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Somme' daki taarruzlar tardedildi 
Başvekilimiz bu akşam 

radyoda umumi 
Vaziyeti izah edecek 
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Almanlar 1 Om yıs taarruzundan 
t:.1<nü _ r. e ı ay am ugun - azıran 940 pazar 

~ konuş~aat 20 de radyoda umumi vaziyet hakkında bir 
a Yapacaktır. 
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Gafenko 
istifa etti 

Sovyet mümessilini kabul eden 
Prens Paul 

Sovyetler ve 
Yugoslavya 

Müttefikler şimdiye kridar şimalden 
100.000 den fazla askeri geri alddar 

Yerine münakalôt nazın 
Cigurtu tôyin edildi 
Bükre§, 1 a.a. - B. Gafenko İsti

fa etmit ve istifası kıral tarafından 
kabul edilmi§tir. Gafenko 1938 ka
nunuevclindenberi hariciye nazırı • 
dır. Hariciyeye münakalat nazırı B. 
Cigurtu, onun yerine de demiryol
ları umumi müdürü B. Macovci gel
miştir. 

Kabinede diğer bazı değişiklikler 
daha olacağı hakkındaki şayiaların 
da doğru olmadığı zannedilmekte -
dir. 

Galenko'nun Fransız büy:ik 
elçisine ziya/eti 

BUkre§, l a.a. - Havas: Romanya hart
( Sonu 1. Uncü savfada ) 

Diplomatik münasebat 

belkide bir aya 

kadar başlıyacak 
Belgrad, ı a.a. - Avala ajansı bil

diriyor. 
Sovyetler birliğinin Sofya elçisi 

Lavrentiyef, dün kıral sarayında hu
susi defteri irnzalctdıktn ve hariciye 
nazırı Markoviç, başvekil Tsevetkoviç 
ve başvekil muavini Maçek'i ziyaret 
ettikten sonra dün hariciye nazırı 
Markoviç tarafından şerefine verilen 
öğle ziyafetinde bulunmuştur. 

B. Markoviç, B. Lavrentiyef'in Bel
' Sonu S inci sayfada ) 

Pariı, 1 a;a. - 1 haziran sabah tetıi
liği: 
Fransız ve İngiliz kara, deniz ve ha

va kuvetleri, tam tesanüt halinde, 
Dunkerque'de alman tazyıkına muka
vemet ve tahliyeyi temin için. tiddet
li mücadeleye devam etmişlerdir. 
Düşman, Somme'dan mürura verdi· 

ği ehemiyeti göstererek, bu mıntaka
da mukabil hücum yapmaktadır. Bu 
mukabil hücum tardedilmiştir. 

500.000 ki§i kaybettiler 
Faris, 1 a.a. - Alman menbaların· 

dan alınan mal\ımata nazaran 10 ma
yıstanberi alınanlar 500.000 kişi kay
betmişlerdir. 

Havas'ın verdiği malumat 
Paris, 1 a.a. - Havas ajansı saat 

14 de askeri harekat hakkında şunla
rı bildiriyor: 
Şimalde müttefik kıtalarının Dun

kerque müstahkem ordugahı {berine 

Avrupa sulhu meselesinde şimdi 
Ağır bir tank vinçlerle gemiye yükletiliyor (Sonu S. inci sayfada) 

Macaristan da söz söylemeğe başladı 

Macar hariciye nazırına .Qöre: 

Macaristan''" menfaatleri 
Mihver devletlerinin 

menfaatlerine uygunmuş! 
Sovyetlerin Almanya'ya karıı Macaristan'ı 

-
garanti etmek istedikleri de bildiriliyor 

Budapeşte, 1 a.a. - Macar ajansı 

bildiriyor: 
Başvekil kont Teleki, mebusan mec

lisi koridorlarında, Macaristan'ın ba
len endişe etmesi için hiç bir sebep ol
madığını bildirmiş ve demiştir ki: 

Macaristan, mütevazi kuvetleriyle, 
Tuna ve Balkan sulhunun idamesi i -
çin dostları Almanya ve İtalya'ya yar· 
dımda bulunmuştur. Bittabi, Maca -
ristan °da ihtiyat tedbirleri almak mec-

buriyetinde kalmıştır. Almanların, 

gerek dostlarını gerek düşmanlarını 
belki de aynı derecede hayrete düşür
müş olan büyük ve emin zaferleri her 
türlü intizar hilafına olarak, harbın 
kısa süreceğini göstermektedir. Bu
nunla, büyük bir endişe zail olmakta
dır. Çünkü, bitaraf olsun veyahut yal
nız gayrimuharip olsun, her küçük 
devlet için, birkaç sene sürecek bir 

(Sonu .J. üncü saylsdı) 

Madrid'de 

Üniversiteliler 
Cebelüflarik i~in 

nümayiı yaphlar · 
Madrid, l a.a. - Royter: bir çok ilni -

versite talebesi bu sabah İngiltere elçfüği 
önünde tezahUrnt yapmıe ve sokaklardan 
geçerken "Cebeluttank İspanyoldur" diye 
bağırmışlardır. Bu tezahürün yeni büyük 
elçi Sir Samuel Hoare'un muvasalatı ile 
aynı zamanda rastgetirilmcııi istcnmi~ ol -
maıı muhtemel ise de sefir sabahleyin ge -
leceği yerde öğleden sonra muvasalat et -
miştir. Gelip ~cçcnlerdcn ekserisi maruf 
olan İspanyol neza.ketinden inhiraf eden 
talebeye Ukaydi ile bakıyordu. 

Sovyet - lngiliz ticareti 
Londra, l a.a. - Sir Stofford Cripps ve 

heyetinin ingiliz - nıs ticaret müzakereleri 
hakkında Moskova'dan yeni bir haber alın
madığı ve B. Cripps'in elan Atina'da bulun
duğu Londra'dan bildirilmektedir. 

Baıvekalel Matbuat 
Umum Müdürlüğü 

Güzel sanatlar birliği resim 

Başvekalet Matbuat umum müdüt -
lüğüne sabık Bükreş elc;iliği mUnteşa 
rı ve matbuat bürosı.1 umumi kiitibi Se
lim Sarper'in tayini yüksek tasvibe 
iktiran etmiştir. 
Başvekalet matbuat umum müdürhi

ğü aynı zamanda radyo ve turizm mu 
amelatiy!e de ı~tigal edecektir. 

Ulus-Matbuat bürosu umumi katip
liğinde bulunduğu sırada bütün gaze
tecilik Alemine kendisini sevdiren, 
kıymetli arkadaş•mıza yeni vazifesin
de muvaffakiyet!er dileriz. 

Milli ~ef'in Letonya elçisini 
kabullerinde 

Letonya'nın Ankara elçisi B. L. E
kis'in Reisicümhur İsmet İnönü tara
fından kabulleri esnasında rahatsız 
bulunan hariciye umumi katibi Nu
man Menemencioğlu değil, umumt kl
tip muavinl Numan Tahir Seymen ha-
sır bulunmuıtur. ~a.a.l 

• • 
sergısı 

Sergide 

145 tane 

sergi evinde açıldı 
birliğe dair ressamların 

eseri teşhir edilmektedir 

Maarif Vekilimb: ıaıiyi açıyor 
:Vuw 4 Unctl ~ada 

Romanya'da iktisadi seferberiik 

Buğday ve yağ ç karılan 

maddeler ihraç edilmiyecek 

Romanya'cla çift süren köylüler 

Bükreı, 1 a.a. - Kıral, milli iktısadi seferberliğe müteallik bir 
kararname imzalamıştır. 

Romanya, 1940 haziranında bir petrol umumi komiserliği ihdas 
etmiş ve eylül 1940 dan itibaren buğdayın ve yağ çıkarılacak me-
vaddın ihracını menetmiştir. ( Sonu s. rncı sayfada > 

İsviçre'de bir Alman 
tayyaresi düşürüldü 

Berne, 1 a.a. - Ordu genelkurmayı tebliğ etmiştır · 
Cumartesi günü öğleden sonra İsviçre topraklan Tore bölgesind: ya· 

hancı tayyareler tarafından ihlal edilmiştir. Derhal havalanan İsviçre dev
riyesi bu tayyareleri takip ederek muharebeye ~irismiş ve bir tan•aıe 
Lngeres bölgesinde yere düşürülmüştür. Bu tayyare l ıir alman bombaı r?ı-

man tayyaresidir. 

F ransa'nın cenup doğusunda 
4 şehi bombardıman edildi 

Parls, 1 a.a. - Havas ajansı saat 23,30 da bildiriyor: 
Bugün gündüz alman tayyareleri Fransa'n n bütün doğu • ccn~p böl· 

gesinde mlihim bombardımanlar yapmışlardır. Fransız askc:ri ma.hfilleıi 
Bombardıman edilen yerlerle taarruzun bilançosu hakkında büyük bir 
ketumiyet göstCTiyorlar. Zira bu hususta tam malCıma• mev;ut değildir. 

