeveıaini 

muhafaza edeceğini beyan etmiıti. Yqoı
la'TJ'a'nın bu suretle sarih ve açık hareke • 
ti, lı:rtamızın bu kıammda sulhun idamesi • 
ne müessir olarak yardım etmiştir. Yugos
lavya ile Reich arasıridaki işbirliği ve dost
luk gittikçe kuvetlenerek bilhassa iktıaa • 
dl sahada tezahür etmiıtir. 

Mliteka.bil menfaatler muhasamat.a r&i -
men biitün vüsatiyle idame edilmi& olan ve 
dalına daha. derin bir jı birliğini lüzuınlu 
blmalctadır. 

İktisadi münaıebetlerlınizin ne kadar ta
bii ihtiyaçlara istinat ettiği bunlardan iı • 
timzaç edilebilir. İki memleketin iktrsadi
yatı yalnız blribirini tamamlamakla kal -
mamaktadır. Yuıoslavya alman impara -
torlutunun büyilk ımıi kuvetiyle yakm 
oarinn &iraatçı memleketleri arasında bir 
Jrtibat vurtaat teşkil eder. 

Naip Prens Paul'ün itimadına mazhar o
.lan hülı:ümetinin, harici siyasette takip et
tiği mecrayı ve bilhassa Relcb ile mevcut 
!yi münasebetleri her ne pahasına olursa 
olsun idame etmek kati azminde bulwıdu
ğumı tebariiz ettiren basvekll, Yugoslavya
da çok yakmda İl siyaseti ve sosyal siya -
set sahasın.da çok mühim ıslahat yapılaca
ğını beyan etmiştir • 

Bu projelerin tatbikinde, uzun seneler 
Duneldorf'ta yuıgoelav lı:onsolosluiu yap -
1n1J olan yeni beden terbiye.i nazın B, 
Dmhan mtibJm bk rol~. 

Yarım nıilyoa franl1% •*eri almMl ama.,.. 
tuıa teslim olmuttut. Atalı Aluıce Lon.o .. 
ine'de Macüıot hattmm bazı bıml&nnda 
ve Vosgeslerde bulunan irtibatı keeümılt 

müfrezeler hala mukavemet etmektedirler. 

.Milletçe 
alacağımız 

dersler 
• (Bııı 1. inci sıylMla) 

daf aaya hasretmek üzere bir müt .. 
reke sulbü aktederdi. 

Aynı 9 aylık zaman, Almanya'nıa 
Polonya harbinin kayıplannı telafi 
etmesine, abluka altmda olmasma 
rağmen, yeniden muazzam ti.mir•• 
İnfa gayretlerini batannasma, •• 
batlı baıma bir külfet olan Norveç 
hareketinde muvaffak olduktan 
sonra, Belçika ve Hollanda'yı ezip 
5 haftada bütün Franıa'yı istila e· 
decek kudretler kazanmasma kafi 
gelmiıtir. 

Fransız milleti büyük ıstırap için· 
dedir. Dünyada çarpmak ti.kata o • 
lan hiç bir kalp yoktur ki bu ıstırap• 
tan hisse almasın! Fakat dokuz ay• 
hk ukeri ve sivil idareden meaul o
lanlar, bu facianm mesuliyetlerini 
ne 1 eylülün, ne de Manı'm ötesin· 
de aramalıdırlar. Sedan ve Meuse 
darbesinin muvaffakiyeti temin e • 
den meıhur askeri hatanm planı, 
ani bir karar değil, tam 7 aylık bir 
tertip olduğunu iıitiyoru;ı. Fransa 
bu dokuz ay içinde ne ordusuna bir 
Foch, ne de hükümetine bir Cle
menceau bulabilmiıtir. Eğer son do
kuz ay içinde Fransa cephede zafer 
ıanatmı bilen bir kumandana cep· 
he l'eriainde zafer iradesini temsil e
den bir tefe malik olsaydı, böyle bir 
faciaya uğramazdı. Bir millet yurt 
müdafaası vazifesini, talihin her 
türlü cilvesine razı olarak, yapar. 
Galip de olur, mağlUp da! Şeref ve 
namus, hesap tanımaz! Fakat hazin 
olan odur ki böyle müthit imtihan 
günlerinde, bir milletin basiyreti 
bağlanır: adamlarını bulamaz. Jstı. 
rabmı kendisi ile beraber duyduğu. 
muz Franıa'nın misali, türk mille
tinin ta kurtuluıuna baıladığından· 
beri devam eden yüksek intibahını 
takviye ediyor. Bizi, ıaşırbcı ve 
tarlatan kahinlerin aafsatalannı bir 
tarafa atarak, tefin ve kuvetli or
dunun arkasmda, vahdete ve tesa
nüde çağırıyor. Naaıl uyamk ve dü
rüst olmutsak, öyle kalacaiız. Bazı 
hafif akıllılara cevaben diyelim ki 
biz ne aldandık, ne aldattık: ne al: 
danır, ıae de aldatınzJ 

F al.ila Rılkı AT AY 
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Birleşik Amerikaya on binden 
fazla tayyare s · pariş edildi 

2500 e li alındı 
93 bombardıman tayyaresi İngiltereye 

gelmek üzere yola çıkarıldı 
Nevyork, 22 a.u. - Nevyork Timcs gazetesi, Birleşik Amerika ordusuna 

mensup North•.:>p tip~nd! SS bomb:ı.roım.an t~yyue'\\:!:n Ncvyork yakının
da bulunan Mitc:heli mey<l!ı:undan hlt.arak Haii.lu'a geldiği:ıi bildirmek
tedir. Bunlar bur.ad3n l:ıgiltere'ye gidecektir. 

D° '!!r 38 tayyucli!t bir bombardıman grup~ Nevyork'tan İngiltere'ye 
göm eritmiştir. 

Sipariş edüen tayyareler ı--
Vaşi. b~on, 22 a.a. - Müttefiklerin 1 

satın alma komisyonunun bildirdiğine 'inlı'ler 
göre geçen hafta 1500 den fazla ame- \ 

• 
yenı 

rikan tayyaresi satın alınması için ye
ni mukaveleler imzalanmışnr. Bu su
retle, Amerika birleşik devletlerine 
şimdiye kadar ısmarlanan tayyarele
rin adedi on bini geçmiştir. Bunların 
2.500 ü teslim edilmiş bulunmaktadır. 
Müttefiklere devrolunacak ordu 

ve donanma malzemesi 
Vaşington, 22 a.a. - Reuter bildi

riyor: 
Dün akşam, ayan meclisi, ordu ve 

donanmanın fazla malzemesinin B. 
Ruzvelt'in tavsiyesi mucibince mütte
fiklere devrolunmasını bazı tahditle
re tabi tutan bir teklifi tasvip etmiş
tir. 

Devir için, bundan böyle, ordu ge
nel kurmay başkanının ''e yahut do
nanma kumandanının bu malzemenin 
fazla olduğunu tasdik etmesi ve as
keri teçhizat satışı hakkındaki bütün 
mukavele ve sipari~1eri kongrenin 
tttkikine arzeylemesi icaı edecektir. 

Bu karar sureti, ayan meclisi de
niz encümeni reisi Walsh tarafından 
teklif olunmuştu. 

Polonya cüm · urrei i 
ve nazırlar 

londraya gittiler 
Londra, 22 a.a. - Polonya cüınhur

reisi Rackieoicz bu akşam Londra'
nın Paddington garına gelmiş ve kı
ral George tarafından karşılanmıştır. 

Reisicümhurun refakatinde, harici
ye nazırı Zaleski, propaganda nazırı 
Strongki, maliye nazırı Strasburgu, 
emniyet nazırı Stancyziyk bulunmak
ta idi. Polonya hükümeti nezdinde 
ingiliz sefiri bulunan Sir Haward 
Kennard da reisicümhura refakat et
mekte idi. 

Polonya başvekili general Sikorski 
ve general Sosnkowsky de bugün baş
ka tarikle İngiltere'ye muvasalat et
mişlerdir. Polonya hükümeti memur
larının da İngiltere'ye gelmekte ol -
duğu zannedilmektedir. 

F ransa'nın yeni Moskova elçisi 
itimatnamesini verdi 

Moskova, 22 a.a. - Fransa'nın yeni 
Moskova büyük elçisi B. Labonne, 

dün Kalinin'e itimadnamesini vermiş
tir. 

- Çok hoş. 

muvaff akiyetler 
elde elliler 

Çunklng, 22 a.a. - Çekt&I ajansı bildi
riyor: 

Vaziyeti gözden geçlrtn askeri sözeli 
Hupch'in batısındaki muhtelit bölgelerde 
çlnlller tarafından yapılan taarruzların 
muvaffakiyetlc neticelendiğini, Tangyang, 
Kiıımncn, }{[n~llng ve ~usl'de şiddetli nıu
harebelerdcn sonra . -nlllcrln düşmanın bu 
şclıirler arasında mUnnkııleslnl kesmeğe 
muvaffak oldul:lannı kaydcyledikten son
ra cenup Çinindeki hnrekllttan balıseyle -
mfıJ ve şöyle demiştir: 

DU!imanın Kanton'un doll'\ı - .. ımaı tstl
kametindckl tnz~ikı ltendlslne 8000 zayi -
nta mal olarak nlh!lyctlcnm!ştir. Nankln!n 
30 kllonıctrccrnup batısında bulunan Fu -
nan şehrine karııı yapılan semeresiz bir 
hücumda iki bin düşman ölmUştUr. 

Çin kuveUcrı 13 hllzirnnda 'fsungpua 
şehrini istirdat etmişlerdir. 

Ho.!tanın en mühim hfıdlsesl Vuhu'nun 
120 kllomtıtrc mesafesindeki Kuelşlh'in 
zaptı ve Hopcl'nln ccnubundakl Tamlng 
şehriyle Sulyuan'ın batısındaki Paillng
mlao'ya karııı çinliler tarafından yapılan 
hucum serisidir. 
Japonların yeni ihraç hareketleri 

Canton. 22 a.a.. - 6 japon cUzütamı bu
gün Poaon mıntakasında ihraç hareketi 
yapmışlardır. 

Je.pon cenup ordusu kumandanları 
Chung - Klng Çin hüktımctlne Horıg-Kong 
tarikiyle malzeme teslimine devam edildi
ğini beyan ve japon ordusunun nihayet bu 
yolu kesmek için harekete geçmek Uzere 
bulundukunu llAve etmişlerdir. 

Şanghay telgrafını fransız boz~nun
danberl, japonlann, Hong - Kong ile 
Chung - King arasındaki mllnakale yolla
rını ihata için istical etmekte olduklarını 
bildirmektedir. 

İngiltere bir harp 
. 

istikrazı a~ll 
Londra, 22 a.a. - Senevi yüzde iki 

buçuk faize tabi ve gayrimuayyen bir 
meblağ için milli harp bonosu ihracı 
suretiyle ba abaş akdedilecek istikra
za ait listeler önümüzdeki salı günü 
açılacak ve işarıahare kadar açık bu
lundurulacaktır. 

Bonolar, 1945 - 947 devresi zarfında 
başabaş tediye edilecektir. Kayıt mu
amelesi, 

1 - 100 sterlin ve ezafı için İngil
tere bankası, 

2 - Küçük tasarruflar için 25 ster
lin mürekkebatı için azami 1000 ster
line kadar posta idareleri veya tasar
ruf sandıkları, tarafından yapılacak
tır. 

ULUS 

( BiBLiYOGRAFY A ) 
Osmanlı İmparatorluğunda 

Avrupa 
Mali kontrolu 
Yazan: Donald C. Blalsdell 

Türkçeye çeviren: Hazım Atı.t Kuyucak 

Yüksek İktısnt ve Ticaret Mektebi, os
manh maliyesinin ynkın tarihini aydınla. -
tan değerli bir tetkik malısulUuü. neşre 
ımuvaffnk olmuştur. F..ser bir amerikalı 
muhıı.rrlrin doktora tezi olup profesör Ha
zım Atı! Kuyucak'ın ııaHl.hiyetll kalemıy·
le dilimize çevrilmiştir. J.Iuhnrı-lr "DUyu
nu umumiye idaresini meydana getiren ıt
mlllcrle bu idarenin geçirdiği safhaları., 
iyi hUH\sa etmiş ve eserini her !asla ilfıve 
etti~ zengin bibliyografiden de anlruııldı
ğt Uzere çok uzun ve çok çetin bir çalış -
ma He hazırlamıştır. DUyunu umumiye işi -
nln amerikalı bitaraf bir mUşalılt tarafın
dan tetkikJndcki kıymet de AşlkArdır. 
Mevzulıırını aşa~da hUUisa ettiğimiz cS•!l" 
kltapçılarda satılmaktadır. Okuyucuları
mızn bilhassa tavsiye ederiz. 

MUelllf, osınanlı borçlarının ve bunlarla 
b~lıyan kontrolUn objektif' mahiyetini te
b ırllz ettirmek için dUyunu umumiye mec
lisi zabıtlarını baştan başıı tetkik etıniş 
ve A vrupa'da bu mevzudaki Biyast cere
yanlan o devirlerin matbua.tından takip 
eylemiştir. 

Osmanlı imparatorluğunda Avrupa 
mali kontrolilnUn ana hatları: Düyunu il· 
mumiye meclisi Avnıpa kapitalizminin cn 
ileri karnkolıı idi. Bir emperyl1ll:ı:m Aleti. 
Türklye'ye faydaları. Düyunu umumiye 
meclisi bir malt kontrol nllnıuneı'li mldlr-

İstikrazların mulmddlnıatı: Dalıllt her
cümercin Türkiyc'de do~"Urduğıı mllşklll:'ıt. 

Berlin bombardıman 
edildi 

(Başı 1 inci sayfada) 

leye de atılan bombalardan iki• kişi 
ölmüş ve diğer iki kişi yaralanmıştır. 
Bu mahalleye sekiz patlayıcı bomba, 
35 de yangın bombası atılmıştı. Evler
de bazı maddi hasarlar vuku bulmuş-
tur. 

Eprenfeld mahallesine sekiz patla
yıcı bomba. 22 de yangın bombası a. 
tılmıştır. Pek az hasar vardır. 

Askeri olmıyan hedefler üzerine 
ceman 31 patlayıcı bomba 74 yangın 
bombası atılmıştır. 