Londra radyosu dün akşam sabaha karşı verdiği haberler arasında 
bombardıman edilen ,ehirlerln, Lyon, St. Etienne, Toulon ve Mars.llya 
oldutunu bildinnif, fakat baura.t hakkında ma.lQmat vermemiştir. 
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Son seyahatin inllbaları 

Ceb'e doğru 
Falih Rıfkı ATAY 

On alb kitilik heyet daha Pa- Fakat fransız münevverleri 
riı'te iken Britiıh Council'in mi- Mein Kampf'ı okumuılardı. 
aafirleriyiz. İtalyan radyosunun, Franıa'yı lngiltere'den ayırmak
ingiliz adalarına yol bulamıyan taki maksat, ikisini ayrı ayn av
till·k heyetinin geriye dönmek Ü· lamak olduğunu biliyorlardı. 
zere olduğu havadisini neden iy- Şimdiye kadar alınanlar iyi 
cat etmeğe lüzum gördüğünü bil- harbeden, fakat kötü siyaset ya
miyoruz. Londra'da bizi ilk defa pan bir millet olarak tanılm11-
kabul eden British Council reisi tır. 1 eylüldenberi biribirini takip 
ve koloniler nazırı Lord Loyd, eden hadiseler, ikinci hükmü tek
Te erteıi gün bize ilk ziyafeti ve- zip ediyor. Yeni harp baıladığı 
Nil Bahriye Lordu bu fayiadan zaman Almanya için başlıca teh-
1-hsetiler. Bahriye Lordu B. like, büyük demokra.ailerle or
Alexander dedi, ki: '"- Bir an tanca ve küçük hür devletlerden 
aeyahatinize devam etmiyeceği- mürekkep toplu bir cephe, bir 
.nizden korktuk. Şimdi bu korku- coalition karşısında bulunmaktı. 
muzdan sıkılıyoruz." Alman politikası ve propag'anda-

Henüz vaziyet havadan, yahut sı, bu tehlikeyi büyük bir meha
denizden Londra'ya kolaylıkla retle bertaraf etmeğe muvaffak 
gidilecek kadar tabii idi. Birkaç olmuştur. 
aün aonra franıız Baıvekilinin Eğer Norveç, Belçika ve Hol. 
vatan tehJik~i işaretini vereceği- landa bir gün istilaya uğrıyacak
ni uzak bir ihtimal ile hatınna larmdan emin olsalardı, •üphesiz 
getiren bi1e yoktu. daha ilk adımda müttefiklerle, 
Şüphesiz umumi bir rahatsız- hiç olmazsa plan kağıdı Ü5tünde 

Irk Yar. İkide bir alert düdüğü, hareket birliği yapacaklardı. 
halk yığınlarını metro tünelleri- Halbuki ıon taarruzun arif esine 
ne sokuyor. Sokakta rastladığı- kadar müttefik zabitlerine tahki
nız herkesin ya oğlu. kardeşi, ha- matlarını bile ziyaret ettirmiye -
hası veya. akrabasından bir erkek cek kadar bitaraflığa sadık kal. 
cephededir. Fransız vatanperver- dılar. 10 may11 ıabahı Belçlka· 
lifinin yüksek heyecanı, gönül- nm imdadına ko,an fransız ve 
lerde ve yüzlerde kara haber en- İngiliz orduları, bir meçhuller 
di,eıini tutuyor. Hiç bir ağızdan alemi içine dalmıtlardı. 
karar pi•manlığına delalet eder Führer alman milletinin 1000 
bir ıöz d ·vmuyorıunuz. Bir ço - senelik talihini tesbit edecek bir 
cuğunu 1914 harbinde kaybeden harekete bPLSladıfmı haber ver
ve bir yenisini 1939 harbi siper- mektedir. Böyle bir emniyet, an
lerine yollıyan ihtiyar ananın, cak bütün Avrupa'yı alman zabı
bir arka ıokak sığınağmda·tesa- tasınm hükmü altına almakla te
düfen buluıtuğunuz vakit size min olunabilir. Eveli iki impara
tekTar ettiği odur ki eğer totali- torluk tasfiye edilmelidir. Ondan 
ter tahakkümü devam edecek o- sonra ltalya'ya, Sovyetler Birli -
luraa Avrupa kıtasında hayat ğine sıra gelecektir. Avrupa kıta. 
mümkün değildir. sında tek bir milletin bin senelik 

Daha iki ay evel Majino hattı- bir hegemonya rüyası, hiç bir 
nı ziyarete gelmiştik. Asker ve silahlı ve hür milletin, diğer 
halkın o zamanki ruh halini dü- mahkum milletlere ümit verecek 
tilnüyorum: "- Harp sahasını mücadeleci ve tahrikçi mevcudi
ne zaman ve nerede bulacağız? yetine tahammül edemez. 
Kıtaları can sıkıntııından nasıl Londra'ya 14 mayııta hareket 
kurtaracağız?" Birçok kimseler- ediyoruz. Fransa henüz kaygı ile 
den bu aualleri İf İtiyorduk. Ma- karışık bir fevk dalgası içinde
jino hattı ark&11ndaki emniyet dir. Arada Belçika' dan gelen 
hi11inin gevşekliğe tereddi etme- mülteciler biraz havayı karartı· 
ıinden korkanlar az değildi. Gö- yor; sokak halkı bulvarlardan 
belı, biz hu h1rhi kokutup çürü- geçen battaniye ve yorgan ve 
tecefiz, diyordu. Radyoların bil- muhacir yüklü, çamuru kurumuı 
ha11a tatra halkı üzerinde tahrip. göç otomobil ve kamyonlarına 
çi bir teıir yaptıklarını işitiyor- biraz tedehhütle bakıyor. 
duk: Franaa ile hiç bir dat'amız Bunlar ~osel~r üz~~ine alça~an 
--La.- b" t k r· k" ... t tayyarelerın mıtralyoz atC!lenne 
,.un~u.-; ır e ranıız oyu ıı e- .. 1 bo b 1 • • ugramıt ar, m a arm uçurmuf 
mlyonız; nıçın bu harp? Neden olduğu kafa ve gövde parçalan-
fnıilbler için döğüfüyonunuz? m görmüılerdir. 

Kaleci Necdet'in 
muhakemesi bitti 1 

Büyük Millet Meclisinde 
B. M. Mec.Jiıi dün Şemsettin Günaltaym 

baıkanlıfında yaptıft toplantıda Denb • 
htanbul, ı (Telefonla) _ 23 temmuz • yolları ile devlet limanlan iıletmı umum 

da J'enerbahçe stadında yapılan Galata.aa • mlidllrllikleriyle beden terbiyesi ve paıta 
ray • Demlrapor maçında hakem Tankı telgraf ve telefon umum müdürlükleri 940 
yumruklıyan Demlrspor kalecisi Necdet bil el ı · ·· k · hakkındaki muhakeme bugün tlskUdar as- t~ er nı muza ere ve kabul etmııtir, 
Uye ceza mahkemesinde neticelenmiştir. 
Mahkeme, Necdetfn suçunu sabit görerek 
bir ay hapsine, yalnız Galatasaray oyuncu
larından Cemllln Necdete tahrik edici ma
hiyette ııöz ııöylemeslnl gö?.önUnde tutarak 
cezanın 20 gtlne fndlrllmeıılne sabıkası ol
madığından teciline karar verllmlgtir. 

Mevcut demirler resmi 
dairelere hasredilecek 

Çağrı 
x Divanı Muhasebat EncUmenl 3-&-1940 

pazartesi gUnU saat 10 da toplanacaktır. 
x Nafıa EncUmeni pazartesi glliıU saat 

10 da toplanacaktır. 
x GUmrUk ve İnhisarlar EncUmeni pa -

zarteııl gUnU saat 10 da toplanacaktır. 
x :Mllll Müdafaa Encümeni 3-6·1940 

pazarte.sl günU heyeU umumlyeden sonra 
toplanacaktır. 

x TeşkllAtı Eaaalye Encümeni 8·6-1P40 
pazarteel gUnU umumi heyet lçtlmaından 
sonra toplanacaktır. 

ULUS 

Bugünkü 
at yarışları 

Burün Ulcbahar at yarıelarmm bewlncisl 
saat tam 16 da ıehir ipodromun<la yaprla· 
caktır. Mevsim ilerledikçe koşuların ırü • 
zelleştiği, ikramiyelerin çoğaldığı görül • 
mektedir. Kaydolunan hayvanların çoklu
tu dolay11iyle her hafta diğerine niıbeten 
daha heyecanlı yarıılar aeyretmek mümkün 
olacaktır. Bu haftaki koıulara celince: 

Birinci koıu: 
Satıı koıuıudur. Dört ve dam yukan 

yaştaki halis kan &J'Qp at ve kısraklara 
mahıustur. İkramiyesi 190 lira mesafesi 
1600 metredir. Koıu:ra kayıtlı hayvanlar 
ıunlardır: 

1 - Unlü: A. Geliı 58 kilo, 2 - Efe II.: 
M. Dince! 58 kilo, 3 - Yüksel: F. Atlı 52 
kilo, 4 - Duman: A. Hayranlı 52 kilo, 
S - Sevim I.: F. Karabay 50,S kilo, 6 -
Önal: M. Batur 50 kilo. 

Bu mevsimde Yüksel'in bir iı yapmamış 
olması dolayısiyle ilk nazarda Ünlü 13nsh 
gözükmektedir. Fakat Yüksel'in düzeldiği
ni iddia edenler vardır. Eğer bu iddia doğru 
ise bu güzel atm koşudaki ıansı taııdığı 52 
kiloya na.r:aran diğerlerinden fazladır. Ün
lü ile Sevim'in pnıları plbı olmak bakı· 
mından müaavldlr zannınd.ayu. 

l ki.-1ci koıu: 
Sakarya kosusudur: Uç yaşındaki yerli 

halis kan lnglllz erkek ve dişi taylara mah
sustur. İkramiyeal 600 lira, mesafesi 2200 
metredir. Bu koıuya kaydedilen halis kan
lar şunlardır: 

1 - Ahime pour eux: S. Halim 56 kilo, 
2 - Mart 1.: F. Atlı~ kilo, 3 - Mis: N. 
Atlı 54,5 kilo, 4 - Sibel: Fa. Atlı 54.5 ki
lo, 5 - Gürayak: S. Batlangıç 54,5 kilo. 

Buıiln neticesi en fazla merak edilen 
lcoıu budur. Gelecek hafta Gazi koşusunu 
koıacak olan bu taylan biribirinden ayır -
mak mlitküldür. Maamafih ılmdiye kadar 
aldığı derecelere göre en ıansh Bay Sait 
Hallm'in Ahime pour eux ismindeki tayı • 
dır. Hafta içinde yaptığı güzel bir tecrilbe
den topalhyarak tıktığı hakkındaki rivayet 
ılmdiye kadar olduiu gibi bu haliı kanın 
bu koıuyu kolaylıkla kazanacağına bir iıa
rettir nnnındayıı. Eğer bu iddia doğru ise 
Mart I. veya Miı diğerlerine naazran pns
lıdır, 

O çüncü koıu: 
Palandöien ko:tuıudur. Dört ve daha yu

karı yaıtaki yerli yarım kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsus handikaptır. İkramiyesi 
3.20 lira mesafui 2000 metredir. Bu lcoıuya 
ıekiı yanm kan kaydedilmittir. • 

1 - Poyraz: S. Halim 67 kilo, 2 - Al 
Ceylan: t. Nalçın 60 kilo, 3 - Berceste: 
S. Halim 58 kilo, 4 - Bukın: C. Apayık 
54 kilo, 5 - Fru Fru: M. Vaganof 52 kilo, 
6 - Tunca: M. Attla)' 50 k9'o, 7 -c-uu 

T. Atcan 451 kilo, 8 - Yükıel: N. Sargun 
47 kilo. 

Taııdığı 65 kilo ile geçen haftaki 2000 
metrelik koşuda Nirvana ve Berceste'nin 
arkasında üçüncü relen Baskm bu hafta 54 
kilo ile n 1800 metre kopcaktır. Bu va
ziyet bu hayvanın eansmı çoğaltmaktadır. 
Fakat gerek Baakın gerekse Berceste ko. 
şuyu baıta rötilrmeılnl 1even hayvanJar ol
dukları için bunlarm mücadelesinden diğer
leri istifade edeceklerdir kanaatindeyiz. 
İyi kottuiu takdirde Al Ceylin'ın ı~ınsını 
bu lkiıinden fazla buluyoruz. Koıu tahmi
nimiz gibi cereyan ettiği takdirde başta ge
lenler aruında Fru Fru'yu rörebileceğimi
ıl zannediyonı.1. 

Dördüncü koıu: 
Saklavi koıusudur. Dört ve daha yukarı 

yaıtaki haliı kan arap at ve kısraklara 

mahsus handikaptır. İkramiyesi 400 lira me
u.f esi 1800 metredir. Bu koıuya on Uç hay
van kaydedilmlıtlr. 

1 - Örnek: H. Güçlü 63 kilo, 2 - Boz
kurt: N. Kurtay 61 kilo, 3 - Uçar H. Atlı 
60 kilo, 4 - Bora: R. Baysal 59 kilo, 5 -
Tomurcuk: D. Günday 57 kilo, 6 - Çelenk 
F. Simsaroğlu 56 kilo, 7 - Ünlü: A. Geliı 
S5 kilo, 1 - Yükael: F. Atlı SS kilo, 9 Sel: 
S. Apayık 53 kilo, 10 - Vural: F. Özaltın
h 52 kilo, 11 - Aıkm: S. Böke 51 kilo, 
12 - Can: S. Balkır 50 kilo, 13 - Heyull: 
K. Koçak 49 kilo. 

GiiDUn en ıüıel koıusu olacalmı tahmin 
ettifimiı bu yanıta merakhlarm her bal • 
de fazla heyecanlı dakikalar geçireceğini 
umuyoruz. KHo tevziatı o kadar iyi tanzim 
edilmiıtir ki yeknazarda favoriyi bulup ~ı-

Yabancı dll imtihanında 

kazanan memurlan yauyoruı 
Yıı.bancf dil imtihanına giren memurlar

dan kaza.nanlann isimleri belll olımııtur. 

Ankara'da kazananlan yazıyoruz: 

Almancadan kazananlar 
Ekmel Onbulak, Celal İmre, Necdet Ce

mal, Suat Ataullah, Sami Dursun, Halil 
Bqıun, Asım Süreyya İlof lu, Ahmet Onar, 
Btlll Baıırı. Cavat Alpar, Sabahattin İmar, 
ZtFa Helvacı, Rilstem Akael, Orhan Düz
güneş, Güngör Kara!, Georıe Motaf, Ha -
san Aral, Muzaffer Tlabar, Ahmet Pekin, 
Burhan GiinerırUn. Akif Sert Fikri Soyer, 
Hakin Pckman, Netet Sonuıııan, Danlı Ko
per, İlhami Ataylk, Bekir Sıtkı Baykal, 
Efdal Venaürel, Süleyman Tamer, Sami 
Sert, Raalm Duruyan, Raılt Kurtunlu, Sa
hip Tanauk, Saim Atasagun, Fahri Tando
ğan, Şefıkati Tilrkekul, Nusret Altıncı, 

Hakkı Serter, Fethi Doııdotru, Enver Ata
bek, Burhanettin Sezginer, Feridun Yerli
ci, Klmi Suveren, Süreyya Engin. 

Fransızcadan kazananlar 
Niyazi Tolıar, Seyfi Altınbaı, Fahri 

Tandoian, Bekir Sami Drimer, Server 
Atay, Raıit Kurıunlu, Refik Birman, Baki 
Kiper, Saffeti Dayıoğlu, Nebil Ergü, Ömer 
Sunıar, Sadi Çavuıoğlu, Nejat Rona, Hal· 
dun Sarban, Yümni Reıit Özbekkan, Fikri 
Hayrullah Diker, Kerim Oder, Vedat Örs, 
Şakir Bilkur, Şeraiettin uı;al&oy, Burhan 
Günergiin, Slileyman Hikmet Baban, Niya
zi Denker, Nazlı Tugrul, Asım Süreyya 
!loğlu, Hikmet Emil, Celiil İmre, Ali Siı· 
merc:ın, Nih:ıt Çavuşoğlu, Necdet Azak, 
Ferda İlkgelcn, Fettah İrtem, Dr. Kemal 
Akalp, Kemal Hıdayct Saygun, Fethi Ak
tan, Ali Kibar, Berin Beydağı, Bchzat Ba
yer, Behnt Örge, Hasan Tilkel, Müeyyet• 
Çandarlı, Mithat Doğru, Hikmet Rıza Say-
1.&ı, Hakkı M. Somersan, İsmail Fuat 
Denker, Rahmi Evren, Tal5.t Akdoğan, Sü
reyya Aksoy, Rıza Giinay, Cavit Bilgen, 
Cellil Karpat, Hafit Otmar, Hasan Lutfi 
Şuşut, Emin Yümer, Şevket Aydınelli, Nu-

Dıı ticaref 
Kliring hesapları 

bakiyesi 
Türkiye CUmhurtyet Merkez Bankasın • 

dan alınan hesap hUIAsıı.larına gôre 25-~ 
1940 tarihindeki kllrlng hesapları bakiye -
lerl. 

CETVEL: -1-
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın • 

dakl kllring hesaplan borçlu baldyeleri : 
Mcmlektt Miktar T.L. 

Almanya 
A. hesnplanndald 
borcumuz T.L. 
Almanya 

ıuo1.100 

B. hesabındaki 
e.lncıı.ğtmız T. L. 
Belçika 
Finlandiya 
Hollanda 
İspanya 
İsveç 
D. hesabındaki 
borcumuz T.L. 
İsveç 
A. hesabındaki 
alacağımız T.L. 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 
Macaristan 
NÖrveç 
Romanya: 
Borcumuz: 
Hususı 
hesaplar 
T.L. 300.000 

15.400 

2.992.600 11 • .a9.100 
639.900 
635.400 
886.000 
279.300 

2.457.!500 

1415.900 2.311.600 
126.500 
417.500 

28.400 
721.600 
216.800 

Eski 
Hesap 
T .I •. 
Yeni 
Hesap 
T.L. 2.007.000 2.312.400 

Romanya: 
Alacağımız : 

Muvakkat T.L. 
Hesabı 26.200 
Eski 
Turizm 
Hesabı 

s.s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 

30.400 66.600 2.255.800 
93.500 

178.200 
564.900 

ri Efe, Muzaffer Gürer, Mehmet Ali Önol, CETVEL : - 2 -

Nurettin Yalkın, Nihat Tuygan, Ncjat Su- Muhtelit memleketlerin Merkez Banka· 
nar, Nezihi Özeken, Naci Oktar, Reşat larındıı. tutulan kllrlng hesaplarındaki ala
Gökdemir, Sanevbcr Tanyeri, Sait Mayter, cıı.klanmız : 
Saim Göknar, Sadık Ergemen, Turgut Gü- Memleket Miktar T.L. 

rer, Sacit Haydar, Fazıl Kunkut, Reşat Er- 'Çeko-Slovakyıı. 
dlin, Osman Erer, Arif Muzaffer Demiray, Hesabında 
Bülent Üstilndağ, K. Üstel, Mithat Güldü, Alacağımız T.L 
Orhan Türkkan, Re.ha Oğuz Türkkan, Vas- Çeko-Slovakya 
fi Raılt Sevig, Ahmet Ellezoğlu, Seniha :~:~~~: T.L. 
Apr, Erol Güney, İamet Çalık, Suphi Ak- Estonya 

685.200 

18.000 672.200 
MOO 

doğu, Arif Abacı, Adnan C. Erkin, Baki İtalya 
A. HeRabındakl 
Alacağımız: T.L. 
İtalya 

Sedes, Cevat Baykara, Hayri Gönen, N ec
det Özalan, Mecit Selem, Nejat Haydar 
Aktay, Salahattin Birsel, TayFur Tarhan, 
Rahmi Ü&tiln, Bahattin Enişte, Fethi Özı
şık, Muhittin Özburaa, Savni Delmir. 

I ngilizced en kazananlar 
Şeref Günbak, Rasih Güran, Hikmet E

mil Sermet Örge, Saffet Arın, Vedat Cil -
yo, Süleyman Hikmet Baban, Niyazi Den
ker, Müfit Yüce, Mithat Aktuna, Bahadır 
Dlimer, Haldun Se.rhan, Yiimnü Reşit Öz
bekkan, Mümtaz Turanlı, Sami Özelıef, 
Vedat Örs, Ayet jayar, Mübeccel Türe • 
gün, Ecvet Kadri Sayar, Süreyya Haseki, 
Vedat Ayral, Necmi Cavat Özelıel. 

karmak çok müşklild!lr. Maamafih 51 kilo 
ile koşan Aıkın'ın ıansını dilerlerine na -
zaran fazla buluyoruz. Pliseye girebilece
ğini tahmin ettiğimiz hayvanlar sırasiyle 

Vural, Can ve Bozkurt'tur. Bu koıuda a
vutsayder olarak bu mevsimde ıimdiye ka
dar hiç bir ımıvafafkiyet ku:anamamıı olan 
Çelenk'tlr. 