Bremen bombardımanı 

Bremen, 22 a.a. - D .N.B. Cumayı 
cumartesiye birle~tircn gece zarfında 
Bremen şehri, infilak ve yangın bom
baları atan düşman tayyareleri tarafın 
dan hücuma maruz kalmıştır. Hasarat 
azdır. İki sivil hafifce yaralanmıştır. 
Hava müdafaa topları düşman tayya
relerini tardetmiştir. 

70 ingiliz tayyaresinin 
bombardımanı 

Zürih, 22 a.a. - Reııter. İtalyan hu-
tstnnbul'da kullnnılnn köhne usuller. dudundan alınan haberlere göre, dün, 
Türk ıstıkllilindc ilk takyldat. , }'ctmi« ingiliz tayyaresi Milano civa-

Osrnanlı borçlarının çoğalması: İlk Is- 1 ;$ ' •• • 

tıkrazhlr mcşnı maksatlar içindi. . ı1e.ıı 1 rında Lecco ve Balleda endustn mer
kontrol için pek cliretkllr plfınlu.r. Istık - k~lerini muvaffakiyetle bombardı -
rar.lar gittikçe sıklaşıyor. Kfır \"C siya.si a t · t' 11y··ttef'k bombardıman 
statlıko. m n e mış ır. n u ı 

Avnıpa'da flkirlı-r: İsflknızlnrın res- tayyarelerinin Venedik civarında bil
men lcsvlycsl . İngiliz mntbuatındııJd mU - yük benzin depolarını tahrip etmiş 
talcalnr. Başka tarnflardakl blrlblrlnc zıt . . . . 
fikirler. Oemn.nlı banka.'iı hnkkındaki ten- oldukları da ayrıca bıldırılmektedır. 
killer. Malta'ya yapılan hücumlar 

Avrupn'da ileri knrakolıın tesisi: 187& , , • .• 
teki knranlık vaziyet. Tecliyatın tadili. Malta, 22 a.a. - Malta uzerıne dun 
Enkazın l..-ıırtanlmnsı. Muharrem karar· altı hava hücumu olmuştur. Askeri 
namesi nhld'Lmı: Muhan:em kararnamesi, hedefler hiç hasara uğramamış, hiç 
mahiyeti ve mUcyyldelerı. b' k" ··ı · · B b ı M Düyunu umumiye meclisi kıymetini Is- ır .ımse o memıştır. om a ar ar-
bnt ediyor: Meclis asıl gaye.sinde muvaf- fa üzerine ve ilk defa olarak da Malta 
fak olupor. İki mlihiın fikir ihtlUı.fı. De -
rnlryolu lşl,.rlne muzahnrct. .Mlltcnddlt 
cepheli meclis Azalan. Osmanlı hllkUnıetl
ne yardım. 

ı.ıedlııln Avrupa devletleri namına f~ 
ali yeti: Makedonya' da ısllı.lıat. Türkiye 
günırUk resminin tezyidinl teklif ediyor. 
Avnıpa'nın talepleri kabul olunuyor. ,?ı.lun
zam resim kontrollinlln ehemiyeU. 

Harp ve sulhun neticeleri 1908 - 1928: 
Genç tUrk lnkıllıbı. Meclisin tAklp ettiği 
ıılvosH. Tllrk - .Alman lttifnkmın mail saf
hası. Sevr zlnrirlerl. Ankara zincirleri 
kırıyor. 1881 kararnamesi yerine kaim olan 
yeni bir mukavele. 

:,\faıt emperyalizm tekniği: Franu bıış
ta gidiyor. İktısadl hulfü vasıtaları. llu-
101 yollan. Meclisin yarı resmi vaziyeti. 
Nnsyonıı.lizm ve ernpcryallun - .İhtlltıf ve 
ıuıtıt. 

Sovyetler'in ye!\İ Sofya elçisi 
Moııkova, 22 a.a. - Sgvyctlcr biril

ği yükse.k riyaset divanı, Sofya elçi
liğine Lavriçev'i tayin etmiştir. 
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civarında küçük bir ada olan Gozo ü
zerine diişmüştür. Ne Marfa'da ne de 
Gozo'da hiç bir askeri hedef mevcut 
değildir. 

Alman tayyareleri lngiltere 
üzerinde 

Londra, 22 a.a. - Reuter: Alman 
tayyareleri dün gece !ngiltere'nin şi
mali şarki ve cenubu şarki mıntakası 
üzerinden küsük dalgalar halinde 
geçmekle ürkek hücumlar taktiğini 

kullanmışlardır. Düşman tayyareleri, 
şafak sökmeden evel kaybolmuşlar
dır. İngiliz avcı tayyareleri, bunları 
takip etmiş ve hava dafi bataryaları 
da baraj ateşi açmıştır. İngiltere'nin 
şark kısmında, aliirm i arcti verilme
den biraz eve! şiddetli infilaklar işi
tilmiştir. Şimali şarki mıntakası sa -
kinlerinin bildirdiklerine göre, al
ınanların askeri ve endüstriyel hedef
leri keşfedebilmek için çok az zaman
ları olmustur. Cünkü tayareler hemen 
derhal hava dafi bataryalarının şid
detli ateşiyle karşılasmışlardır. Bom
baların ekserisi kırlara diişmüştür. 

Hollarida'da inğiliı: 
bombardımanları 

. Londra, 22 a.a. - Hava nezareti teb 

!iğ ediyor: Donanma ve sahiller Jcu
mandanlığına mensup tayyareler, Hol 

landa'da, Willemsoord'da düşman ge

milerine, dok ve antrepolarına ve bir 
gaz deposuna hücum yapmıştır. İki 
düşman gemisi batırılmış ve bir avcı 

~-•••••••••••••~ •tayyaresi imha edilmiştir. 

Vilmoş, monoton bir sesle okumağa devam etti 
Okud•.Jkça açılıyordu. Biraz evel canını sıkan sebep· 
leri unutmuştu. Kendini tamamiyle yazdığı eserin 
tesirine kaptırmıştı. Gözünün önünden satırlar kay· 
dıkça, kudretli bir şair ve büyük bir dram muharrirı 
olduğuna bir kat daha inanıyordu. Yanı başında otu· 
ran genç kızın da aynı tesir altında kaldığını hisse· 
diyordu. Evet, onu bugün yalnız bir kişi dinliyot· 
du. Fakat, yarın bütün Avrupa'nın, hatta dünyanın 
onun eserleriyle heyecana kapılacağından ve adının Y 
milyonlarca insan tarafından öğrenileceğinden emin· azan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TOR.UMKUNEY 

di. İşte bu düşüncelerle coştukça coşuyodu. - Hiç şüphesiz. ateg gibi yanıyor ... 

Japon gazeteleri 

Amerika' da ki son 
değiıikliğe 

hücum ediyorlar 
Tokio, 22 D. N. B. ajansı bildiri -

yor: 
Japon gazeteleri amerikada BB. 

Stimson ve Knok'ın nazır tayin edil
melerinin filonun tevsii ile alfikadar 
olduğunu ve amerikanın istiklıalüe 
japonya üzerine tazyikini arttırması
nı beklemek icap edecegini yazıyor
lar. 

'I'okio Asahi Şiml.ıun gazetesi., A
merikanın J aponyaya karşı hattı ha
reketinin hiç bir veçhile dostane ol
madığını, bunuı1 japonyanın uzak 
doğudaki hattı hareketi ınüvacehe -
sindeki düşmanlıkları mlCım olan BB. 
Knox ve Stimson'ın kabineye girme
siyle sabit olduğunu bildirmektedir. 

Noşi Şiınbun gazetesi, Amerika -
nın japon aleyhdarı hattı hareketinin 
daha vazıh bir surette tebarüz ettiği 
kanaatindedir. 

Gazete diyor ki: 
Stimson'ın tayini japonyaya karşı 

gayri dostane bir harekettir. amerika 
nın Japonyaya karşı silahlı bir açık 
kapı siyaseti takip edeceği ve avrupa 
harbine müdahaleye hazırlandığı aşi
kardır. 

Yomuri Şimbun gazetesi, ameri
kanının şimdi çindeki japon siyase
tiyle mücadeleye başlamasının muh
temel olduğunu bildirmektedir. Ja -
pon hükümetinin hattıhareketi, çin -
de ihtilafa nihayet vermek ve ameri
kaya çindeki hak ve menfaatlerine 
riayet edileceğini anlatmağı istihdaf 
eylemektedir. 

Hülasa, amerikaya karşı japon si
yasetinin prensibini beklemek ve a
merikanın çin meselesinde alacağı 

nattıhareketi görmektir. 

Lonara' daki Fransız 

kolonisi mücadeleye 
devam azminde . 

Londra, 22 a.a. - Londra'daki fran-
sız kolonisi reisicümhur Lebrun'a bir 
telgraf göndererek, nerede kabil olur
sa ve Fransa imparatorluğunun bütün 
kuvetlerinin yardımiyle müttefikle -
rin yanıbaşında mücadeleye devam e
dilmesini mussirane talep etmiştir. 
Aynı koloni B. Çörçil'e de şu mesa

jı göndermişlerdir. 
"Fransız kolonisi azaları, avam ka

maramda Fransa'ra hitaben söylediği 
merdane sözlerden dolayı başvekile, 

daimi komiteleri vasıtasiyle müttefi
kan teşekkür etmek arzusundadırlar. 

Bu adada uzun senelerdenberi ika
met etmekte olan fransızlar, hakla -
rında ibraz edilen alicenabane misa
firperverliğin kıymetini tamamiyle 
takdir ve kendilerini vakfettikleri da
vanın zaferi için mücadeleye devam 
hususunda ingiliz hükümetinin aldığı 
karara iştirak ederler." 

--( Rodyo Difüıyon P 
TÜRKİYE Radyosu - A:N~ 
----( Dnlge ı ızunlıııo· 
1648 m. 182 1 ı20 
31. 7 m. 9465 zo 
19.H m. 15195 20 

PAZAH: 23. 6.1 

12.30 Program ve memlcl< t 
12.35 Ajans ve mdcoroloji 
12.50 Müzik 

Çalanlar: V ecıııc, Rll~ 
det l(ozan. 
Olmyo.n: Muzaffer tı~aı' 
1 - Nihavent pcşrcvı 
2 - N. Hnlll Po)' 
şarkı : (B.r goncni ter " 
3 - Muzaffer tıkar • 
ltı: (Hayatımın n şeslı:; 
4 - Muzaffer .tı:mr -
kı (Ynnılmn ateşi ııŞk1 
5 - Ruşen Kam: J:{e 
6 - Rakını Ellmtııı -
kı: (Beldedlm !ecre _:c 
7 - Çorlulu - HlcO.V-
san:ı gönül vereli) _,, 
8 Saı.Jettln KnYil"" 
şsrkı: (Çôzmek elinde 
9 - So.dettln Kayntı.lt 
türkü: (Çıkalım dıığlııı' 

10 - Muzaf!er tıkat .JiS: 
tOrltü: (Ben o yArln ıı~ 
dumJ 

13.30/ 
14.30 Müzik: küçük orkcstt' 

Aşkın) 

1 - Alols Po.chcrncS"E' 
2 - Puccinl: Mad!Ull0 

pcrrunndnn fantezi 
3 - ı•rıtz I<:öpp: yo.ı: 
4 - Roch Hcuberger: 
No. 2: Çeşme b~ınd~ 
5 - Adolt Grünov: " 
valsi 
6 - J . Brnhms: Macııt 

18.00 Program ve memleket 
18.05 Müzik: cazbant (J>l.I 
18.30 .MOzlk: Operetler (Pir 
18.50 'MUzlk: Radyo caz 0~ tl 

İbrahim ÖzgOr) so ı.._-· .. 
Tüzüu'ün fştirı\ldylc. "'lllt 

19.25 I<onuşma •i~ 
19.45 Memleket sıuı.t ayarı. " 
20.00 Müzik: Seçilmiş eserıet dt 

çaınnıo.r: Ruşen J{nJ!lt t hu 
.zan, Vecihe. f'C' hn_ı 
Okuyan: Nuri Halil ~ Co 

20.25 Okuyan: Milzeyycn S~ ~ 
ı - Civan - Hlcszk t:ı 
sız çeşml Ahuyu)) ~ zıı ~ 
2 - Udt Mehmet -

1 
, I& 

(Seni candan severilll_.,ı: 'tt 
3 - Arif bey - HlcsP" d~ b 
:a,::t J~ türkUsU: ~ 1 

l't 
tam) ç ~ t 
5 - Halit tllrklisü: ( llo 
den yumak yavrular) 'U 

20.45 Konuşma (Tarihten sl\l t ı. 
21.00 Milzllc Saz eserleri _.ıı. ~, 

Çalo.nlar: Cevdet Kov-
§en Kam. •c 

21.15 Müzik: Okuynn - ?':~ 
1 - Leml - Uşşak f". 
dndı CC\Te kJ) sif 
2 - Lemi - Uşşak f 
eder dl delerim) 
3 - Lemi - Suzlnll' 
ce gerı.Janında) 
4 - Ari! bey -
(Meclis bezendi sun tıl 

21.30 Konuşma (fl.adyo ga:fl 
21.-45 .MUzlk: Oda. mlldğl ~e 
22.30 :Memleket saat ayarı 
22.45 Ajans spor servisi 
23.00 Müzik: Cazband (Pl.) 
23.25/ 
23.30 Yarınki program ,.e 1t"' 

* -----( İ R A r: 
Tahran Rad:Yo!"' 

Tahran radyosu, kısa dal~ 
saat 11.30 dan 14 e knd:ıl'· dt~ 
uzunluğu üzerinden. 17.13 
30 m. 99 d:ılga uzunluğ\J 111' 
20.30 dan 23.30 n kadar 48 
zunluğu üzerinden neşredll~?' 

(Yukarıdaki Saatler 1""'· 

İzmir' den gidecek ef' 
f elaketzedel 

·ıı" İzmir, 22 a.a. - Er.t:l. 
zeclelrinden olup şeJ::~ 
makta olanlardan yerlerıS' 
istiyenler Kızıtay va~ıtı 
rilecektir. 

- Siz ağlıyorsunuz ya ... Onun için. 
- Hayret 1 Biraz evci bana karşı bu _kad.at'jll 
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sız davranan bir insan biraz sonra benun ıÇ ıı . 
yaşı döküyor öyle mi? O halde beni neden ı 
istemiyorsunuz? 

- Bilmiyorum. Fakat, niçin açık ve 
nuşmuyorsunuz? 

- Bu mesele üzerinde konuşulmaz. 
- Her mesele üzerinde konuşulur 1 

daşına her derdini söyliyebilir. 

- Arkadaşına mı? r\l 
- Bu kelime üstünde niçin hayretle dıJ 

GizeUa, kıpırdamadan oturuyor, büyülenmiş gibi Gizella, düşünüyordu. Eserin kudretini anlatmak - Benim başım daha fazla yanıyor. 
nuz? Biz samimi iki arkadaş değil miyiz? cı~f 

- Hayırı Erkek ve kadın arasında arka 
dinliyordu. Şimdi her şey ne kadar hoş ve güzeldi 1 için, çok güzel demek kafi miydi? Bunu izah edecek 
Bir masada oturuyorlar ve büyük muharrir eserini daha kuvetli daha güzel feyler bulmak ve söylemek 
ona, yalnız ona okuyordu. Lamba yanıyor ve etrafa lazımdı. Ama, bu dakikada bunu beceremiyeceğini 
saadet ışıkları saçıyordu. Artık Maria'dan bahsedil- anladı. Hemen ayağa kalktı: 
miyor, onun mağrur güzelliği düşnülmüyorciuhO Bu - Dudaklarınız kurudu, dedi. Size içecek bir 
güzel, zeki erkek onu seviyordu. Eğer böyle olma· şey getireyim. 
aaydı, gecenin bu saatinde burada ne işi vardı. Yaz- Vilmiş, cevap vermedi. Yumuşak, parlak saçları 

dığı eseri okurken, onun takdirinl niçin bekliyor ve alnının üzerine dökülmüş, gözleri dalmış bakıyordu. 
heyecana kapılıyordu. İşte, nihayet uğrunda ıstırap Gizella, bir adım yaklaıtı. Elini uzattı. Genç adamın 
ç~ktiği kadının değersizliğini takdir etmiş ve ken· alnına dökülen saçları arkaya doğru düzeltti. Bir-
disini anlıyan insana sokulmuştu. Böyle büyük iş- den, yaptığı işin münasebetsizliğini kavradı. lrkile-
ler başarmak için dünyaya gelen erkeklerin silkune- rek toplandı. Tekrar ıordu: 
te ihtiyaçları vardı. Macera peşinde koşan kadınlar, - Bir ıey içmez misiniz? 
b.ı gibilerin bütün kudret ve kabiliyetlerini boğar- - Hayır, teşekkür ederim. 
lar. Vilmoş, bunu anlamış ve kendisine çalışma im- - Ama, dudaklarınız kurumuş ... 
kanlarını hazırhyacak, büyük eserlerini yaratması- - B'aşım yanıyor, ne olur elinizi gene alnıma ko-
na amil olacak kadının yanına koşmuştu. Zavallı ço- yun ... Ne kadar serin ... 
cuk 1 Babasının evinde edebiyatla uğraştığı için en Gizella, titriyen bir sesle sordu: 
büyük tehdit ve tenkidlere uğradı. Maria, onun ikti- - Alnınıza mı? ... 
dariyle alay etti. Fakat, bütün bunlar maziye karış· Vilmoş, başını sandalyenin arkalığına dayadı. 
tı. Şimdi, kendisini anlıyan ve takdir eden candan Gözlerini bir saniye yumdu. Sonra, yalvaran bakış· 
bir arkadaşa sahipti. tarını genç kızın gözlerine dikti. Gizella'nın, bü · 

Birinci perde bitti. Vilmoş, merakla sordu: tün vücudunu müthiJ bir heyecan kaplamıştı. Yü· 
Nasıl? zil kızardı. Dudaklarına heyecanını gizlemek isti-
Çok, hem pek çok güzel 1 yen zoraki bir tebessüm yayıldı: 
Zannedersem muvaffak oldum? - Elimi ne yapacakaınıı? Serin değil •• Bilruriı 

- Bakayım. 
Elini yavaşça genç adamın alnına doğru yaklaş

tırdı. Vilmoş'un gözleri dumanlandı. Daha kızın eli 
alnına değmeden, ani bir hamle ile bileğinden yaka
ladı. Kendine doğru çekti. 

- Ne yapıyorsunuz? Çıldırdım% mı? Rica ede-
rim, okuyunuz ... 

Vilmoş, kızı itti. Mırıldandı: 
- Şimdi okuyamam. Asabım alt üst oldu. 
- Niçin? 
- Sizler müthiş birer insansınız. 
- Kimler? 
Vilmoş, yerinden fırladı. Kendinden geçmiş bir 

halde bağırdı: 
- Sizler 1 Sizler, her ikiniz de. Maria ve siz ... İ

kinizde de müthiş ve korkunç bir kuvet var .•. İnsan 
sizin karşınızda düşüncesini, iradesini kaybediyor ... 
Bir erkek için ne feci bir hal 1 

Masaya kapandı. Ağlam3.ğa başladı: 
- Ne oluyorsunuz? Sükunet bulunuz. 
Telaş ve heyecan içinde Vilmoş'a doğru eğildi. 

Ne yapacağını şaşırmıştı. Okşadı. Sarstı. Hiç bir ıe· 
yin kar etmediğini görünce aczinden gözlerinden 
yaılar boşandı. 

Vilmoş, öfkeyle başını kaldırdı. Bağırdı: 

- Size no oluyor? Su niçin ağlıyoraunud 

lamaz. 
- Olamaz mı? O halde ne ••. Ne ... 
- Ne mi? Öğrenmek mi istiyorsunuz? 

- Evet ... r 
Fakat, bu kelimeyi ağzından kaçırdığını V 

oldu. Korkuyla geri, geri çekilmeğe başladı· Ô 
birden fırladı. Genç kızın üzerine saldırdı· f 
teşebbüs etti. Gizella, genç adamı şiddetle 
den itti. Bir çığlık kopardı: 

- Yapmayınız!. .. Rica ederim, 

niz !... oı 
Vilmoş, burnundan soluyarak homurdatl 
- O halde, niçin beni teşvik ettiniz? 
- Ben mi? Neye teşvik ettim? 
- Kendinizi dünyadan haberi oJmıyan 

bir çocuk gibi satmayınız. 
Vilmoş, bu defa daha kuvetli 

belinden kavradı. ıe 

Gizella, sapsarı kesildi. Çevik bir hareıcetf 
adamın kolları arasından kurtuldu. İsyanla 

- Ne yaptınız? .. 
Vilmoş, şaşkın ve asabi bir tebessümle g11 

di: 
- Ben mi? Hiç. 

Gizclla,, biru sert bir tavırla söyledi : 
(Sorııı 
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HARBE DAİR 

iitarekeye vanrken ! 
lia etrafmm bambarcbman edildi· 
iini Ye çok ıiddetli infilaklar da
)'Qldufunu bildirmektedirler. Her
halde Berlin'e bir han. akını ya• 
pıldıiı muhakktır. D.N.B. ajamı• 
na göre Berlin'e yansın &ombala· 
n da atılmııtır. Diier taraftan ... 
ne alınanlar. 18 haziran ıeceal 
Kolonya tehrine yapılan haY& ta• 
arruzu hakkmda tafıilat •ermek• 
tedirler. Şehrin ortaama 8 bomba 
d1lpniftür. Bir ciTar mahalleye 1 
patlayıcı bomba ve 8 yansın bom
baıı atılmııtır. Alman ajanaı diter 
bazı mahalleler. de W.k patla
yıcı &ombalar •e yanım &omba· 
lan isabet ettifini bildirmektedir. 

Alman ajanamm verditi bu taf. 
ıillt bir itiraf mıdır? Yoksa lnail· 
tere'J'e J'&pıl&c:ak bir ha•• hiicu· 
muma mazur 1röıterecek bir ... 
aile olarak mı kaydedilmiıtir, bil· 
miyoraz. Herhalde ıu birkaç rün 
içinde ha•a harplerinin çok ciddi 
tekilde inkitafma tahit olabilece
iimizi tahmin edebiliriz. 

ı nsilt .... zaten bu ha•a harp-
lerini dikkate aldıtı için 

timdi bütün gayretini havacıbinu 
takviyeye Termİftir. imparatorlu· 
tuh Kanada gibi, Yeni Zelanda 
sibi A 'ftıtralya sibi, düpnan he
deflerinden çok uzak mmtakala· 
rmda bü,.ük tayyare antrenman 
kamplannda on binlerce pilot ,. .. 
tiıtirilmektedir. Aynca Amerika. 
ya da mühim aipariıler yapılmq. 
tir. Bunlar arumda 10.000 den 
fazla tanare •ardır. Bu tanare
leıin 2.IOO ü tealim eclilmiıtir. 
Şimdi de 93 yeai bombardıman 
tanareıi lqiltere için 10la çık· 
mıı bulunmaktadır. 

Amerikan tanarelerinin üatün
lüiünü bilininiz. MeHla bunlar
dan Hudaon markalı tanareler
den üçü seçenlerde 40 alman tay· 
yareaiyle harbe tubapnut •e ltirço
imm düfilrmete llUITaffak olm.,. 
tu. Diba ötleclen aanra insı1iz 
haY& nezaretinin netrettifi teblil • 
de bu Hacbon tanareleriain Al· 
manya •e Hollanda üzerinde mt. 
him merkezleri bombardıman et· 
tiii bildirilmektedir. y abus Wr 
tayyare bir daldbda 1 tıoa .... 
ba almıfbr. 

Tanareler a:rnca a._•lana 
Şarnhont knn-azörünü Ye bir d ... 
troyerini bombalamıtlar •e ltun. 
lara tuirli iaaltetler Yald olm111-
tur. 

İfllyı'dı 

Afrika' da ki harp! 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Afrika' daki İtalyan üsleri 
ıiddetle bombardıman edildi 

Kenya hududundaki 

'I ngilizlerin baskınına 

ltalyan karakollara 

uğradı ve tahrip edildi 
Mıaır hududu; 22. a.a. - D. N. B. ,.-------------

ajansı bildiriyor : 
Mııır'la Garp Trabluıu aruındaki 

hudutta cereyan eden muharebeler ga
rip ahval ve terait içinde cereyan et
mektedir. Bu muharebeler Mısır hu. 
dudunda cereyan etmekle beraber. Mı· 
aır bunlara ittirik etmiyor. Hatti Mı
ıır dün huduttaki kıtalarını italyan • 
tarla çarpıtmaktan içtinap için birkaç 
kilometre l'flri çekmittir. Diğer taraf
tan İtalya da Mııır kıtalariyle Mııır
daki infiliz itıal ordusu arasında aa
rih bir tefrik yapmaktadır. 

lskenderiye 
bombardıman 

edildi ! 
Kahire'de de üç saat 

Aıkeri bakımdan da çölde bulunan 
bu hudut garip bir fClcil arzetmekte. süren alôrm verildi 
dir. Bir taarruz an* iki noktadan 
tasavvur edilebilir ~ .Aollı.am vak İskenderye, 22 a.a. - Dün gece ı .. 

"' ının- k de ed ü aı.a- · t' ·ı 
da aahilden ve yahut 200 kilometre da- ~n . ry e ç iU~. ıpre ı verı • 
ha cenupta Siva vahaoı ilt Şarabul ara.. mı~tır. Saat 1,30 da dupan ta.~e· 
andan. Bu noktalarla Siva'nın cenubu lerı bombal~r atmıı ve. ~va mudafaa 
arasındaki mahaller arasında kain • topları faaliyete geçmııtır. Saat 3 te 
razi geçilmez çöllerdir. 1;1udut bir d~- bu toplar yin~ f.aaliy~te geçmit • 
kenli telden ibaretti:. tir. Uçüncü alarm ıpretı saat 6 da ol-

T b 
L •• • l la.. muı, yine toplarla mukabele edilmit· 

o ru11 u.zenne yapı an ucuna tir. 
Kahire; · 22. La. - İngiliz hava 

kuvetleri umumi karargihı qağıdald Kalaire'Je Je alarm verildi 
tebliği neıretmiıtir : Kah' 22 M har be · b' ıre, LL - u e nın ı-

.İngiliz bava kuvet~erin.ln faaliyeti dayetinden beri, ilk defa oJaralı: Ka
dün. •~tam ~obruk iUer~nde. t~kiaüf hirede allrm ipreti verilmittir. Düt
etmittır. Fe~ırle, Blenheım tıpı~deki man tayyareleri bomba atmamıttır. A
tayyareler bır akın yapmııtır. Hücum- lirm 3 saat devam etmittir Ha ü
d~ aonr.a, b~yUk aakert tesisatın üze- dafaa toplarının bir obüıll 4 k:i ~a
nne ketııf bir duman tabakalı yayıl - ralamııtır. 
dıiı ıörülmüttür. Bizim hücum teıek
küllerine iki düıman tayyaresi hücum 
etmiı ise de, bombardıman tayyareleri
mizin mütekasif ateşlerı karfııında 
reri dCSnmeye mecbur kalmıtlardır. 
Dönen tayyareler o kadar baaara uğ • 
ramııtır ld üılerine avdet ede-bildik • 
leri tahmin edilmemtedir. 

Bunu müteakiben diter bir Blen • 
heim tqekkülü yeni bir hücum yap • 
auıtır. Tobruk limanı üzerinde yapıl
makta olan bir kctif uçuıu eanuında, 
bir muharebe tayyaremiz dütmanın 

bet muharebe tayyareıinin hücumuna 
amruz kalmııtır. Tayyaremiz bir düt
man tayyaresi dütünnüt ve bir diğeri
ni ddcH 1-ara utratmııtır. Bflten 
tayyarelerimis Ualerine diSnmilfdlr. 

Birçok tayyarenin yerde atet aldılt 
Cörillmüttilr. 

Elpdii ve Aladem mevkilerine pek 

lakentleriye'Je 10 cam lnrJJı 
İakenderiye, 22 L&. - Saat 13.06 te stı· 

DÜD dördUncU alarm tpreU verllmtıUr. 
Garbi çölden plen tayyareler, hava müda
faa toplan tarafından tardedilınifUr. Dün 
pcekf aJaıı eınnında Abukır tızerine do
kuz bomba ablntıftır. Sadece bir ev hua
ra utraznı1tır. İakenderlyeDiD muhtelU 
mahallerine 10 bomba at.ıbmftır. Pek u 
haaarat vardır. OD cam. kınlmıftır. 