B eı inci koıu: 
Üı; ve daha yukarı yaıts ve sene zarfm. 

da (Z25) liradan fazla kazanmamıı haliı -
kan lngiliz at ve kısraklara mahsustur. İk
ramiyesi 225 lire., mesafesi 1400 metredir. 
Bu koıuya dört haliekan kaydcdilmiıtir. 

1 - Tomru: A. Çırpan 60 kilo, 2 - Taş

prnar: K. Tezer 60 kilo, 3 - Romans: S. 
Halim 58,5 kilo, 4 - Sifkap: F. Agln 58,5 
kilo. 

Bu kotuda (Romans) fazla ıansh gözük
mektedir. Fakat iıstirik eden hayvanların 

hep&i de koıuyu önden ıötlirmek istiyen 
ltJ:l hayvanlardır. Eter blribirleriyle bo • 
tuıurlaraa koıunun bir ıUrprirle neticelen
mesi beklenebilir. Normal ıartlar altın.da 

Romana ve Slfkap'm ıanımı diğerlerinden 
daha faıla buluyoruz. 

Bu haftaki çifte bahiı ikinci ile ilç!lncii 
koıular arasındadır, 

B. Hesabındaki 
alacağımız T.L. 
Lltvanya 

1.980.15<>0 

1.109.100 3.089.600 
70.800 

Daireler azami tasarrufa 
riayet edecekler 

Maliye VekAleU 1940 masraf tertipleri· 
nln 1939 senesine nazaran yüzde on nok • 
san kabul edllmlı olduğunu ve bu tahsl • 
eatıa bUtUn masrnflan karııılamak icap et· 
tlğlnl, mefnışat, tenvir, tf!shln, mUtefer • 
rlka, kırtRBlye, evrakımatbua, reıımt tele • 
ton, icar bedeli ve kıymetli evrak tertiple· 
rlnden yeni yıl IJtltçeelnln husust vazlyetl 
nazan dikkate alınarak sart ve idarede 
bUtçe lmkAnları ile halin icaplarının g~z
önUnde bıılundurulmuını ve her ne suret
le olursa olsun, tıı.luılsatsız borç yapılma • 
mnsını ehemlyetıe alA.kalılara blldinnlı • 
tir. 

Ziraat Bankası 
ikramiye keıidesi 

Türkiye CUmhurlyetl Ziraat Bankaaı -
nın; 50 lira ve daha. dyade mevduatı bu • 
lunan taaarnıt mudileri arasında her Uç 
ayda b1r tevzi etmekte olduğu ikramiye 
kurası, 1·6-1940 tarihinde banka merkezin· 
de ikinci noter Veli Ulusu ile alAkadarlar 
huzunındn çekilmiştir. Kendilerine ikrami
ye isabet eden mudlllerdeu Dlyarbakırda 
Zektı.l Arman 1000, Duranda Cemile TUtek
çloğlu 15()0, tstnnbulda Hüseyin Özkan 250, 
İzmlrde ŞUkrU Özsoy, Ankarada Ahmet 
Muhtar Sözt'n, Konya Eregllslnde Fatma 
Aksell, Akııehlrde Kadir Çelik, Antalyada 
Mustata Maya. Çanakkalede Arlt Akkurt, 
Antepte Hatice Zorb&f, Ayancıkta Şaban 
ÖztUrk, Ama.ayada Taluıln Özeken, Aydın· 
da Nuri GUngör 100 er lira kazanmıilardır. 
Bunlardan başka muhtelit mahallerde 95 
mudle de 20 il! 50 lira arasında ikramiye
ler isabet ettnıotır. İatanbul, 1 (Telefonla) - Öğ"rendlğime 

göre, Ticaret vekA.letlnln gördüğü ıuzum 
üzerine tedariki çok mllşkUI olan demirle
ri memleketin yüksek menfaatlerine en 
uygun yerlerde kullamlmaııını temin için 
her tUrlU demir aatıeıan menedllmlştlr. 
Bu meyanda devlet işlerine de demir ve • 
rllmlyecektlr. ÖnUmUzılekl hafta. Ankara
dan mevcut demirlerin tevziatını gösteren 
bir liste ıı;elecek ve buna göre satış yapı -
lacaktır. Bu tevziat sadece resml itlere 
haaredllmlıttr. 
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İstanbul' da gönüllü 
hasta bakıca kursu a~ıldı 

lstanbul, 1 (Telefonla) - Milli MUd9 • 
taa VekAletl tarafından htanbulda askeri 
hastanelerde açılan gönüllü hasta bakıcı 
kutııları buı;;"Unden itibaren faaliyete ger;:
mtıUr. 

İstanbul - Avrupa treni 
letanbul, 1 (Telefonla) - İstanbul'la 

Londra IU'&1ında her gün muntazam servts 
yap'an Semplon Doryan Ekspresi harp va
ziyeti dolayıalyle tıılememekte idi. BugUn
den itibaren İsviçre ile İstanbul arasında 
ekspres seterler! ba§lamıııur. 

Feci bir kaza 
İstanbul, l (Telefonla ı - EmlnönUnde 

Hacıkadın mahallesinde oturan Muzaffer 
adında bir zatın iki )'atındaki otlu Muıı • 
tata. evin 15 melr~ )"Ukııekllktekl bıı.lko -
aunda oynarken sokağa d!lşm~ ve bqın· 
dan çok atır bir yara almııtır, :zavallı ço
cuk hastaneye kaldırılırken yolda ölmll§ •• 

Bayrağımıza dair · 

G azetelerde her gün yazı, fıkra 
ve makale Yt!zanlar okurların- . 

dan türlü türlü mektuplar alırlar. 

Bunların bir kısmında haklı ten
kitler, bir kısmında insafsız tiriz
/er, bazısında güzel edebiyat, bazı
sında gerçek nUkte vıtrdır. 

Son hafta içinde aldığım mek
tuplar içinde iki tanesi bana yirmi 
yıllık gazetecilik hayatımın sayılı 

heyecanlarından ikisini verdi. Bun
lardan birisinde şehrimizin liH ve 
orta mekteplerinden aç talebenin 
imzası vardı. Türk çocuklarının fe
ragat, ledakirlık ve vatan bağlı/ılı 
hususunda büyüklerinden ileriye 
gideceklerini gösteren bu mektubu 
yüksek bir makama auettim. Yük· 
sek duygulu çocuklarımız, vakti 
gelince dileklerinin gerçekleımiş 
olduğunu göreceklerdir ümidinde
yim. 

ikinci mektubu Ankara Hulculc 
Fakültesi talebesinden 4911 nuım
l'fllı Salih Bqer'den .ıdım. Bıı M· 

-------~---- ~-

yecanlı delikanlı da milli birliği
mizin timsali olan bayrağımızın ta
rihi hakkında sualler soruyor; ken
disine bu mevzu hakkında okuya· 
bileceği hangi eserleri si/ılı vere· 
bileceğimizi 6ğrenmek istiyor. 

Türlı bayrağı hakkında ıu eser
lerde ma/ılmat vardır: 

1 - Mahmut Şevket Paıa mer· 
hum tarafından yuılıp neıredilmiı 
iki ciltlilt. "Oımanlı kıyafet v• tef· 
killtııalceriyeıi., lıimli eıerde. 

2 - Deni• lisesi tırih ağretmeni 
B. Fev:ıi'nin "Sancalımı:ı., kitabın· 
da. 

J - Tarihioamanl mecmuasının 
46 ıncı ıayısında Ali Bey tarafın· 
dan kaleme alınmıı "Sancağımız 
ve ay yıldız naJrıı,, baflılt.lı maka· 
lede. 

4 - Bunlardan baılra geçenlerde 
ıadyoda ba mevzu• dair bir kon
i.,._ Hl'•iı olan ıenı ., d.,_Ji 

tarihçimiz B. Hüseyin Namık Or
kun'un bayrak hakkında yazmış 

olduğu bir makale de pek yakında 
Varlık mecmuasında çıkacaktır. 

Genç okurum bu eserleri oku
yarak kutsal ıemboliJmü:ı hakkın

fa esaslı bir fikir edinebilir; sanı
rım. 

Bundan baıka Namık Kemal'
den beriye doğru manzum ve men
oıur ~debiyatımızda da bayralt. hak
kında yuılmıı eserler Q:ıerinde bir 
tetkik yapılsa yeridir. 

B8yle bir tetkike giriıecek o
lan, muhaklr.ak, Mithat Cemal'in ıu 
kuvrtll beyti berinde heyecanla 
1uracaktır: 
A7 • yıldıa, o mazideki bir .UStUr, 

emin ol; 
Atide sUnetler dotaeak b&yratımızdL 

• •• 
Y enl e.s.lll er/ 

•aman ll•rJ-.iP. JaY..ıı '-llUJ., . 

tıkça ve yaşama vasıtaları değiştik
çe bir takım eski ölçülerin de de
ğişmesi J§zım geliyor. Mesela ye
diğiniz yemeğin ve yahut yaptığı
nız kahvaltının mil ile ölçüleceği
ni aklınıza getirir miydiniz? 

Halbuki Okyanus üzerinde uçan 
büyük yolcu tayyare/erinde yeme
ğin ölçüsiJ de mil olmuştur. Mese
la böyle bir nakil vasıtasında bir 
sabah kahvaltısı 50 ile 60 mil ola
rak hesaplanır. Bu, bu kahvaltının 
hazırlanması ve yenmesi için geç
mesi lazım gelen müddet :zarfında 
altınızdaki tayyare bu kadar yol a
lıyor demektir. Eğer rafadan yu
murta da isterseniz suyun kayna
ması ve yumurtanın piımesi için 
buna 60 mil daha ilave etmeniz icap 
eder. 