General Degaulle 

Bütün Fransıılar1 

harbe dew1111a 
davet ediyor 

büyük muvaffakiyetle hücum edilnıit- ( Baıı ı inci saylada ) 
tir. Birçok ~yyarelerimiz diğer küçük ti memleketlerinden kotuımut olmalarına 
yancınlara sebebiyet vermiıtir. Bir ratmen mUcadele hU1W1und&ld vaztfelerl
tayyaremiz eksiktir. ne devam etmektedirler. Evet. bir muhare • 

be kaybedilmfıttr. Fakat bir muharebeyi 
Dün diifman, Malta ilzerinde bira- kaybetmek, mUcadeleyt kaybetmek demek 

tet 1erisi yapmııtır. Dokuz saat zar • dettlcUr. Zafer blzlmdlr. 
ı qilİz ta17areleri difer taraf. fında Malta bet defa hücuma maruz lan °::t'aı~ D~~e v:U:=:n •:a ~: 

tan, İtalya üzerinde de çok kalmıttır. Bu hücumların üçü bir tek mfıUr ki: 
"dd ı bo rc1--... • tayyar b' · 'k' d - l'rama muharebeel blzlm için kaybol-fi et i mba 1111SD1Ar yapmak- e, ın 1 ı tayyare ve diieri e mupa, elimizde büytlk bir tınparatorluk 
tadırlar. Fiat n Anaaldo fabn"ka- on tayyare ile yapılmıttır. Telefat ve vardır. Fllomua tam ve aatlam duruyor. 
larmdan baıka iki miihim tana· huarat olmamııtır. Macaaca tayyare Yanımızda bUyük bir Amerika teıkUA.tı bl· 

re •• motör fa.brikaaı daha bom- meydanı yeniden muvaffaldyetle bom- =e t!'::'!>9~ ~= ~ ~~ 
bardanaa eclilmiftir. Milho c:İYa• bardıman edilmittir. 20.000 tanare n 20.000 taıık1a karlı ko -

rmclaki enclüatri merkezleri bom· ı~Di1n •bah Kenya bölcesinde Gar • ~ alSyllyeytm ki, bu 1ıarp bir 
ltardımana tabi tutula1111t11r. v.. - tehriııi düpnan tayyareleri bom. dlhıya b&rbldlr. Hiç bir ldmH buDdaD bl~ 
nedik ciTarmda büyiik ı....m d.. bardıman etmııtir. Telefat ve basa. raf kalamu. Bat~ AJ.ınU7a'mn doeUan 

1 ----- rat yokt blle bitaraf llalamıyacaktır. eerer. hiul· po an y_.... ur. aelt.m, bUytlk mllll meDfaaUer bUtün fran· 
Buna mukabil İtalyanlar, Mal· IC ınzlara harbe devam etmek emrlDi veriyor. 

ta':r• bombalar atmıılar, fakat enya lautlutluntla yapılan Onun içtn bUUm kuvetıerlDizi blrlettl • 
.r..L • b" • Jd -~ mulaareb• r1ıa1s. Franaa'DlD bUtUn Billhlannı milli 

m11Dım ır netice • e ,...em...q. 05 mUdafaa tçin toplayımııı. Burada bana. se-
lerdir. Harp, Afrika kıtaaı üz.. Kahire; 22. a.a. - ln~liz umumt Jra.. neraı Degaulle'e mtıracaat ed1ntııı. Hepbd· 
rinde de havadan bütün pddetiy. rarglhından teblii edilmittir : zl beDimle beraber c;alıımata d&vet edlyo-

le devam etmektedir. Dün l.ken- Kenya'nın timal hududunda devri· r.1:· ~ ~8:J°!ti!';'1::~~tt!:: 
deriye'de 8 defa alarm •erilmit- ye vazifesi ıören kuvetlerimiz faali - yonım. Yl.f&llD Fruıaa: )'llUID hUr ve 
tir. lakeaderiye'ye bombalar düt- yetlerine devam etmitlerdir. Bu ku • mtlataktl ll'raDla! 
müttür. Fakat Londra rad,___ •etler mevkileri Nairobiden bildirilen Müttelilıler tlôvaına sadllltat 
bildirditine nazaran ölm iki kiti bii~k dütman tahanütlerine teudilf •ö•terenler 
de İtalyandır. Kabire'de de dün bir etmiflerdir. Aakerlerimizden mürek • Londra; 22. a.a. - Londra'ya fran
allrm •erilmiftir. Fakat bombar· kep küçük bi~ kol bir italyan hudut sız imparatorluğunun her tarafından, 
clnnan olmamııtır. lnsilizler, ita). karakoluna hücum ederek düımanın müttefiklerin dlvuına udakati teyit 
yanlarm Tobruk üalerini bombar- mukavemetini kınnıı ve karakolu it- eden ve aıüıtemlekelerin harbe devam 
dıman etmiılerdir. pi etmiıttr. etmek lıtediklerini bildiren telrraflar 

Diier taraftan Afrika'daki harp Kıtalanmız mühim iate ve mühim - gelditi acl1biyettar mahfillerde beyan 
de ıiclcletlemniftir. Keap hacla- mat ihtiyatlannı ihtiva eden italpn edilmektedir. 
dunda mühim çarpıpnalar olm.,. kıtlalarının tahrip itini ikmal ederken Buı umum! valiler ve ukert ku • 
tur. lnsilizler birçok italyaalan dilfman civarda ihtiyat bulundurdutu mandanlar, tecavüze kartı inıilizlerle 
pmuya dütürmüfler •e buı kara· daha mühim kıtalar ve zırhlı araba • birlikte mücadeleye devam etmeie 
kollan itıal " tahrip etmİflerdir. tarla mukabil hücumda bulunmuıtur. hazır olduklannı bildinnitlerdir. 

Son vulyet 
:: inıııdi aözl..unizi huliaa ed• 

limı Fransa ile bir taraftan 
Almanya araamda mütareke mi· 
zakereleri biter, diler taraftan f. 
talya araımda müzakereler bat
luken, harbin siklet merke:ai, ha
•alara •• Afrika'ya intikal •tmİf 
bulunuyor. lnsili:alerin Afnb'da 
tatbik etmek iıtedikleri hart.in 
sayeai, ltalya'nm bütün müatem· 
lekelerini temizlemek olsa serek· 
tir. Çünkü abluka dolay11iyle, ital · 
yanlar, Afrika'ya bundan aonra 
fili hiç bir yardımda bulUDAIDIJ'a· 
caldardır. Zaten müatem1ekel• 
rinde .... 1ı hiç bir taJ'J'AN n mi· 
il etflılmkallJOktm ........ 
ki etoldar, mtı--•ı -- ..... 

Kıtalanmızın küçük bir milfrczeai düt Bir umumt vali, teslimiyeti hi~bir 
manı yaklaıtırmamıt ve bu ıuretle ital zaman kabul etmiyecetini ve diler 
yan karakollarının tahribini tamam- bazı umumt valiler de pyet merkezi 
lmnıttır. hükümet teslim oluna ingi14s kuman. 

Hedefine bu suretle varan kilçilk kı• daeı altında mücadeleye devam ede -
tamız, bu italyan karakolunu duman • ceklerini bildirmektedirler. 
1ar içinde bir harabe halinde bıraka • 
rak çekilmittir. Askerlerimiz araaında 
biri ağır olmak üzere yalnız dört ya • 
ralı vardır. Diltmanın zayiatı belli de-

\ iildi_r_·~~~--~~~~~~-
ltanlmumlariyle tahrip edilecek 
ve Ondan aonra •aziyet insilizl• 
için kolaylatacakbr. 

Bertin ve Kolonya'ya yapılan 
ıkmlarda, iasilizlerin artık teda
fiii bir harbi kabulden çok ileri 
sittilderini Ye iıuiatioi ele aldık· 
larmı ıöaterir kuaatindeJis. 

..,,,_ Ftıllt FENiK 

Roma'daki lngiliz ve 

Londra'daki ltalyan 
sefirlerinin mübadelesi 
Roma, 2Z a.a. - D.N.B. ajanaı bildirbor. 
Sallhiyettar lcaynaktan bildlrilcliiin• ati· 

re, incillz sefiri ile diier ıahıiyetleri ha
mil bulwıuı Kont Ro110 vapuru seyahatine 
devam ederek Londra'daki ltalya sefirinin 
lnciltere'nin Moaarcb of Bermude vapgri· 
le Llsbon'a miltevecciban denbe açıldıtı 
h • • • maltmat a1ıdJktan -- kala .. 
lanm tedmıtmlttlr. lid wpaır Lisbon Uma
-* JIDI•-• .-dele edecdd ıer. 

Devlet konservatuarındaki 
çalışmaların güzel bir eseri 

OPERA 
Artık bizde de bir opera 
vardır diye sevinebiliriz 
Ş imdiye kadar muhtelif vesile-

lerle ( niçin operamız yok ? ) 
diyen her ıeain arkaıından, Mhne • 
nin bu en zor ıubesini de tecrübe 
etmete kalkan bir hareket görüyor
duk. Fakat, bir özenti hududunu a
f&DUY&n bütiln bu hareketler, daha 
perdenin açıldıtı ilk dakikalarda ia
tihfafa uğruyor, son sahnenin tem
eilinden aonra inen perde, utancın
dan iki eliyle yüzünü kapıyan bir 
imana benziyordu. 

Birkaç ründenberi Halkevi aah -
neainde, Devlet Konaervatuarı O
pera talebeleri tarafından temsil e
dilen Butien ve Butıenne ve Ma
dam Butterfly operaları sayesinde 
aanat ve kültilr lleminin son m~ 
tahkem mevldini de zaptetmiı bu' 
lunuyonız. 

Bu göğüı kabartacı neticeyi, hiç 
ıüpbeaizi Devlet Konservatuarı'nın 
p11nlı çalıpnalarında ve talebelerin 
tam bir meılek kayguıuyle hareket 
etmelerinde aramak lbımdır. 

Konıcvatuarın her ıubesinde 
çalıpn talebe, oraya herhangi bir 
mektebe girmek ve herhan~i bir 
diplomaya sahip olmak emeliyle de
til, tam bir meslek adamı olabilmek 
ar.zuauyle 19lmiflerdir. Hatti, ara -
larında evelce kazanılmıt olan ha -
yatlarını terkeden unat ve kültür 
Atıkları bile bulunmaktadır. 
H~ .. talebe için urfedilen eme • 

;;· .1::1\cikaten yerinde olduğunu 
..o. ·,ümüz Devlet Konıervatua
rnııı. len progr11n1, difer mektep· 
lerdekine benzemez. Orada mUıte -
rek olarak yapılan derslerden betka 
talebeler münferiden de çalııtınl • 
maktadır. Bilhuaa müzik ve ın 
dereleri için her talebe ayrı çalııtı
nlır ve her talebenin ayn bir pror
ramı vardır. 

Mesel&. bir talebe teneff üate bu • 
lunur iatirahat eder.ten, difer bir 
talebe, tek kitilik bir odaya çekil -
mit. orada profceörilniln vermiı ol
duiu müaik ftdfe8iyle utnıfmak • 
tMlr. 

Opera talebeterlnm a&dillil dere
ler çok çefltlidir. Her talebenin 
rarp dillerinden birine çaltf!DUı 
mecburt olduğu gibi italyancayı da 
öğrenmesi llzımdır. Asli derslerin
den batka, yardımcı den olarak da 
kulak terbiyesi, prp edebiyatı me
tinleri, tiyatro tarihi. tiyatro este • 
tip, k09tüm ve dekor, makyaj, miut 
danalar, modem dam. ritmik jim. 
nutik, akrobaıi ve iıkrim de rcsrür
ler. Şuraya derhal kaydetmeliyim 
ki. Konicrvatuar ldareaince, ull 
ve yardımcı denler aruında hemen 
hemen hiçbir fark yoktur. Yardımcı 
derslerine çalıpyan bir talebenin 
mufı reçmesl bnlrtnsu:dır. 

Maarif Veklleti'nin basırladıfı 
Konaervatuar talimatnamesinin hu
ıual kaydına nannm da menıup ol
duğu meslekte büyüle muvaf faki • 
yetler gösteren her talebe Avrupa • 
ya da gönderilecektir. Devlet Kon
servatuarının eaas rayelerinden 
biri de ıudur : oyuncu yetiıtirmek 
güç detildir. Fakat bir inana intan 
olarak bayatta 1hun olan her türlü 
bilgiyi vermek lbımdır. 

Bu pyeyle talebeye mektebi ter
kettikten aoııra da lhım olacak bil
cfleri ötreten denler protrama ill· 
ve edilmittir. Ayni zamanda mea. 
lekl denler aruında her talebenin 
piyano öğrenmesi de prttır. Bu ıe
beple Konaervatuarın piyano ıube
sinde, diğer ıubelerden daha çok ta
lebe bulunmaktadır. 

Konıervatuarın yardımcı dera
leri aruında bilbusa konferanılar 
eeulı bir mevki tutmaktadır. Geçen 
den yılı eanuında memleketimizin 
12 ilim ve sanat otoriteai tarafın • 
dan talebeye konferanılar verilmit
tir. 

Hakikt bir meılek ve kültür yu • 
naı olan Devlet Konıervatuannın 
talebeden profesöre kadar uzanan 
kartılıklı anlatması sebebiyledir ki, 
Halkevi aahneıinde bu mükemmel 
operayı ıeyretmek unkinını bulduk. 

En baait hareketlerinde bile bü
yük rarp operalarının artiıtlerin • 
den lf&lt kalmıyan opera talebele • 
rimisle ne kadar övUnaeJr yeridir. 

Perde aralarında herkea udece 
bayranlılını ifade etmiıtir. En müt
kiilpeacntler bile temsil edilen ope
ralarda en uf ak bir kusur daht bu
lamamıılardır. 

Operalar hakkında tiklrlerini aor
dufum birçok münevverlerimiz fU 
fikir etrafında topluumtJardır ~ 

- Ne tnılU.. ne italyan ahnele
ıtllılt lfMem B...n, ban+n • 

•oaartın opera - lıomifind• 
bir Mlane 

ha mükemmel oynanmamııtır. Bil
--. mbikle ve aöale ~Jremmel 
bir armoni tefkil eden mimikl«. 
hatt:A, italyan aahneainden üstündür. 

Bir opera teımilinden aonra, illr: 
defa, göğsünü kabarta kabarta ve al
kıtlar arasında inen Halkevinclekl 
aahrıe perdclinin, i•tikbalde yaln~ 
aanat llemin4e hldiaeler yapmek 
için açılacafınıdan kimle l!Üpbls et• 
memelidir. 

Romanya'da tek 
bir parti kuruldu 

( Bap l inci •q# llda ) 

lpeı oe inilormalar 
Biikr ... 2Z a.a. - Raclor ajmu bilclht • 

yor: 
Kıral, millet partisinin milli rila•·w 

cephesine müıaaa ipret ve tinif~ ....._ 
hafan etmesini emr.,,lemiftir. Yübek i
dare partinin lnuma:rı tarafından sörül•. 
clktir. 

Kıral, aaray nazm Bmeat Urdariano',. 
parti lnınnay reislitine ve Vlktor lılolda
ftll'ı da parti senel aekretedliine tayin • 
mittir. 

Yeni emirnamenin ltiilıiimleri 
Biikr91, 22 LL - Yeni milli partinin i

daresindeki ıiyad nisamm mildafu11 balD
landa bir emirname netredilmittir. Bu e • 
mirn&me biikümlerine eöre, d..,letin ıiya • 
aetine kartı yapılacak ber ttirlti &leyhtM 
hareket. S ıeaeden 5 aenqe kadar hapla 
ceıııaıma çarptınlacak. mçlulardan aynca 
nakdi ceza da alınacaktır. Memleketin ai • 
yad sisteminde her banci bir detiıilı:lik l • 
çin propapııda yapmak ve ba mabatla t .. 
ıektrilller lnanMlc veya eski teıelrkülleri 
ihya etmek, ale,bte hareket olarak telM:lı:I 
edilecektir. 

Finlôndiya - Sovyetler 
ticaret müzakereleri 
Helıinki, 22 La. - D. N. B. ajansı bil· 

diriyor: 
4 hafta ~el ba,ıamı• olın Sovyet • 'Fiaı

landiya ticaret milza.kerelerine nihayet ver• 
mek iızere ticaret nazın Kotilainen ve Fin. 
landiya heyeti murabhuaıı ikincı reill 
Gortz Moskova'ya hareket etmiılerdir 

Almanya' dan çıkan lan 
iki amerikan gazeteci 

Nevyork, 22 a.a. - G~zeteci Bar
nes ve Hill almanyadan d:~arıva çı -
kanlmııtır. Barnes'in çıkarılmasına 
Hbep, Wilhelmstrane'nin battık dev
letlerinin aovyetler tarafından itP· 
llnden dolayı infial duyduğunu yaz
mıı olmuıdır. Hitler bww lıiç bir va
Wt 111Ntmı,.a.kbr. 
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SÜMER BANK 

BURSA MERİNOS 
FABRİKALARI 

Toptan paketi 440 
Perakende çilesi 55 

ve 

kuruşa 

il 

FESANE FABRİKASININ 

SAYAGI 
Toptan Metresi 290 kuruş 

SÜMER BANK 

YERLİ MALLAR PAZARLARI 
MÜESSESESİ 

latanbul Şubesi : Tarafmdan Sa.tııa Çıkanlmııtır. 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

~ Kömür satışı ~ - -5 Balıkeeir : Eti Bank Garb Linyitleri ltletmeıinden : .:= 
5 Bundan böyle her kim isterse paraaı peıin verilmek, aipariıi ~ E: 
5 lari onbet gün evel yapmak ve istihsal merkezinde vagonda teılim := - -= edilmek, bir vagondan apğı lipari§ yapmamak ıartiyle pgıdaki fi- = 
5 atlar ~erinden kömür alabilir. E: - -= SOMADA: = - -5 Parça 30 Milimetreden bUyilk 6.75 Lira E: 
5 Cevis 10 - 30 5.75 Lira := 
5 Rekompoze % 40 parça % 60 cevizden mürekkep 6.00 Lira = 
5 Tozlu Fındık 0/10 3.20 Lira E: 
5 TAVŞANLI VE DEôlRMİSAZDA § = Parça 40 milimetreden büyük 6.75 Lira = 
5 Ceviz 15 - 40 S.75 Lira =: - -= Rekcımpoze % 40 parça % 60 cevizden milrekkep 6.00 Lira = - -= Tozlu Fındık 0/15 2.30 Lira = - -5 Ayda elli tonu mütecaviz temadi eden sipariılerin bir ay evci := = bildirilmni lizımdır. = - -
'=:iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
~ TÜRKiYE CÜMHURIYETI E] - -
~ ZlRAA T BANKASI~ ----------------------------------------------------------------------------------· ---------------------------

KURULUŞ. TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lirası 

lira 

---------------------------------------------------------------------..:: -------Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf heaaplannda E: 
c:n ıu 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı· E: -daki pl!na göre ikramiye dağıtılacaktır: = 

4 Adet 1.000 Urahk 4.000 Lira E: 
4 .. 500 " 2.000 " = -----------------

4 " 
250 ,, 1.000 •• 

40 •• 100 " 4.000 •• 
100 " 

50 ,, 5.000 " 120 " 
40 ,, 4.800 " 

160 .. 20 " 3.200 " - Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincik1nun, 1 Mart vt := 
:= ı Hazıran tarihinde çekilecektir. E: 
5 DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 Iİ· = 
:= radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 E: 
E r,.. ... ııuıiv1P verilecektir. = 
---

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Fırsatı kaçırmayınız 
Dünyanın 

Meıhur 

ULU~ 23-

.::!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ViLAYETLER 

Mezbaha yaptırılacak 
Samsun Beledıye Riyasf!tindea : 
Samswı'da yeniden yaptırılacak olan as

ri ve fenni mezbaha binası iki defa kapalı 
zarf usuliyle münakasaya çrkanlm11 iıte de 
talip zuhur etmcdigindcn pazarlıkla talibi
ne ihalC9ine karar verilmiştir. 

1 - Muhammen bedeli 77784 lira 16 ku
ruştur. 

Z - Muvakkat teminat : 5139 lira 21 ku
ruştur. 

3 - Bu iıe alt evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi hususi ve u-

mumi tartnameler. 
B - Mukavele projesi, 
C - Keşif ve keşif hulasası, 
4 - İstekliler bu evrakı Samsun bele -

diyesi ba15miilıcrıd iıliğinuen 389 kuruı mu
kabilinde satın alabilirler. 

5 - İhale 2490 sayılı kanun hükümlerine 
göre ve 3-6-940 tarihinden 4-7-940 perşem
be cilnüne kadar bir ay müddetle enclime -
nin toplandığı pazartesi, perşembe gilnlc -
rl saat 15 de daimi encümen huzurunda pa-
zarlıkla yapılacaktır." (4790-2830) 12830 

Parke yol inşaatı 
Erzurum Valiliğinden : 

1 - Erzurum, Palandöken, Hınıs yolu -
nun ıehir dahilinden geçen kısmının tcs -
viyes.i ve parke kaldırım döşenmesi işi ka
palı zarf usu!iyle ekliltmeye konulmuııtur. 

2 - On bir bin altı yiiz otuz iki (11632) 
lira (94) kuruş kcıif bedelli bu işin ihalesi 
27-6-940 perşembe gilnU saat 5 de vilbet 
makamında toplu.nacak olan daimi encU -
men tarafmdan yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 873 lira 50 ku
ruıtur. 

4 - lstekliler eksiltmeye girebilmek i -
çin ihale giinllndcrı en u sekiz &iin evet vi
llyete müracaatla ehliyet vesikası almala
rı mecburidir. 

5 - Talipler bu ite &it 11artname ve aal
reyi her gün vi!Syet daimt encümen kale -
minde ve naha müdürlüğünde ıörebilirler. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun ikin· 
ci n üçüncü maddelerinde yazılı vesika -
!arla birlikte teminat ve teklif mektupla • 
nnı 22 inci madde veçhile ihale saatinden 
bir sa.at eveline kadar vilayet daimi e:ncü -
meni reisliğine vermeleri ve postada 
vukubulacak gecikmelerin muteber sayıl • 
mıyacağı ilin olunur. (4720-3759) 12761 

Bir matbaa makinaıı alınacak 
Kütahya ViIRyetinden: 
VilAyet matbaası için 63 x 95 ebac!ın

cıa ve otomaUkstz ve saatte 1500 - 2000 
baskı ynpan az kullanılmııı bir makine sa
tın alınacakbr. 
ı - Muhammen bec!ell 2500 liradır. 
2 - İhale 28. 6. 940 cuma gUnU saat 15 

te vllAyet ma.knnnda toplanacak daim! en
cUmen huzurunc!a ve açık ekslltme suretiy
le yapılacaktır. 

8 - Şartnameat her gUıı daimi encUmen 
kaleminde görlllebllir. 

4 - Talip olıınlann mezkttt gtın ve &a· 
atte muvakkat temlnatıarlyle vtıA.yet dai
mi encUmenıne mUracaatıarı uo.n olunur. 

(2866) 12864 

Ahir inıa ettho·ilecek 
Konya Harası Müdürlüfünden: 

Keşif bedeli (20458) lira 83 kuruş olan 
inek ahırı insaatı 15-6-940 tarihinden iti
baren on beı gUn müddetle ve kapalı zarf 
usulü ile eniltmeye konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı (1534) lira (41) ku· 
ruş olup hara veznesine yatınlacak ve ek
siltme 1/7/ 94-0 tarihinde pazartesi günU 
ıaat 15.30 da Konya hara merkezinde mü· 
teıckkil in&aat komisyonwıda yapılacaktır. 
Proje ve şartnameleri hara müdürlüğünden 
ve Konya villiyet veteriner mlldürlllğünden 
bir lira bedel ile verilir. 

İateklilerin teklif zarflamu n 2490 sa· 
yılı kanwıwı 2, 3. cü maddeleriyle ıartna
mede yazılı vesaiki eksiltme saatinden 
bir ıaat evci komisyona vermeleri, belli 
gün ve sa.atta hara merkezinde hazır bu-
lunmaları. (2867) 12884 

Ekmek alınacak 
Bursa C. Müddclumumililinden: 
Bursa ceza evinin 10 temmuz 9'° tart

htnden 1 haziran 9U tarihine kadar 
(210,240) kilo ekmek ihtiyacı 10 haziran 
940 tarihinden 10 temmuz 9'° tarihine ka
dar 80 glln müddetle ve kapalı zart mu
llyle eksiltmeye çıkarılmııtır. 

İhale 10. 1. 940 tarihine raathyan çar
ıamba gfuıU saat 18 da Bursa cUmhurtyet 
mllddelumumlllğlnde icra edilecektir. Ta
Up olanlann muhammen bedeli olan 
(21024.) liranın % 7,IS ytlzde yedi buçuk 

---- • . . 
hesabiyle (1676) Ura 80 ~hık temlnat
lariyle birlikte teklif mektuplannı 10. 7. 
940 çarıamba günü aaat 15 te mUddetumu
rnlllkte teşekkUl edecek komisyon riyase
tine vermeleri ve eksiltmeye çıkarılan mad 
denJn oartnıuneslnl görmek lstlyenlerln 
yevmi mezkürdan eve! cUmhuriyet rnUd -
detumumlllttıne müracaatları IIAıı ()lunur. 

-- Yeni mevsım ıçın ---
(4898/ 2905) 12944 

ihale günü tebdili 

----- KOK KÖMÜRÜ ----Kayseri lsk§n Müdürlüğünden 
Pınarbaşı kazasının Potuklu ve Kı 

lıç Mehmet köylerinde yaptırılacak 

60 adet göçmen evlerinin ihalesi gü -
nü olarak tesbit ve ilan edilmiş olan 
23.6.940 gününün pazara tesadüf et • 
mesi hasebiv le 2490 sayılı kanunun 
13 üncü "' • , ... · ·e g ::re mezkQr il!
nın ertesi 2·+.6.940 pa1:\rtesi günü sa
at 11 de yapılacağı iııin olunur. 

-:E Satıtlarma baıladığmırzı se.ym müşterilerimize ar2 
:= FİYAT : Vagonda teslim tonu 23.30 lira (asgari bir vagoll} 

:: Depoda te.lim tonu 24. - lira. 

:E Vehbi Koç ve ortağı; Uluı meydanı. Anbra. Telef" = 3450,3451, 3452. := Ankara Memurlar Kooperatifi; Anafartalar caddesi, 
E: kara. Telefon : 1428. 

(3005) 12998 

E: BilOmum evlere ve kaloriferliklere teslimat yapanz. Satıt 
E: peşindir. 24-46 

Pazarlıkla ekmek alınacak 
Afyon C. Müddeiumumiliğinden : 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

SAKARYA ECZANESi 
Afyon cezaevimizin bir senelik ek

mek ihtiyacı için 15 haziran 940 tari
hinde yapılan eksiltmede beher 960 
gram ekmeğin on kuruş yetmi§ san
tim üzerinden muvakkat ihalesi ya
pılmıştı. Bu fiyat belediye rayicine 
göre haddi layık görülmediğinden 
pazarlık suretiyle tedarikine karar 
verilmiştir. 

İlAçlarının .ıcuz ve tazeıttl ile tanılan eczanemh:de Avrupa 
lldçlarının hemen cksertıılnl bulablllrslnlz. MUesseaatı resmiye ve 
yeye Azami tcshlUlt gllııtertltr. Pasif korunma ıtatelerlni CD aagarl 
yatla tedarik edeblllralnlz. 2302 

Ulua meydanı tı BankaSl _ ...... 

Teminatı muvakkate 900 liradır. Ta 
!iplerin 9 temmuz 940 tarihine müsa
dif salı günii saat 14 de komisyonu
muza evrakı müsbiteleriyle müracaat
ları ilan olunur. 

(3074) 13052 

Bir doktor aranıyor 
Trabzon Belediye Riyasetinden: 
Belediyemizin 11ehr1 (60) Ura aall ma

aşlı doktorluğu mUnha!dlr. Kadın haatalık
ları mütehassısı olmak oartlyle bu evaııfı 
haiz ve teadlU kanununa tevflkaıı bu mlk
dar m&afl alabilecek vaziyette bulunan ta
Uplertn Sıhat ve İçtimaı Muavenet VekAle
tine mUracaatıan ve belediyemize de ma
lQ.mat vermeleri uo.n olunur. (IS118/8078) 

1306~ 

iCRA VE iFLAS 

Ankara icra dairesi gayri men
kul satıf memurluğundan : 

İpotek olup aatılmaama karar verilen 
Ankara'nm Demirlibahçe mevldinde 1643 
ada 23 panel No. Ju ahıap e• aıaitda yazı
lı ıartlar dahilinde açık arıtunna ile aaup 
çık.rılnuştır. 