Tam bir yemek de kahve dahil 
olmak üzere 75 ile 100 mil tutuyor. 
Canınız bir fincan kahve daha is
terse o zaman bu ölçüye 25 mil da
ha katacaksınız. 

!sterseniz yiyeceğiniz yemekle
rin ayrı ayrı alçülttrinl de ı8yliye
lim: 10 - 15 mil çorb•, ıfO • 45 mil 

Muallimlerin 
hayatı hakkın 

• Vekaletin t arnı 
M~rif Vekaleti, her ay yaptı~ 

ay da muallimlerin mesleki ha~ 1 
da mekteplere maHmıat veren 
yapmııtrr. Bu tamimi yazıyorul~ 

"Veldllik, öğretmenlerin ınetl 
yakından takip ederek iyi ve e 
lannı teabit etmek hususuna e.'ıe 
mektedir. Bu suretle eksiklcriıl 
ması, yeni mlisait unsurların ye 
için llizumlu olan tavsiyelerin Y' 
tedblrlenin alınması milmktin ol 
bi, diğer taraftan öğretmenterill 
recelerinin tesbiti suretiyle de 
taltifi veya nuan dikkatlerini11 

bil olabilmektedir. V ckillik aY1" 
öğretmenlerin mesleki haya.Un! 
çalıFTtalannı, daima el altında 
lan mahrem sicil kartlarına 
bit etJBek suretiyle öfretrnenleı;, °"t 
durumlarını ıahısların hafısa!S fi ~ 
olmıyan bir ıiıteme bağlanı&lt vİ'. IJı 
kadar bu yolda yapılmıı olan it 
daha verimli bir hale koymak 

Öğretmenlerin mesaisini ._, 
dinde tebarllz ettiren -.celkalal' 
1880 sayılı kanunlarda da ıaarill1 zere teftiı raporları, talim 'lici1 

menlerin hazırlıyacaklan •er~l _.l"'..,.J 
lann arasında talim alellleri ll 
bir den yılı içindeki vadyeti ffff 
kiyeti dereccal hakkında okU1 
müdürlerinin kanaatlerini bll' .. -.,~-... 
öğretmenlerin muhteMf tedri' ....ı 
mevzulan üzerindeki dtıettncel.,.,.. 
lirtmektedir. 

Talim ıicillerinln yubt'd9 
lere iıamt derecede hlımet 
rek müdürler ve gerene ötre 
fından bUy{lk bit' itina ile dol 
cap eder. 1938 - 1939 dere~ 
sicilleri birer birer tetkik edil 
yazılı iıler yapılmııtır. JUi 

1 - Bu tetkik 'neticesin• ~ 
ıörülen hususlar hakkında oJrOI""' 
gat yapılm11tır. 

2 - Talim ılclllerinde 
dikkate llyılı: görillen dilek vt 
halckında notlar alınarak tasııf 1 
sonra Vekilliğin ali.kalı de.irel 

mııtır. 

4 - Vazifelerfol üıttin bir 
tıklarından dolayı okul idare! 
leri istenen 18 öğretmen vekili 
dlr edilmie, hiç devamsızlığı o 
nı zamanda vazifesini muvaff 
triı anlaıılan 363 öğretmene 6' 
ıusunda ıöstcrdlklerl itinadaJ' 
ıekkür edilmiıtir. İki ötre~ 
pıtmıı, Uç öiretmenln dfknt ·~ ...1 
mlı, on ötretmene de vaz.ifel~ 
lunda tavsiyelerde bulunulmU~ 

Bu sahada atılan admılanıı 
daha ıUmullll neticeler -.enıı-1 
sicillerinin yukarda lpret 
dikkat ve baasaıiyetle dol 
!erim." 

Yeniden İllf& ve tlnıit 
P. T. T. lıimanl-1" 

Posta, Telgraf ve Telefon 11 
dUrJUfll bu aene bir çok p, ~ 
l~a edecek ve bir kısım bina! 
ettirecektir. l~a ve lstımlll< ~1' 
na ve arl&larla tamir oluııacP"' 
dır: 

Çankaya, İzmir, Edremit, ~ 
ren, Bursa. İzml t, Payas, ~ ~ 
Turgutlu, Ulubey, Anadoluhl 
can, Erbaa, Niksar,· C&rl&JJ\~~ 
bin Karahlsar, Koyulhisar, P 
tınova. 

Hususi idarelerin mali .-A 
ri hakkındaki raP"' . 

Hwıusl idarelerin bu~!) 
zlyetlerinl tetkik ve JUzurnlU ,t 
mak Uzcro teııkll olunan ırıU 
misyonu raporu maliye ve d 
letlerine verllmlıtır. Bu Ud 
ru tetkik ederek lUzumlu J<_,,1 
nun lAythalarını hazırlıyacıs-

Cebeci nüfus memuru Bs.1.,.
lıçata'mn evelkl akşam bir 
gelmiştir. 

Yavruya uzun ömUr ve aıı
hat dileriz. 

1 
H A V 

................................ 
Adana'da sıc0~ 

1'.I~ 36 dereceye Y 

111tl" 
Dün ıehrlınlzde hava b~ır 

saat 15 e doğru ııağnaklı ıf 
dakika kadar yağmur yagııı,oJ 
cenubu glU'blden saniyede egrıuıı 
re kadar hızla eıımlştır. G ,.ıı 
sıcaklığı 31 dereceye kadst',4~ 
lunmaktadır. Yurtta orta ııs'" 
deniz kıyılan bölgelerinde ııul 
yağmurlu, doğu Anado)uda '' 
bölgelerde açık geçmı1t1r. tr6 
dUıen mevzll yağııların ~!rıtJf' ıı' 
rına bıraktıkları su ınllt rt•ıı" 
ı, Gerzede 12, Doluda 3, ~O~ 
tamonııdıı. 4 kilogramdır. e ~ .. ı 
yada etmal, diğer bölgelerd eııl', 
bu garbı istikametlerinden rıılf 
çok ll 1'netre kadar hızlll e• 5 
sek ııııcaklıklar Ecllmecle {.r!~ 
İzmlrde 29, Konyadn. 30. ,.Ş.)d 
danada 36 derece olarak ~ 

-----.1/ 
öteki yemekler, 15 tflı 
mil yemiıler. 4_,, 

Yspdıkça, baJıılıl11• 
duyacağız? 



ı~ 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U~t~U~S~~--~ 

1 Dış POLIT~ 
~~irse h ~iUah Ya atin notları 

- Col.lll ., 
11~~ltilatan:ı .~dını tafıyan in· 

"'lllfl', Bir turk efkarıumumi· 
lte b1.111.1 sok •enelerdenberi fa
giltere .n

1
an bu kurumun hede-

lt •eyb 
~lııdakj k'~ .~ncı memleket-
laıt"İyeg• ultur münaıebetle· 
~~ıladık~nden ibarettir. Fakat 

•1~ı •iraaj an aonra cemiyet, fa-
llJtır. V.. . &aha ya da intikal et

" ın ·ı· ı;; iı t •ılcı 
1
• b~ı ız hariciye vekale-

!llq f ırfi • · 

Yüksek harp konseyi 

Ahnacak tedbirlerde 
tam bir 

anlaJmaya vardı 

Müttefik tayyareleri ve 

tayyarecilerinin üstü·nlüğü 

Yalnız bir mülazım 9 tayyare düıürdü 

Macaristan' ın menfaatleri 
Mihver devleff erinin 

menf aaff erine uykunmuı 
(Başı 1 inci uy/ada) 

harp, ekonomi bakımından çok güç 
tahammül edilebilir bir şeydir. Yakın
da, milletler arasında semereli bir ça
lı~a devresinin geleceğini ümit ede
lim. 

Sovyetlerin M acari.tana 
garantisi 

Zaireb, 1 a.a. - Havas muhabiri 
bildiriyor; 

-3-

5 inci kol 
Türkiyede 
yürümez 

(Başı I. inci say/ala) 

akıl vo bas.iretin muhakeme ve mÜ• 
nakaıasma açık olmryan hiç bir 
noktası yoktur. 

Cou ... 
1 

gı yapmaktadır. 
1 Ilı, &&CI " b , 
1 ernlek ' ınunave e ıle ya· 
tcilerj d~tlerden mebusları ve 

. lllıİltc a;e.t eder ve. misafir-
1ler •ah ~e nın kültür, endüstri 

11 tetlcik ardaki faaliyetini ya-
0~ıır. C etnıek fırsatını hazır· 

fi ~ır tiirı(~n •e~enin ilkbaha-
1~ olarak l ey~tı bu cemiyetin 

}ı ı. Ond ngıltere'yi ziyaret 

Paria, 1 a.a. - Resmen bildiriliyor: 
Yüksek harp konseyi, diln Paris'te 

toplanmış ve vaziyetin icap ettirdiği 
biltiln tedbirler üzerinde tamamiyle 
mutabık kalmıştır. 

Konsey içtimaında İngiltere'yi BB. 
Çörçil ve Attlee temsil eylemiştir. 
Bunların yanında. Sir Ronald Camp
bell, general Dili, general İsmay ve 
general Spearıs bulunmakta idi. 

Müttefik tayyareleri 

filolarına çpk ağır 

adetçe 

zayiat 

yüksek Alman 

verdirdiler 
Pariı, 1 a.a. - Hava işleri nezareti 1 dır. İki alman tayyaresi düşürülmüş· 

tebliğ ediyor: tür. 
30 mayıs gecesi fransız avcı tayya- İngiliz hava kuvetleri, Almanya'nın 

releri, Dunkerque mıntakasında çok şimali garbi mıntakasındaki askeri he· 
yilksekten uçmak suretiyle bir istik- defleri de bombardıman etmişlerdir. 