EVSAF ve MUŞTEMtLA.TI : 

7 N o. lu kapıdan girlldikte semini toprak 
yarım tavanlı bir araldı: üzerinde eatmda 
zemini çimento tavanı tahta bir oda •e kar
ıısında taban ve ta.anı tahta bir oda •e bu 
kısma muttasıl zemini toprak tiattl saç bir 
mutba.lc ve bitiııiğinde kapıaı nluya olan 
ahpp bir hcll ve gene kapısı avluya olan 
9 No. lu bir kapı ile girilir, tavanı çiirlik 
tahta ve %emini toprak ru tenckeat ve ker-

ASKERLIK IŞLERl piçle çevrili bir antre ve bir oda vardrr. Ev 

--------------- dıvarlan çamurla örülmiio taı kısmen ker

Orta ehliyetınameli kna 
hizmetliler 

Ankara Yabancı Askerlik Şub~iaden : 

1 - Askerliğine karar verllmlt olan orta 
ehliyetna.meli kıa hiz~ller 1 temmuz 
940 tarihin.de hazırlrk kıtaımda bulunmak 
il.zere yedek subay okulwıa ıevkcdileceık • 
lerindcn Ankara'da bulunan yabancı orta 
ehliyetnameli ktsa hizmetlilerin 29 - ha.ıi -
ran - 940 tannine kadar her gün ~ m.ü
racu.tlan llzımdır. Gelmiyenler hakkında 
baka.ya muamelesi yapılacağı il!n olu-
nıır. (3104) 13070 

MAARiF VEKALETi 

piç ft evin çatısı çüriik teneke ile örtWü-
dür. 91 buçuk metre murabbaındadır. 500 
lira kıymet takdir edilmlatir. 

SATIŞ ŞARTLARI : 

1 - Satrı peıin para ile olmalı: il.ıere 
24/7/940 tarihine müsadif çarwamba ii)nü 
saat 10 dan 12 ye bıdu icra daireli ga,.ri 
menkul aatrı memurluğunda yapılaca.ktır. 

2 - Talipler ta:k:dir edilmiı olan yuka
ndald muhammen ]aymetin yilzde 7 ,5 iu 
nisbetinde pey akçeai veya milll bir bano 
kaıun teminat mektubu ile kaoWlen temi
nat olara.Jı: kabul edilen hazine tahvileri ce
tireceltl erdir. 

3 - Satıs ii)nU artırma bedeli takdir e
dilen lr:t]'IDetin ;.tlsde 75 ini bulduktan n 
üç defa nida ettirildikten sonra me.zkilr 
gijniln 12 inci saatinde en çok artıran ta-

Fotoğraf malzemesi alınacak libine ihale olunacaktır. 
4 - lıbııi tarihteki artırmada teklif e

Maarif Vekilliğinden : dil«ı bedel muhammen kıymetin ;ilıtde 

Vekillik Neşriyat Müdürlüğü Fo • 75 ini bulmadıir takdirde 8.8.940 tarihiM 
toğraf atölyesi için paıarlıkla muhtc - müsadif Pertembe cfinil ... t 10 dan 12 y-e 
lif fotoğraf malzemesi satın almaca • bdM yapılacak ikinci arttırmada, keza 
ğından, pazarlığa iştırak edeceklerin muhammen kıymetin yüzde 75 ini bulmak 
24. VI. 1940 pazartesi günU 11 de Ve- prtiyle en ç~ a~ıran talibine ihale olu
k'll'k Le M'"dil lüw .. d b l nacaktır. Bu nısbeti bulmadığı takdirde iae 

ı ı vazım u r gun e u u • 2280 No. lu kanun ahklnuna t f'lta bo 
lan 1 ı· . l .. k ev ı n rç 

ma ve ma zeme ıstesın gorme 5 ıene müddetle tecile tlbi tutulacaktır. 
için de Neıriyat MüdürlUğüne müra • 5 - Bilinci V"e ikinci artırmalarda iha-
caatları il§n olunur. (3015) 13014 le bedeli ihaleyi mliteakip nrilmediği tak-

T . dirde üzerine ihale edilenin talebi il.ıeri-
amırat yaptırılacak ne ihale tarihinden itibaren kendisine be-

Mıaril V~UI~tinden: deli ihaleyi teslimi vezne eylemeai iç.in 
Vekillik blna.aırıın bazı yerleri kqtı ve yedi gU.n bcjar mehil verilecektir. tıbu 

,a.rtnameslne göre pazarlıkla tamir etttri- müddet zarfında ihale bedeli yatınlmadı. 
lecekUr. Keılf bedell 1877 lira 76 kunıf • tı takdirde ihale bozulacak n bu talipten 
tur. Pazarlık 8. 7. 1940 pazarteal gtınU aa- evel en yüksek teklifte bulunan talibe 

KİREÇ.. KUM.. Ç 

.MOZA 
Kütahya namındaki ita~ 

ııede! parlaklıtı veren yıldız 
yık, topraksız en temiz :M 
ve çalallan. 

Banayt caddeat Ali Rıza A.P
ııcyln Orak ttcaretbaneBiDde 
2078 

Ankara 2 inci icra 
ğundan: 
Bir borcun ödenmemesi dol~ 
dilen bir adet 2M Ura lo~I 
tonken mllceddet radyosu 100 ıt1'' 
tinde bir adet P1D.p ~otrP' 
ilkte 27. 8. 9'° peı'fembe ilk ~ 
aı ve yü.zde 76 fiyat vertıme~· 
tklncl arttırması 28. 8. 940 cuıtJ' 
at 12,80 da Ankara belediye ııı 
nunda icra edilecektir. tste,ıl 
184 numara ne belediye ıne~t 
mt.ıracaiıtlan llln olunur. ., 

1
, ~ 

Ankara Halk Sandığı 
den: 

1 - Sandıtımız muhasebe .,. 
ıervlıılerlnde çalı11tınlmak us~ 
selli veya orta kısmından ııı 

mura ihtiyaç vardır. ' 
2 - Talipler a.ruında ~ 

19'° tarihinde bir ehliyet tın 
caktır. ~ 

8 - Ta.yin edilecek meınuı
ceal ve diğer yerlerdeki çal'-;; 
ne göre Uç ayhk bir staj de~' 
ra 3659 numaralı kanun bu'".J. 
Unde Ucret verilecektir. ~ 

• - İııteklllertn 27. 8. 1940 
dar aandık merkezlerine nı 

at 10 c!a vekAlette müteıekldl komisyonca telclifi veçhile almafa rul olup olmadığı il••••••••-..,. 
yapılacakbr. Muvakkat teminat 103 lira aonılduktan IOnra teklifi veçhile almata 
otuz beJ kuruıtur. Taliplerin muayyen gün razi iıe ihale farkı birinci taliptaı tahıil 
ve eaatte komtayona mtıracaatıarı nAıı o- edilmek il.zere bu talibe ihale edil«:ekt.ir. 
ıunur. (8106) 18071 Teklifi veçhile &lmaia rui olmazsa py. 

ri men.kul yeniden on bet ıün.JUk ik.inci 

fi ÇİFTLİK BİRA PARKI 
artırmaya çıbnlacaılı:, en çok artıran ta
libine ihale edilecektir. Bu ikinci ihale 

bedeli birincl.mdcn noksan olursa farla ··--------~ 
Her hafta cumartesi ve pazar gilnleri saat 17 den itibaren : 

MÜKEMMEL CAZ 
Her saat tren mevcuttur. Muntazam aerviı ucuz fiyat 2384 

Ambar inşaatı 
Toprak mahsülleri ofisinden : 
1.) Kayseri istasyonunda yapılacak anbar ve idare bina

sile buna mütef erri ifleT götürü olarak kapalı zarf usulü ile 
eksiltmeye konulmuştur. Keıif bedeli 41615.05 liradır. 

2.) Eksiltme evrakı 3 lira mukabilinde Ofiı Umwn Mü -
dürlüğünden alınabilir. 

3.) Eksiltme 1. 7. 1940 tarihinde saat 15 de Ankara'da 
Ofiı binasında yapılacaktır. 

Teklif mektuplarını havi zarflar makbuz mukabilinde O
fisin Muhaberat servisine teılim edilecektir. 

4.) Muvakkat teminat mikdan 3121.13 liradır. 
s.) istekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye girebil -

mek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Of isten ala-
cak lan ehliyet veıikaımı koyacaklardır. (3031) 13019 

ilk müşteriden tahsil edilecektir, 
5 - Her iki artırmada da pyri mentcuI 

talibine ihale edildikte tapu harcı miiı~ 
ri,.. Ye ihale tarihine kadar olan mUtera
kim verci ve dellaliye resmi ise borçlu
ya aittir. 

7 - Borçlu ve alacaklılarla diler allb
darlann bu pyri menkul üzerindeki hak
laruu ve hususiyle faiz ve maırafa dair 
olan iddialarmm evrakı müsbiteleriyle 20 
gün içinde dairemize bildirmeleri Jlzım
dıT. Aksi takdirde haklan tapu cicllliyle 
sabit olmjdıJrça Atlt bedelinin paylaıu
nlmasmdan hariç tutulacaklardır. 

8-Artınnaya lttirllı: cdecelcler 10.7.04-0 
tarlhinden itibaren 939/ 89 numara ile da
iremizdelı:i yerinde herkese açık bulundu
nılaıı prtnamemlzi okuyabilirler. 

YENİ SİNEMA 
Bugün bu 1rece 

rnJrünmlyen adam 
aramızda 

Bu flllın Ankara.da ilk 
de!a söııterllmektedlr. 

Seanslar: Saat: 10 • 12 • 
U,30 • 18,30 - 18,30 gece 
tam 21 de. Fiyatlar Lo-

ca 160, balkon 815 
aalon 20 Kr. 

2480 

HALK SİNEMASI SUS siNf~ 
Bu ~e saat 21 de Bu gtıı:ı b11.,ırl. 
İki yerit filim birden İki tıııııı }l~ 

l - Polis avcı tabunı ı _ Lorel ıı~...ı 
2 - SllAh§ör tayyared kardeııer ttl'1ıır, 

Macera - cesaret kahl<~.ıı ,1 
kahramanlık 2 - l)~·~ 

Saat: 10 - 12 - 14,30 ı.ıacet• ' 
18,30 - 18.80 da s ıuıslar: ,,.s 

l - M&hkQmlar kanunu s!atı 10 ',o 4' 
2 - Yıkılan zından 18 - ,o. ti 

Cebeci Yenldo.tan Flyauar: g..ı~ 
To.unpqa tllrk fllml Balk~n ~. 

OPT A- LOEWE Radyolarının 12 ay videll satııı baılamııtır 

' 



IS BANKASI 
18cıo Küçük 

~Hesapla• 
E PLANI 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
1 • 1000 • 8000.- .. 
• • llOO • 8000.- .. 

12 • 

'° • 75 • 
210 .. 

• 
• 
• .. 

8000.- .. 
fOOO.- • 
87SO.- .. 
62.'~0.- " 

Ketideler: 1 tubat, 1 mayıı, 
1 atuıtoa, 1 ikincitetrin tarih
lerinde yapıllT. 

•••••• 
······················"' 

ADLiYE VEKALETi 

••••• 

2 Hukukçu iza alınacak 
Adliye Vekiletind.a : 
Orman umum müdürlüğünün gös

tereceği yerlerdeki orman tahdit ko
misyonlarında çalışmak üzere iki hu
kukçu ad alınacaktır. Vekiller Heye
tince lhtiaas mevkii olarak kabul e
dilen ve 3656 sayılı teadill bnama
nun 13 üncil maddesi hükmüne ıöre 
tayin yapılacak olan bu vulf elerden 
birisinin kadrosu 200 diğeri de 150 
lira ilcretdir. Bu lzilara aylık ilcret· 
lerinden bqb 3116 aayılı kanunun 
12 inci maddeal mucibince vazifeye 

• gidecekleri yerlere kadar kilometre 
bqına 30 kuruıu geçmemek ilzere 
veaaitl nakliye ilcreti ve ayrıca vazife 
bqında geçirecekleri beher gün için 
150 kurut yevmiye verilecektir. 

Memurin kanununun 5 inci madde· 
ıinde yuılı vuıf ve prtları haiz ol· 
makla beraber hukuk fakültesinden 
de mezun bulunan isteklilerin niha· 
yet 1. 7. 940 tarihine kadar .zat itleri 
U. mUdUrlilğUne müracaat etmeleri 

·······················" 
lilzumu illn olunur. 

(2987) 12979 

••••••• .,. 11ıı11ıı11111111111111ı~_ 
1\1 A. LEVAZIM AMIRLICI 
~ .l'Qltk daire s ......;~------
~ - Buiday naklettirilecek S İl' Denıirtepe U- E Ankara LnHım Amirlili Satm Alma 

....... (3) numaralı cı- = Komisyonundan : 

~·-· - . 1~ :--'''oda ve bir ıe-: 1 - Ankara silolarından almarak r&ste-
ı.!_'-ret olan ikinci 5_ rilecelı: deiirmene nakledilecek SSOO ton 
'l1? T butda:J'lft nakliye açrk eksiltmesi 28-6-940 

111111 • el: No. 6334 E saat 15 de Ankara Lv. lmirliii aatrn alma 
1111111111111111111111r komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4640 lira ilk te -
minatı 348 liradır. Şartna.meei komisyon -
da ıörülür. İsteldilerin kanuni vesikalarla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(2851) 12844 

Tahmil tahliye i,i 
Anhra LnHım Amirlili Sıtın Alma 

misyonunda yapılacaktır. 
2 - Muhammen bedeli 62~ ura ilk te

mlnab 393 Ura 76 kuruftur. şartnameal 
komisyonda «6rllltır. (8086) 18069 

ULUS -7-

GOMROK VE iNHiSARLAR V. 

Ben.in alınacak 
GOmrüJ: .-. lnbisa.rlar Yeki/etinden : 

1 - V elı:llet mllbm otomobiliyle moto • 
aildeti için 940 malt yılı içinde 4500 litre 
benzin açık eksiltme aauliyle alnıacalı:tır. 

2 - Beher litre berıM için 15 lauıst fi. 
:rat tahmin edllmiı olup manıkbt tanina
tı 84 lira 37 kwuftur. 

S - Bu iıte ait tartname h.- itin Velrl • 
let levazım mUdlirlillünd• ııörfilebilir. 

4 - İhale 26-6-940 çartamba. ctintl saat 
15 de levazım mUdllrliltlnde kurulu Mltın 
alma komisyonwıda yapılacatmdan kan11 • 
Dl YUrf1an haiz istc!klilerin mavaldcat te -
mlnatlarmı Vekllet vezneeine yatırarak a
lacaldan makbuzlarla belli elin ve saatte 
komisyonda hazır bulunmalan liln olunur. 

(2722) 12736 

Elbiselik kuma$ alınacak 
Gümrük ve labisarlar VeHleti : 

1 - Vekllet kolcu ve müstahdemleri için 
680 metre elbiselik kumaı açık eksiltme 
ile alınacaktır. 

2 - Bu kumaılar için 3740 lira bedel 
tahmin edilmiı olup muvakkat teminatı 
280 lira 50 kuruıtur. 

3 - Bu iıe ait ıartname her giin vekllet 
levazım müdürlüğünde görülebilir. 

4 - İhale 29. 6. 940 cumartesi ıünü saat 
10 da vekilet levazım müdürlüğünde kuru
lu aatın alma komisyonunda yapılacağın

dan kanuni vaaıfları haiz isteklilerin mu
vakkat teminatlarını vekllet vezneaine ya. 
tırarak alacakları makbuzlarla birlikte bel
li ıün ve saatte komisyonda hazır bulun
maları illn olunv. 

(Z861) 12862 

562 adet bayrak diktirilecek 
Gümrük ve lnlıısırlar VeHlt'tı : 
1 - Glimrilkler için 562 adet muhtelif 

boy MilU ve ıümriilt bayrıfı açık eksiltme 
ile diktirilecektlr. 

2 - Bu bayraklar için 2455 lira 35 kıı
ruı bedel tahmin edilmiı olup muvakkat 
teminatı 184 lira 15 lı:uruıtur. 

3 - Bunlara alt .. rtna~e her giin ve
kllet levazım mfidlirliliiinde ıörüle-bilir . 

4 - fhale 29. e. 940 cumartesi rünü saat 
10 da vekilet lensım mildürlüiUnde kuru
lu aatm alma komisyonunda yapılacaiın. 
dan kanuni vasıfları haiz isteklilerin mu. 
valtltat temipatlarını vekllet veznesine ya. 

tırarak alacaldarı makbuslarla birlikte bel. 
11 ıtın ve saatte komisyonda hazır bulun. 
malan ilin olunur. (2862) 12863 

ZlRAA T VEKALETi 

--------------------------Ecza veaire almacak 
Etlikte Veteriner Bılt.terıyoloJi 11e s ... 

roloji Müesst!St'si Dirdtörlütüadt!n: 
1 - MUteahhlt nam hcanbına mUeaaeııe 

ihtiyacı lçn 61 kalem ecza ve mevaddı mU
lenene ve analiz maddeler açık eltslltme-
7e konulmuetur. 

2 - Tahmin edilen bedell 2119 llra 90 
kuruıtur. 

1 - Muvakkat temlnab 159 lira olup 
banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
devletçe kabule ıayan hazine tahvill temi
nat olarak kabul edlllr. Tahvillerin de ha
aineye teslimi ıarttır 

4 - İhaleli! 28. 6. 940 cuma günü ıaat 
115 tedlr. Şartnamesi mUeaaeseden bedelsiz 
olarak verilir. 

6 - 2490 aayılı kıınunda yazılı ıartları 
haiz olan lateklllerln tayin edilen gün ve 
saatte Ziraat VekAletı muhasebe mUdUrlll
tunde toplanacak olan satın alma komis
yonuna müracaatları. (2949) 12958 

Y eıil yonca alınacak 
Etlikte V t!teriner Balctt!rİyolojı ,.C' Se

roloji Müessesesi Direktörlıiliinden : 
ı - Müeaııeaede mevcut tecrllbe hay

vanları ile aerom beygirleri için S0.000 llA 
60.000 kilo yeıll yonca açık eksiltmeye 
konulmllflur. , 

2 - Tahmin edilen bedeli 1800 liradır. 
8 - Muvakkat teminatı 135 lira olup 

banka mektubu veya vezne makbuzu ve 
devletçe kabule oayan hazine tahvili teml
nat olarak kabul olunur. 

f - İhalesi 28. 6. 940 cuma gUnU ıaat 
15 tedlr. Buna alt şartname mUe111eseden 
bedelsiz olarak verlllr. 

5 - 2490 aayıh kanunda yazılı §tu"tları 
haiz olan isteklilerin muayyen gUn ve sa
atte Ziraat VekAJetı muhuebe dlr,ktörJU· 
ğllnde toplanacak olan ıatın alma komis
yonuna müracaat etmeleri. 

(284l'i 12840 

ENSTiTÜLER 

Alakadarlara 
Ankara lsmetpaşa Kız Enstitüsü 

Müdürlüğünden : 
1936 senesinde kooperatifimize his

sedar olarak kaydolunanlar eski hiı
se senetlerinin bu kere bastırdığımız 
yeni hiaae senetleriyle değiştirmek il· 
zere ilin tarihinden itibaren 25 hazi· 
ran 1940 salı günUne kadar okulumu· 
za müracaat etmeleri cira olunur. 

(2926) 12939 

Satılık hUTda demir 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü lktı 

sadi işletme Mudıirlıigıinden: 
ı - Ank&rada Keçiören şoııeai üzerinde 

kAln lktuıadt işletme müdUrlUğU bahçe
sinde mevcut tahminen 15-20 bin kilo rad 

ANKARA VALJLICI 

lntaat münakasası 
Anhra Villyetindeıı : 
1 - ViH.yetimizin Beypazar kazaamda 

inl8 edilen koza botum evinin ikinci kmm 
inpatı ya.ptırılacalı:tır. 

2 - lnıaatm muhammen bedeli 740 H • 
radır. 

3 - Şartnam•i Ankara vlllyet sirut 
miidürlüiünde ve Beypazar :ziraat daire -
sinde ıörülebilir. 

4 - thıle 1-temmuz-940 rilnline teıUdüf 
eden pazarteei ıünli uat 15,30 da Villyet 
daimi encümeninde yapılacaktır. 

5 - latekliler muhammen bedeli % 7 ,5 
depozito akçesi tutan olan 55 lira 50 lı:u • 
ruıa ait banlı:a mektubu veya hususi mu • 
hasebe vezneaine 7atırılmıı makbuz ile 
birlikte eksiltme ıiinli ıöıterilen saatte 
villyet daimi encümenine relmeleri illn o-
lunur. (2918) 12937 

4 Kamyon alınacak 
Ankara Valilığinden : 
14.000 lira tahmin bedelli nafıa dairesi 

için alınacak olan (4) adet kamyon kapalı 
zarfla eksiltmeye çıkanlarak va.itti muay
yeninde zuhur eden talibin mukabil teklif 
dermeyan etme9ine binaen 2490 sayılı ka
nunun (40) ıncı maddesinin son fıkraaına 
tevfikan bir ay müddetle pazarlıia konul
mu,tur. 

İstekliler (1050) liralık teminat mektup 
veya makbuziyle birlikte pazartesi ve per
ıembe günleri aaat 15 buçukta daimi encü
mene ıelmeleri. 

BuM ait ,artnameyi her ıün Naha mU
dıirlü~ünde görebilecekleri. 

(28&2) 12872 

Çadır tamir- ve mübayaası 
AnJcara Valıliğinden: 
Keoif bedeli ı 21W ı liradan ibaret bulu

nan n.ıfıa idaresine alt (10) adet mahnıU 

. 
J - Jılujnh1U•11mM•• laJmeti (12.00I) 

liradır. 

3 - Teminat 1800 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiycn· 

lerin bergün Encilmen kalemine ve 
isteklilerinde 28.6.940 cuma günü sa· 
at 10,30 da Belediye Encümenine mü• 
racaatlan (3054) 13063 

Kiralık dükkan ve udiye 
Ankara Belediyesinden 

Teminat Kirabedeli 
Lira Lira 
637 50 4250 Mezbahadaki pa. 

135 

182.85 

41.40 

çabane 
900 Halde41 numa • 

raıı dükkan 
1219 (Sıbat Bakanı .. 

ğı karıısında O. 
tobüs duralı: ye-
ridcki büyük 
dükkan 

276 İstasyonda 221 
metre ınurabblaa 
ardiye 

Yukarda mahal ve kira bedelleriy
le teminatları yazılı Belediyeye ait 
gayri menkuller ihale tarihinden iti• 
baren 31.5.941 tarihine kadar pazar • 
hkla kiraya verileceğinden prtname
sini g8rmek istiyenlerin her gün En
cümen kalemine ve isteklilerinde 
28.6.940 cuma günü aaat 10,30 da Be
lediye Encümenine müracaatları. 

(3053) 13061 

ASKERi FABRiKALAR 

50 Ton % 99.S .afiyette parça 
halinde kükürt alrnacak 

ve (21 o.det mUhendla çadırı mUbayaaıı!yle Askeri Fabrikalar Umum Mildürlüil 
(170) adet çadır tamir iti 8. 7· OfO pa,;ar. Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
teal g1.lnll saat on bet buçukta daimi eneU- Tahmin edileıı bedeli (12.900) lira oı.a 
m nlnde thaleel yapılmak Uzere açık ek -
alltmeye çıkarılmııtır. yukarda yazılı 50 ton kükürt Askeri fabri-

İatekllluln (161) llra (25) lnırufluk kalar umum müdürlüğu merkez utm alma 
muvakkat teminat mektup veya makbu- koıniayonunca 8-7-940 pazartesi aiinü Mat 
siyle ticaret odumın vealkulyle birlikte 11 de ltapa.lı zarfla ihale edilecektir. Şart
sözll geçen ll'Ün ve aaatte daimi encümene 
gelm<>Jerl. name paruız olarak ltomiayondan Yerilir. 

Buna alt keııt ve ıartnameyl her ~ Taliplerin muvakkat teminat olan 967 lira 
nafıa mlldllrJUğilııde .-ısreblleceklert. (50) lı:unıtU havi teklif mektuplannı mez-
___ <:.::2:.:9.:51:.:):_ ________ 1_29_M_. ıltar ründe saat 10 a kadar komisyona TW-

ANKARA BELEDiYESi 

Saıtılrk yer 

meleri ve kendilerinin de 2490 uyılı ltaım
nun 2 ve 3. maddelerindeki veuikle komia
yoncu olmadılrlanna ve ba itle alikadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası T .. 

aibaiyle mezkdr ıün ve saatte komisyona 
desinde hurda demir aksamı mahallinde Ankara Belediyesinden : müracaattan. (3102) 13068 
aatıhktır. ı - Yeniıehir'de 1090 ada 5 panelde bu-

t t •• k ... 1 2 _ Almak latıyenler mahalllnde her lunan 66 metremurab baı yol fazlası utıl· npa muna a Vakit me,;ktlr demirleri görebilirler. 6 Ton tutkal alınacak 
labl .. rlar Umum •üdürlüfünden : 3 _ c.. 7. 940 tarihinde taliplerin vere - mak üzere on beı cün müddetle açık art - Aıierl Fabrihlar Umum Jliüfürlill 
1 - İdaremizin Ankara baımüdürlüiü • ceklerl en yUksek ve 1nuvafık fiyat ile tınnaya konulmuıtur. Jlerk~z Satırı Alma Komiıyoııuııdaa: 

itine bailı (Alibaba) tuzlaıında (lSOO) met mahallinde toptan satılacak olan mezktr 2 - Muhammen ktıymeti 165 liradır. Tahmin edilen bedeli (4500) lira olan 1 
nı murabbaı aathmda (2) adet tabahhur ab demirleri görmek ve fazla tafsllAt almak 3 - Teminat (12,38) liradır. ton tutlraJ A81ı:erf fabrikalar umum müdüı-

- Uzere Ankarada Keçiören ıosesi Uzerlnde 4 _ Şartname ve kroki•ini rörmek in 
duıınm lnpsı kapalı zarf uıuliyle eksilt - ki eski ziraat mektebi yanında lktıeadt it • lliiü merkez Mtm alma ltomi9Yonunca 
meye Jı:onmuıtur. letme mUdUrJUğllne ılmdlden müracaat e- yenlerin rer ıün encllmen kalemine ve is • 9-7-1940 aalı ıünU saat 14 te kapalı .zari 

2 - İnşa edilecek abdanların muhammen debllirler. tekliler:in de 9-7-940 salı giinüsa at ıo,3o da ile ihale edilecektir. Şartname parallz ola 
bed U 10329 1. 84 ku " - Satış tarihi olan :5. 7. 940 tarihinden belediye encümenine müracaatlan. (3018) rak komı·syondan verilir. Taliplerin mu 

e ıra ruştur. bir gün evellne kadtı.r mak.luan yUz Ura de 13057 
3 - Elı:ailtme evnıJn Ankara'da inhiuc- pozlto akçesinin tktıaadt ıeıetme vezneal nılıılıat teminat olan (337) lin (50) kunıt 

ı. baemüdlirlütünde ve l.ıanbul'da Gala - D• yatanlm.uı l&aımdır. Telefon No. 1146 Satıldc .,. " ~ numaralı lranmmn ı '" S. maddet .. 
ta'da yolcu ealoaa brfıaında lnhi1erlar (IOCl8) 13063 ~ rindelı:i Teealde komiayoncu olmadı:klan 
'lllll1llD müdilrlliiil merkeainde tuz fen ta - Aüar• Belediyniııd~ıı: na Te ba itle alMwiar tik:cardan oldukla 
betıinde ıörülebilir. S Al 1 - Yenlfehlrde 1049 &da 11 panelde rma dair ticaret odası vesibıiyle mezk6r 

4 _ ELst' ltme 10 ı~-·· """ ç•--mba Ankara Lv. Amirliği a. · bulunan 129 metre murabbaı yol fuluı .. ... • ._ __ , .. t'·-"' ..,.... .. _ ,,_ -..... K 1 b . -•- • aahlmak U•<>re on beı gUıı mUddeUe .... k run ve ........ a.uuusyona mura.caa ~. 
....... .o.-L- 'da inh. lar o. na 0 öncleri en anç &1JKeT1 -·· ""' _,,. (•tol) 1•,..,. lilnil sut on ~·• ft.IJ&Ara • ıaar e arttırmaya konulmU§tur. ~ <JVV'I 

baı mUdürlü(ünde milteıelı:kil komisyonun- kıtaat ilanları 2 _ Muhammen bedell (Mfi) liradır. 
da yapılacaktı!': 8 - Teminat (48,88) liradır. 