Söylendiğine göre, Moskova hlikil
meti, Macariıtan'ın emniyetini garan
ti etmek niyetinde olduğunu macar 
hükümetine bildirmiştir. Macaristan 
Moskova'dan bu hususta sarih teminat 
almıştır. Moskova yalnız bir şart koş
muştur ve o da vaki olursa alınan taz
yikini' miltavaat etmemektir. 

Avrupa kıtasmda ve cihanda ba
hia~evzuu olan büyük davanın no 
olduğunu anlamıyanlar, ki bu mcm· 
lekette parmakla aayılabilecek ka· 
dar azdırlar, ya gölgelerinden 
korkan ve bu millet uğruna hiç 
bir külfeti yüklenmek istemiyen 
hasis ve hodbin adamlardır; yahut 
gölgelerini göremiyecek kadar ama 
içindedirler. Şimali Amerika, Okya• 
nu!lann ötesinde olanca milli mÜ· 
dafaa kudretlerini sefer,bcı· ediyor 
ve bu harbin tehlikelerinin Atlııa 
denizi kıyı:arında dahi durmıyaca• 
ğını haykırıp duruyor: Ruzvelt hay· 
krrıyor, muhalifi olan cümhurrcisi 
n1ın1zedi haykırıyor! Akdeniz'e ine
cek ihtilat ve airayetlerin Türkiye 
ile nliıkaaı olmamak mümkün ola· 
ınıyacağını zannedecek kadar zayıf 
görüşlü ve zayıf sinirli olanlar, 
memlekette emsali görülmemiı olan 
acayip mahluklar değildir. Bu rrJl. 
Jet ve ruhlannda, yalnız onun hüri. 
yet ve kurtuluıunun acvdasını taıı· 
yanlar, bütün milli mücadele haya
tında 5 inci kolun fikirlerini dinle
mi~ler, naıühatlerini duymu~lar, tel• 
kinlerinden haberdar olmuşlal'dır. 

0tteıri~ an l<>nra Franıız, lspan
~ı:ıı h "e bazı Balkan komşu

Cotııı:;~tleri davet edildi. 
b tdiJe .. tarafından bu ıene 
... 'lılttı~ l

1
urk heyeti oldukça 

''-1 • at " lltı rn b •aı gazeteci mebus, 
·~ ~lttb\late Us, Üçü yalnız gaze-

li, "e aJ· an .. ~ rtıatb s umum mu-
~~r Uat müdürlüğünden 

e ,lıdiir ol "e lınalatrharbiyeden 
"' il' b lllak " ~ l e>'et uzere on altı kişi-
ff ~ 0ı:ı it' lrıayısrn yedinci günü 

tt eır •ı>reııiyJe lstanbul'dan 
leı- ' ı. lie.,. t' • e Yi · .1 e ın Franıa'yı ve 
ı "·ı :tı:var t' h "'1 İtik e 1• gerek İngiliz 

J lk llsı "e k h • , '1'tı :ıd gere arp vazı· 
l<f ttrn· an buhranlı gÜnlere 
A. 1ttir a· . "ttrıı f( • ız yola çıktıktan 

Konsey içtimaında Fransa'yı B. 
l<eynaud ve mareşal Petain temsil ey
lemiştir. Bunların yanında general 
\Veygand, amiral Darlan ve Baudoin 
bulunmakta idi. 

/ngiliz tebliği 
Londra, 1 a.a. - Dün Paris'te top

lanan yüksek harp konseyi ıçtımaı 

ha:Ckında, bu sabah ingiliz haşvekfüeti 
aşağıdaki tebliği neşretmiştir: 

Yüksek harp konseyi, vaziyetin u
mumi tetkikini yapmış ve vaziyetin 
icap ettirdiği bütün tedbirler hak -
kında tam bir anlaşmaya varmıştır. 

Yüksek harp konseyi toplantısı, 

müttefik iki hükümet ve iki milletin, 
en büyük bir ahenk içinde, zaferin a
lınmasına kadar, bugünkü mücadeleye 
devam hakkında her zamandan daha ş'lı ii:ı:er' aınaraaında Norveç 

ltd1tn .. _ •nde Yapılan bir mü-
l'le vvnra k b' d w• • ziyade sarsılmaz bir surette azimkar 

İli '? İıtifa ~ ıne egı!tı. olduklarının mutlak bir bürhanını 
l' tc::tı b e erek yerıne !/ermiştir. 

t tisi h 
1

1.1 arada British Coun-
~I ~el:ruııan Lord Loyd de Yüksek harp konseyine iıtirak 

4 ' '"di. nazırı olarak kabi- edenler 
ıv ti> Londra, 1 a.a. - Yliksek harp konııcyt • 

b "flıirer ntn dUnkU toplantısı B. Çörçllln lngfllz baş-
lıtığ 11le gelince; Pariı'e vekili eıtatiyle lııtırak ettiği ilk konsey 

it, li tını~ gü .. toplantısıdır. General Spears lngillz • tran
ııı, aııllnda• nun aaba~ı Al- ııız parlfınıl'ntosu komitesinin relııldlr. Ken

t lıa,ı d nın ve Belçika'nm dlslne bazan Westminster'de Parls nıebttAU 
d 'hıta ... • ı. Pariı'e varıncıya adı verilmektedir. 
tfild " tec ·· " d General Spearı 1917 den 1920 ye kadar 

tJ• ik, J:' avuzun en haber- Parlste lnglllz asker! heyetinin reisliğini 
tı lt~tlilc d akat istasyonda bir yapmıştır. 
~ı·:,''•tnt•k erhal dikkati çeki- General İemay Çörçllln kurmay reisleri 

, ı_ .,. komitesi Azasındandır. 
~1

1• 111a'lıl •nın emniyet müdü- B. Baudoln Franıııuıın ekonomik harp 
t 1· Onu llttıak üzere istasyona ga)Tetlerlnl idareye memurdur. 
tdal'ik n Yardımiyle hamal ve 

t '" bttik. ı.ti1a. hareketi Musolı'nı''den Ruzvelle ,tç R'elrn· a lıunıf ve haber Pa-
o:h1th rı~' hlacalCtır ki gazete
ti\ elıı Ri:s alarına yetiteme· 

'ltt'lttan ~~keıı iıtasyonun Ö· 
.ıı t l\lar1nll ığ~ birkaç gazete· 
yr l\~' il Ro d' d"w• • ~ •ı Oof.. .. z gez ır ıgımı 

(l tth oru: 
'~e ilde k 

tıı Lteıerd arııtırıyorsunuz de-
'Q e b' 

• th: ~ti eri ır fe~. yo~tur. 
it llııyet}j ' •0 gunku gazete· 

lıt tna al bır haber olmadı
bı1d:Varıı ar~k gazeteyi oku-

'f 4\. ığirni ettaııı. Şoför ise, her 

~ dtd(tı~ lı.a~~n?1ederek: 
ı-1 ~ t>' • kı muharebe batla· 

'G '"'•' rati e bir 
· ()t Yle l' •aattenberi yıldı· 
dtıı tlıı "ar;Yılan haberleri an· 
)ati t\>tlltj •iınıız zaman artık 
t,.1 '"dı 1ı.~azeteler çıkmıı bu-
·""l' • 01.lt" 

, '-t 1triıy0 dun Pariı halkı aynı 
ll,'f t bu r u: 
aı ' artık h k'kA h 
""tİk• a ı ı mu are· 

yeni bir mesaj 
V8§lngton. 1 a.a. - Amerikanın Berlln 

masl4hatgtızarı olup halen Romada bulu • 
nan B. Klrk. tatilini geçirmek üzere, Liz -
bondıuı Cllpper tayyareıılyle Amerlkaya 
gelecektir. 

B. Early'nln bildirdiğine göre, B: Ruz • 
velt B. Musollnlden yeni bir mesaj nlmış
tır. B. Early, B. Ruzvelt ile diğer hUkU -
metler reisleri arasında hemen hiç durma· 
dan bir mesaj teatisi mevcut bulunduğ\ınu 
119.ve eylemlıtır. 

1 ngilterenin Belçika 
sefirinden haber yok 

Pnrlı, 1 a.a. - Kıral Leopold teslim ol· 
madan bir kaç gtın önce BrUz - Burgea -den 
Dunkerque istikametine hareket etrnlıı o • 
lan tngilterenln Belçika ıetirl Slr Lancelot 
ile al8§emlllterl hakkında hiç bir malfunat 
alınB.mannııtır. 

l\l 1 ttı 
Ql!rj l.llı.arebe, " ğ 

. ,,,, hiç t de"anı · Bu ıozler, ey- veriliyor. Bu vaziyette ne yapaca ı· 
~· ' t> oerı~ • eden ve muhare· mızı bildiğimiz için telat etmedik. 
~ di)

0 
41'ia h=~•Yen harekat hak- Fakat ıunu ııöyliyeyim ki bu "alert" 

~ 'ı1,rdı.ı.1)0~1nın görüıünü ifa· iıareti birinci ve belki de ikinci defa 
1" ı~ıl\ya ile h 1.1~ aydanberi Fran· heyecan uyandınyor. Ondan aonra 

'f 0~-r .-\}illa arp halinde mi idi? bu vahşi ve tüyler ürpertici sese de 
)ılc1ı..._·1tıı bir 11~a ile en çok harp alışkanlık ha11l oluyor. Bu ahıkan· 
'ı~ ,.. rnillettir y 'k' ·ı Jr1:.m verdig·İ tevekkül ile insan ya-~ıltıı l.ltat' 1 • e ı ı mı • ıs 

'l' Itır ;{ e biribirfoin üze· taktan kalkmak bile istemiyor. 
lı) 

0
1t laa~ u defa Almanya Ben erteııi gün, bu alert İ§aretinin 

1\tk~t.ıı. ş~2 etmemi§. Şarkla verilmesini icabeden tehlikenin ne 
' Ati\ .~l'e d" •trıale ıaldırmıf. Ce- kadar yakın geldiğini öğr~nmeği 
1\. Jııı 0 "ece ~. h' · · · t 1 • · k •l d 0 h gı ıssını yarat· merak ettim. Panı gaze e ennı a-
'1ıı1):lt1.1ı .. :~•nın gerisindeki nıtırdım. Bir şey göremedim. Fakat 

)ltt llıaın1fh ı~ bu harpten bir alman tayyarelerinin Versay sara
' t>l\ti e. baflıy. u &ebepledir ki yma yakın bir yere kadar geldikle· 

1 
~li~tt~ ~ balkı:arı harekat karıı- rini ve bir ıimendifer istasyonunun 

~af yapı:nış~ar ve düş~a~ ta:afından 56 tayyare daha dü§ürüldü 
ışgal edılmış olan arazı uzeqnde uç· 
muşlar ve avdette çok aşağıdan uç -
muşlardır. Hiç bir hadise olmamıştır . 