5 - İstekliler, teklif evrakı meyanına, Tezek alınacak ' - Şartname ve krokiılnl görmek ı.- MiLLi MODAF AA VEKALETi 
'- b'l tıyenlerin her gUn encUmen kalemine ve W-ılmdi,.e bdar yapmıı oldmdan bu .. a 1 ı - SUrbehan blrllklerl tçtn 3.871.830 teklllerln de 9. 1. 940 aaıı gUnU aaat 10,80 

iılere ve ticaret odaanıa kayıtlı bulunduk- kilo tezeği kaplı zarfla ebtltmeye konul- da llııledlye encUmenlne mUracaatlan. Yatak kılıfbk bez alınacak 
lanna dair vesikalarım da lı:07&caklardır. mU§tur. (8017) 18066 •· JI. Vdileti Saua Alma Ko. : 

6 _ Muva.Jdra.t teminat miktan yüzde ye- 2 - Tahmin edllen bedell 38718 Ura 30 t.ahm.in edil 
1
. st 

dl buçuk hesabiyle ( 775) liradır. Teminat kuruıtur. İlk teminatı da 2904 liradır. Bot teneke satrtı -~ebe~-~~~neb. -.-.. :ac ~ı:ı 
3 - Ekmltmeel 5 temmuz 940 cuma gU- A-L··• Belediyesiad~n .. _.., o ..... 7ı1111• ın ........ e 7S ıiı 

için mlllt bankalardan almecak mektup i- un saat 10 da tUmen komisyonunda yapı- 11&.. bes 29 haziran 940 cuınarıe.ı ciinü saat 
le boru rayiç fiyatından ,.Uzde on bet ne*- lacaktır. İateklllerin teklif mektuplarını 1 - Depoda bulnan 590 adet bot 10 da Ankarada M. il. v. utm alma Ko. 
aaıiyle millt eeham kabul edilir. aaat 9 a kadar kom187ona teallm etmeleri ~ ve 282 adet adiki ceman 872 •· da puarlılrla aatm almacaımdaa istekli-

7 - Teklif mektuplarmı ve diier evrakı ·~~· Evaat ve ıartnameal 19' kun11 mu- det teneke pazarlıkla satılacaktır. lerin 1050 liralık lı:att teminatlan ilı bi~ 
havi sarflar uulün.e röre mühürlendikten kabilinde her zaman a"örllleblllr. 2 _ llubımmen kıymeti (156) lira likte pazarldı: ciin ve autmda mezltllr Ko. 
sonra, ihale saatinden bir saat eveline ka - (.,...,") 12961 

· .. ....., (96) ntuıtur. da bulunmaları. dar An.kara inhiurlar bat müdürlüğüne 13008 
makbuz mukabilinde verilecektir. Posta ile Sade yağı alınacak 3 - Teminat 27 lira 55 kuruştur. _____ <_30_0_3_> ________ _ 
ıönderilecek tekliflerin< ıene ihale saatin· Çaıı.aHale llüst.abbaı ll"'ki Satın Al- 4 - Şartnamesini görmek istiyen-
den bir ıaat eveline kadar komisyona ıel· m:: Komisyonundan: lerin her gün Encümen kalemine ve 

1 - Çanakkale mllstahkem mevki bir DEVLET DEMIRYOLLARI miı olması lazımdır. Postada vaki olabi - Jlklerl için 156000 kilo ııadeyağ kapalı isteklilerinde 28.6.940 cuma günü aa-
lecek recilıımelerden dolayı bir ı6na mesu- zarfla eatın alınacaktır. at 10,30 da Belediye Encümenine 
llyet kabul edilımes. 2 - Sadeya#Jnın beher kilosu 12f> ku müracaatları (3016) 13055 

8 - 811 hususta daha fazla tafalllt al • ruttan 195000 Ura blçllmlftlr. D. D. Yolları Uınuın •üdtulüliiadeıı: 
Memur alınacak 

leri 3 - İhalesi 11. 7. 940 pertembe ır11DU aa- M teahh" b b 1 - Devlet demlryollan i.Wyon aım• malı: latiyea n <3> lincll maddede yazılı at 11 de Çanakkale mUıtahkem mevki sa- Ü it nam ve esa ına tında t.tihdam edilmek Uaere mtı.abaka 
7erlenı müracaat etmeleri. (3079) 13066 tın alma komisyonunda yapılacaktır. itfaiye malzeaıeai alınacak Ue orta mektep mezunlanadan b&reket 

4 - tateklllertn lhaled"n bir saat evel memur namzedi ve aekerllklerlnl yapmıı 
teminat akçeleri olan 11000 ltrayı ve tha- Anhr• Beled.iynindea llae mezunlarından tıletme ve bareket me-
le kanununun 2 • S. cU maddelerindeki ve- 1 _ İtfaiye için 10 kalem 'Hortum munı •tajyerl alınacaktır. 
aalk ile blrllkte kOllltmyonıı raUracat etme- vesair malzeme pazarlıkla alın~cak • 2 - Mllsabakad.a kazanan orta mektep 

iKTiSAT VEKALETi 
lert. mezunlarına 60, lise mezunlarına 74 Ura Benzin alınacak fi - Sadeyatına alt evsaf ve lfU'bıameal tır. ücret verilecektir. 

llrtısat V11kaletindea : Ankara, tetanbul,• lzmtr Lv. lmlrllklert 2 - Muhammen bedeli (7130) lira- 8 - Müsabaka tmtlhaııı llıe mezuıılan 
Sa. Al. Ko. tıe Diyarbakır Kor ve Çanak- için 28 haziran cuma ve orta mektep me-

1 - (5000) litresi makam otomobi· kale mUıtahkem meftt Sa. Al. Ko. da sö- dır. zunıan için 1 temmuz pazarteal günleri 
li ve (2000) litresi motosikletlere ait rWUr. (3036) • 180158 3 - Teminat (1066,5) liradır. saat 14 te Haydarpqa, Sirkeci, Ankara, 
olmak üzere (7000) litre benzin aatın Un alın---'- 4 - Şartnamesini görmek iıtiyen- Balıkeatr, Kayıerı, Malatya. Adana. Afyon, 

~ İzmir ve Erzunım lfletme merkezlerinde alınacaktır. Adana Askeri Satın Alm• Komisyoııun- lerin her gün Encümen kalemine ve yapılacaktır. Müracaatlar bu iıletme mü-
2 - Tahmin edilen bedeli (1750) dan: isteklilerinde 28.6.940 cuma günü aa- dUrlUkleri ve lata.iyon tefllklerince kabul 

lira ve muvakkat teminatı (131) lira ka~ı~~~~k~~!;:"ko~~m~~~u~~nM: at 10,30 da Belediye Encümenine miı· 011:'~\ıu..bakaya tıtlrlk teratU tunlar· 
(85) kuruıtur. hammen bedeli 27 000 JlrAdır. tık teminatı racaatları. (3052) 13060 dır: 

3 - İhale 27 haziran 940 perşembe 2025 llrRdır. F.kıılltmeal s 7. 940 pazarte- A - Türk olmak, 
günü saat (10) da levazım müdürlü· al gllnll saat 9 da Adana askert ııatın alma 4 Motorpomp alınacak B - Ecnebi bir kJmııe ile evli olmamak. 

komisyonunda yapıhcaktır. C - 18 :t•nşını bttrmlş ve otuzu ı;:eçme. 
ğiinde toplanacak olan satın alma ko- 2 - Şartname~! bta.nbtıl, Ankara ıeva- Ankara Belediyesinden mlı olmllk 130 yq dahil ı 
misyonunda yapılacaktır. sım Amirliklerinde AdanR askeri satın al- 1 - Belediye İtfaiyesine lüzumu D - Orta mektep mezunları için asker-

m" komi d >< Ul bili lltlnl yapmamıı CJ1Rnların aekerlia..nf y•-4 - Taliplerin .. rtnameyi görmek eyonun a gur e r. olan biri büyu .. k ve üç adet küçük ol- •• -.-
ır- S - Talipler kıı.nunun 2. 3 Uncu madde- maaına, en az bir s ne zaman kalmı.ı Te ll· 

ve% 7,5 muvakkat teminatı yatırmak ıerını haiz olduklarına dair ves&Jkl hlmll mak üzere dört Motorpomp pazarlık· 11. mezunlan için de aek~llklerlnl yapmlf 
Uzere levazım müdürlil""nne müraca- olarak tayin olunan uatten en az bir aa- ı ıa alınacaktır. olmak 

... t ı rt ti 6 - MU88.bakada muvatti.k olanlana atları illn olunur. a eve zartıanm komisyon yue ntı Vf'r-
• mlı olmaları llz'lmdır. (8096l 13067 bll!hAre idare doktorlıın tarafından yapı· 

12779 lacak muayıın,.de sıht durumlan demlryol 
lflerlnde vazife l!'Örm,te elvertııt bulun -
mak. Un ah nacak 

6 - Müracaat iatıdalanna ballanacak 
Mldyatın btr aeneUk ihtiyacı olan 200 ton fabrika unu &1-.ıda yuılı ıekil ven- vesikalar ıunlardır: NUtua ctlsduıı, dlplo~ I> Yol inşaatı 

,;1:1 ~actımeniııdea: n.--... .. 
il ~. lıa.i ilikte olup birinci eu lltmede talip suhur etmiyen ve .,altda S -•- mabaınınea k.,U bedeli, mun.kt 

~>\t Uae • sUn ve aaau yasılı tkl yolda yapılacak temyei ttın.blY• yeni Ya l'll"VY• ıoee, latllrfaf ve llD&l imal& 
~~~~D kapalı zarf wru llyle ek8iltmeye konulmuıtur. 

manda ihalesi tcra edilecektir. Taliplerin 2490 aayılı kanunun bu huaua için latedl- mil veya tasdikname, ukerUk vealkut, 
ti ıeraltte ve lhale aaatlnden bir ıaat eve ı urflan vennlı bulunmaları llA.n olunur polisten taadlkll iyi huy klfıdı, çiçek &fi 

Mikdan Tem inab K. bedell kAfıdı, evli olanların evlenme cüzdanı t 

t...__ -. ...,'!~ende yapılac8k tır. •-..a- ""·•mı _ _..__ ..xr111 
~let -~ -aıneat ve aalr mUt eferrt evrakı Zon.,uldak nafıa mUdtırtyet......, ve .... e .... ..._ kalemlnde .... e-

S "'~~r Ilı: Yola birden veya birine talip olabilirler. 
-..:..~~ Clrınek ııtt enler lha le tarihinden 1ekia gUıı evel vtllyete mU raca.alla bu tıe alt alacakları ehliyet veli· 
~ ır .. ~ ttcarei odam ve muvakkat temlııat makbuau veya benka mektubu ve teklifine alt mektubunu muh
~~ hUkUmıerıne g6re hazırlanacak kapalı :urflanm muanen th al• aaatınden btr aut evellne kadar daimi 

.,91'ınelert llA.n olunur ( 6111/3077) 13064. 
lluhmmen Muvakkat 
bedeli keılf teminat İhale tartht Bedelinin ıruretl tedlyem 

Lira KrJ. Lira Krf. 
1115898 M 9llli 00 8. 'I. 940 puartelll 11 

JSJ.ao oo lCIOll 00 L f. NO pa..-a 

Clrı8l 
l'abrika UDU 

ldl kll Lira Kr. Lira Kr. İhale tarihi saat adet vealkalık fotoırraf. 
IOO.O:, K. ':art 1!500 oo 20.000 217/940 10 7 - Daha fazla malQmat almak tırtlyen-

(2743> 12738 lertn lıletme mUdUrlUklerine veya iatuyoD 

Sade yağı ah nacak 
/Jlıdyat Aıl:erl Satın Alma Ko. : 
Midyat blrUklerinln bir aeneUk ihUyacı olaıı (16.000) kilo Hdey-.ınııı aıatıda 

yasılı fekli ve zamanda ihalesi icra edilecektir . 
Taliplerin 2490 uyılı kanunun bu huaua için i.tedtll ıerattte ve ihale aaatlnden 

bir aaat evel zarflanm Midyat satın alma komlmyonuna venıaiı bulunmaları. 
Mikd'lrı Ekslltm• Teminatı M. bedeli İhale T. SaaU 

!Qlo Şekli Lira Kr. Ltra ıcr. 
ıl.000' it. sarf ım 00 !IM>OO 00 s. uo cuma 10 

(J861) llMt 

tefllklerlne bizzat mQracaat etmelidirler. 
8 - İatıdalar, Jlae mezunları için 2~ ha

ziran ıah ve orta mektep mezunları için 
de 29 haziran cumart,.sl gtınU aaat 12 ye 
kadar kabul olunur. (2M4) 1273' 

Zayt - Ttlm 2S alay Sl Tb. 2 Bö. 8 dea 
İzmit 929 senesinde aldıtım aakerllk tez. 
keremi zayi ettim. YenlaJnl alacağımdan 
eaklslnln hUkmU yoktur. Kızılay gazmuke 
fabrlkuı atölyeler aemııtnde n 1 Beyraıa 
Demirbükm 141J 
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Dünkü su baskınından görünüşler 
~ ., 

Maarif Cemiyeti Kolleji c:ivannda biriken 8UIC11' 

ltlaiye .ulan boıalhyor· 

w,_.,ıa O• laocın araanda oturmıyanlar nq• İl• dra/ı HYJ'Mİ~rlar. • , 11 

Sa bculnmna afnyan bir konlf'Uya ziyaret 

Kollei. ciuannda eı;yalannı taııyanlar da oanlı ••• Sıhi7.• V MM.ti' nin önii • •• 