İki bombardıman tayyaresi grupu, 
Abbevı ile kandlı uzc..rindc alman tay
yarelerıne huc:.ıım etmışler, askeı i he
deflere bilhassa Abbeville yakınında
ki tayyare dafii bataryalarına isabetli 
endahtlarda bulunmuşlardır. 

Bombardıman edilen hedefler 
Somme'un şimalınde duşmanın bir 

çok hedefleri bomlıardıman tayyarele
rinin hücumuna maruz kalmış ve bu 
hedefler mütemadiyen izaç edilmiştir. 
Bir tayyare, .hareket üssüne avdet et
memiştir . 

Bu muhtelif ceveHinlar esnasında 
20 tondan fazla bomba atılmış ve mu
vaffakiyetli endahtlar yapılmıştır. 

ParQ.§ütlerle gıda atıldı 
30-31 mayıs gecesinde tayyareleri-

miz, Dunkerque mıntakasındaki müt
tefik kıtaata erzak ve miıhimmat ye
tiştirmişlerdir. Hemen hemen tama • 
m'iyle karanlık bir havada uçan tayya
relerimiz, bu erzak ve mühimmatı pa
raşütlerle atmışlardır. Tayyareleri • 
miz, dönüşteki uçmaları esnasında al
man kıtaatının harekatı hakkında mü
him malumat elde etmişlerdir. 

31 mayıs günü avcı tayyarelerimiz, 
Messerschmidt sistemindeki tayyare -
!erden mürekkep bir grupa hücum et
miştir. Tayyarelerimizden biri, hare
ket üssüne dönmemiştir. 

lngili:z tayyarelerinin hücumu 
Londra, 1 a.a. - Hava işleri nezare· 

ti tebliğ ediyor: 
Sahil mtldafaasına mahsus tayyare

lerle sıkı bir irtibat halinde bulunan 
İngiliz hava filosu, Nieuport yolu ile 
Belçika sahillerindeki alman tahaşşüt 
merkezlerine ve motörize kuvetlerine 
müteaddit hücumlarda bulunmuştur. 

Bombardımanın tahribatı 
İngiliz bombardıman tayyareleri, 31 

mayısta alınanların kıtaat ve mühim
matının gelmekte olduğu yollara ta· 
arruz etmişlerdir. 

İki ingiliz pilotu, atılan bomba· 
ların bir alman tankına isabet etmiş, 
diğer bombaların da kamyonların, kı
taatın ve alman kuvetleri tarafından 
işgal edilmiş olan bir kasabanın üze
rine düşmüş olduğunu beyan etmek • 
tedirler. 

lngiliz tayyarelerinin laikiyeti 
Alman tayyare dafi bataryalarının 

şiddetli mukabelesine rağmen hiç bir 
ingiliz tayyaresi hasara uğramamış· 
tır. 

Yeni İngiliz avcı tayyareleri her ne
vi alman tayyarelerine karşı harikula
de muvaffakiyetler elde etmişlerdir. 
Yakında yapılan bir taarruzi keşif es· 
nasında 12 Defiant tayyaresinden mü
teşekkil bir İngiliz filotillası 38 al -
man tayyaresi düşürmüştür. Bir ingi· 
liz tayyarecisi almanların, Defiant 
tayyareleri Hurricine tayyarelerine 
benzediği için gafil avlandıklarını 

çünkü bu tayyarelerin arkalarında 
müteharrik bir kule içinden çıkan mü· 
teaddit mitralyözlere malik oldukları· 
nı söylemiştir. Alman tayyareleri da· 
ha ne olduklarını anlamadan baş aşa· 
ğı edilmişlerdir. 

Londra, l a.a. - Hava nezareti bil
diriyor: 

İngiliz avcı tayyareleri müttefik 
kıtaların Fransa'nın doğu şimal sahi· 
linden tahliyes: işini himayeye devam 
ediyorlar. Alınan raporlara göre, dün 
56 düşman tayyaresi düşürıilmüş ve 
ya ağır hasara uğratılmıştır. Avcı 
tayyarelerimizden 16 sı dönmemiştir. 

Bugün gün doğarken Dunkerque 
üzerinden uçan avcı devriyelerimiz 
on düşman avcısı düşürmüştür. Tay
yarelerimizden yalnız biri düşmüş· 
tür. 

Daha sonra ingiliz deniz tayyare -
!eri Belçika sahili açıklarında bir 
düşman torpidosunu bombardıman e • 
derek batırmışlardır. 

Ağır ve orta bombardıman tayya· 
relerimiz dün akşam ve gece düşma· 
na karşı bombardıman hareketlerine 
devam etmişlerdir. Hareket halinde 
olan düşmana, motörlü nakliye kolla
rına ve ağır toplara darbeler indiril· 
miş, ekhiz ve köprü kapıları tahrip 
edilmiştir. 

Bombardıman tayyarelerimizden 
ikisi ve keşif tayyarclerimizden biri 
bu harekat esnasında kaybedilmiştir. 

Dün bütün gün bu hava muhare -
besi fasılasız devam ederken bir ta
raftan da pHijlar üzerinde müttefik 
kıtalar gemilere binmekte devam edi.r 
yordu. Her saat avcı tayyarelerinin 
himayesi altındaki alman bombardı • 
man tayyareleri zuhur ederek ricat 
halindeki kıtaatı izaca çalışmış ve her 
saat İngiliz avcıları dü~man tayyare
leriyle merhametsiz bir surette çar
pışmıştır. Gece olduğu zaman pilotla· 
rımız 56 bombardıman ve avcı tayya
resi düşürmüşlerdi. Bunlardan 42 si
nin denize düştüğü görülmüştür. 

İngiliz avcı tayyareleri adet itiba· 
riyle çok dun ve ekseriya beşe k'arşı 
bir nisb .. ~inde olmakla beraber Spit· 
fieelerdcn mürekkep iki tane J un
kers 88, bir tane Messerschmidt 109, 
bir tane de Dornier 215 düşürmüştür. 

Bugün şafak sökerken diğer bir 
Spitfire filosu birkaç dakika içinde 
altı tane Messerschmidt 110, üç tane 
Messerschmidt 109 u muhakkak ola
rak ve üç diğer Messerschmidt 110 u 
da muhtemel olarak düşilrmüştür. 

İ ta 1yan1 ar ! 

Korsika Nis'len 

baıka ıimdi 

· Maltayı istiyorlar ! 
Roma, 1 a.a. - Veliaht ve general Grazf. 

ani yarm Cenova'da mahalli toplantılar 

yapılacak olan mezun Grenadiyelerin geçi
dinde hazır bulunacaklardır, ve Prens ay -
nı zamanda 8, 9, 10 haziranda Fiume'de ya
pılacak olan Fııntasenlerin toplantısında da 
hazır bulunacaktır. 

Triyeste'de nümayi§ler 
~ Lh ~İitı .. •kiki h ü:serine birkaç bomba attıklarını 

t 
'ı-be ~ "erdi ;rp baılamııtır. öğrendim. 

ık i1ıli,· ll~e111'. akat 4okuz ay- Paria halkmda tehlikenin ciddi 
~ltil\;tıd ki ı:-'Yen \'aziyet, Ma· olduğunu anlatan ilk haber, Meuse 
1
' bu 1 bir ransa'ya belki de nehrinin alman kıtal an tarafından 

(. l':~e!ttıan ~~?iYet hiaai ver- geçilmit olması hakkındaki malu-

Bir mülazim 9 tayyare dü§ürdü 
Bir ingiliz tayyare mülazimi yal· 

nız başına 9 alman tayyaresi düşür
müştür. 

Roma, 1 a.a. - İtalyan gazeteleri, Tir • 
yeste işçilerinin şefi tarafından imzalanan 
bir telgrafı neşrediyorlar. Bu telgrafta t. 
talya'yı Almanya'ya bağlıyan ııeref teahhü
dünUn yerine ıetirilmesi istenmekte, Sü • 
veYJ, Cibuti, CebelUttarık'taki zorluklar 
ve verilen milnıriyelcrden bahsedilerek 
Konılka, Malta ve Niı'in İtalya'ya ilhakı 
111.zumu kayıt ve Tiryeete ioçilerinln kur -
tul\11 hıutıi l~iıı haur oldukları illve edil • 
mektedlr. 

f t1ı • ıcı ""Jırıo h B ı b b f k b"r ~ Çı} Ceııat- attına teca· mattı. unun a era er, en u a ı 

b~tbi ~etdi. C~ ~deınemiıti. Bu panik emaresi, bir telaf, bir heye· 
••l~ td 1ter bit çılebilse, Polon· can görünmüyordu. Uzun ve parlak 
ı 1 htı tc::elrti. 1.ı rnkez geçmeğe te- tarihinde tehlikeli vartalar atlatrnıf 
'ttl\ Otı <"la ik• h "'k" •ııı 11\, ~ rtlaYıa .. ı •. arbin bat· bir millete yakıtır vekar ve ıu un-

Düşürülen diğer tayyareler 

Milano'da tedbirler - '"trı •naı~ . gununde Paris la Fransa, hadiselerin inkiıafmı 
ı. (\ e. lt • ıngil' 
~-vteı· a'"lı ola _12 ve Belçika bekliyordu. Pariılilerı 

~ 1 '~ı,
1b halünd 

11 •tiırıadı sarsıl- - Bir ıeyler oldu diyorlardı. Bu
l 

1lt "da •Öyle e, m":~azalarda nun eebebini öfreneceğiz. Fakat ha· 

Londra, 1 a.a. - İngiliz bava kuvet
lerine mensup 14 Hurricane'den mü· 
rekkep bir filo, 20 adet Messerschmldt 
110 un himayesi altında seyreden 24 
alman bombardıman tayyaresine rast
lamıştır. lngilhı Hurrlcane tayyarele- Roma, ı a.L - Milano val!ai, sınat :rer· 
ri derhal hücuma geçmit ve g Heinkel lerde ,.. ikametııAhlardald 11ıfm dııan aız-

mamaaı için tedbirler almma1J111 emret -
vo Mesaerschmidt dUgUrmilglerdir. miştlr. 

ıt dl\' lıdt.ıd nen •ozler ıun - ta nerede iae, tamir edilecektir. 
'~ 1flıe. l.l teçb\i lıte Franıa'yı, kendi kuvetine O• 

Bütün lngillz tayyareleri tialerlne İtalyan Veliahtlnin seyahati 
dönmilgtilr. Roma, ı a.a. - Royter: Şimal mmta\ta11 

Macar hariciye nazırının 
bir yazın 

Budapeşte, 1 a.a. - Macar ajansı 
bildiriyor: 

Hükümet partisini non beş günde 
bir intişar eden bülteni, hariciye na
zırı Kont Csaky'nin "Avrupa' da sulh,. 
serlevhalı bir makalesini neşrediyor: 

B. Csaky, Macaristan ve Tuna 
mıntakasının, Avrupada esaslı bir 
unsur teşkil ettiği hissinin geçen ay
lar zarfında takviye bulduğunu yazı
yor. Bu unsur tabiatiyle, Avrupa'nın 
iyi veya fena talihinden hissedar ola
cak, ve hiç bir zaman Avrupanın mu
kadderatına bigaen kalmayacaktır. 

Bir Avrupa harici politikası yap
mak ve alacağı vaziyette Avrupanın 
menfaatlerini nazarıitibare almak, 
Macaristan için hiç bir zaman bugün
kü kadar zaruri olmamıştır. 

Avrupada hüküm süren fırtına içe
risinde, Macaristan imtisal nümunesi 
olacak bir süktlnet muhafaza etmiş -
tir. 

1940 bidayetinde Tuna mıntakasiy
le Balkanlarda sulhun her zamankin
den daha iyi temin edildiği ve bu sul
hun dahilden ihlal edilemiyecek gibi 
olduğu zannedilebilir. 

Avrupa'nın bu mıntakasında sulhu 
ihHil için teşebbüsler vaki olsa bile, 
bunlar, daha çok ehemiyetli başka 
sahnelerde cereyan eden vakayi üze· 
rinden nazarı dikkati ayırmak mak
sadiyle hariçten vuku bulabilecek 
gayretlerden başka bir şey olama.z. 
Maamafih, bu nevi teşebbüslerin de 
bir güna endişeye sebebiyet vermesi
ne de mahal yoktur . 

Şimdiye kadar harp harici kalmıı 
olan Avrupanın bu bölgesinde de si
Ui.h sesleri işitilebilir. Mamafih, biz 
o takdirde bile aükQnetimizi muhafa
za edeceğiz. Çünkü şurası kati olarak 
kabul edilebilir ki sulhun ihlali key
fiyeti Karpatlar havzasına kadar ya. 
yılamıyacağı gibi Karpatların zirve
lerini de aşmıyacaktır. 

Macaristan'ın menfaatleri 
Balkan ve Tuan bölgelerinin en 

büyük sulh garantisini, Almanya, İ
talya ve Macaristanın arasındaki mev
cut menfaat birliği te§kil eder: Tuna 
bölgesi memleketlerinin sükOnetleri 
ihlal edilmeksizin istihsaUerine de
vam edebilmeleri, şüphesiz bu iki dev
let için büyük bir menfaat ifade eder. 
Keyfiyet, Almanya ve İtalya'ya de
faatle tekrar edilmiştir. Bu noktaina
zardan Macaristan'ın menafii, mih
ver devletlerinin meıiafiinin tamamen 
aynıdır. 

Mamafih, böyle müşterek bir men
faat bile ıulhun idamesini, ancak nis· 
bt bir surette temin edebilir. Bu bir
liğin müessir olmasına, macar ordula
rının kuveti büyük mikyasta yardım 
etmektedir. Macar ordusu kuvetiyle 
bir sulh garantisidir. Çünkü, zayıf 

ve müdafaa vasıtalarından mahrum 
devletler, ekseriyetle harbe girmele
rine kendileri sebebiyet verirler. Hal
buki kuvetli, azimkar ve hedeflerini 
müdrik olanlar. sulhun temelidirler. 

Macar ordusuna güven 
Şurası katidir ki, içinde bulundu • 

ğumuz şu zamanda, kıymeti müdrik 
ve emin bir el ile idare edilen bir or
dunun kuvetli olması, küçük ve bü
yük devletler için de sulhun idamesi 
için büyük bir unsur teşkil etmekte· 
dir. Binaenaleyh, Alm:ınya, İtalya ve 
Macaristan arasındaki menfaat birli-
ği ve ordumuzun, mükemmeliyeti, 
Avrupanın bu bölgesinde sulhun ida
mesine imkan olabileceği ümitlerinin 
esasını teşkil etmektedir. · 

Demek oluyor ki, bu menfaat bir· 
liğini takviye için sarfedeceğimiz bil· 
tün gayretler, sulha yardım edecek
tir. Fakat buna müvazi olarak ordu· 
muz için de hiç bir fedakarlıktan ka· 
çınmamalıyız. 

Gafenko is :ifa elli 
P l':t 't lta~~çilir. f ne çıkar? Hu- lan itimat içinde hadiıelerin inkiıa· 

t bitltıeie ~ ha her) . . fma intizar vaziyetinde bıraktık. 
li~ llltanı aııadı. e~ bırıbirini ta- On gün aonra İngiltere' den döndü -
t 

0
tl tin .~ket halk rece muha- ğümüz zaman, hadiseler daha kötü 

Çekilme hareketine tayyarelerin b(l3kumandam olan nllııJıt Prens dö Pie · 
yardımı mont buıUn huSU11l treal• Torino'ya hare· (Başı 1. inci say/ada) 

Londra, ı a.a. _ Resmen bildirildi- ket etmiştir. Gann peronunda ıörUlen ye. cıye nllZln Ga.tenko Romanyadan ayrılan 
w • d k glne oahslyet Almanya büyük elçfel t'On transız bU;>1lk elçisi Adrlen Thierry oere· 
gıne göre, ün Ü giln ve bu gece, in· Mackenıen idi. Mücavir diğeı- peronlarda J ıuıe bir öğle ziyafeti vermlf, l:iya.tette B. 
giliz hava kuvetled, düşmanın müna- . bl ok in ili f rl.._.,

1 701 Tataresko ile dahiliye ve iktisat nazırları ti h· biı- 1 k heye ını karıılıyan bir cereyan almıf olmakla beraber, 
r-t', 1~ 'e:tddelerjc";ını duyduk: itimat sarırlmamıf. Nihai zaferin 

>1tte 1faret~ ~İy: he düdükler ancak İngilizler ve franıızlar tara· 
1 'rltıı 1 •tniı. y a!ladı. Bu, Fından kazanılacafı hakkındaki ka

n t'ıb•fta anı düıman 
1
.,ut bilakis kuvetlenmiıtl. 

uçtufu haber • A. Ş. HSMBR 

kal h 1 U 1 d k . 'ki h' ıse r~ 1 .z, ranaıır ve ame ..... . ve aaray mUstaoarı da hazır bulu:ıımua -
e at arı zer n e ı tazyı ıç cular ltalyan doıtlanna veda ediyorlardı. !ardır. 

durmadan, nöbet değittiren filolarla, Amerlka'nm Jdanbattan ,olca ftpurtı Ga.tenko settrin Romanyadakl icraatının 
idame eylemi§lcrdlr. İngiliz hava ku- yırın 1730 yolcu n. Ccnova'dan hareket c- seııamm yapmı~r. 
vetleri, bu suretle, müttefik orduların decektlr. Vapurun normal yolcu adedi 800 Gueteler bu mUnuebetle mııkaleler neıı· 
aeri l'ekllmalerlni kol11"l11ı:ı.tırmıılar · I d .... , redeı-ek ee.flrln aynlmaaından mUtevelllt 
• :ır '" ,, :ır - &ttlltlrlerlnl bildiriyorlar. 

Tekmil halk, yekpare bir irade ha· 
lind , Milli Şefin, Millet Meclisinin 
ve hükümetinin etrafındadır. Her 
vatandaşın vazif si, milli mukadde
rat kendilerine emanet edilmit o
lanların idareaine tam bir itimat ile 
bağlı kalmak, hüriyet ve istiklal 
müdafaamızın tek ve hakiki tedbi~ 
leri ve siyaseti üstünde olduğumuz• 
dan kendilerini fÜphe ettirmeğe cü
ret edecek telkinleri, sahihlerinin 
auratlarına çarpmaktrr ve böyle de 
olmaktadır. 

Falih Rılkı AT AY. 

Deniz kontrolu işinde 

İngiltere - ltalya 
prensip anlaıması 

1 • 

nı~ın bozuldu ! 

Londra' da bunun sebepleri 
l~in tahmin yapmıyorlar 

Londra, 1 a.a. - Royter Ajansının se • 
lAhlycttar kaynaktan öğrendiğine göre. 
Romadald lngillz büyük elçisi Slr Pcrcy 
Lottalne tkt Uç gtln evel İtalya hUkUmetl -
ntn lngillz - ıtalya.n sureti tesviye projesini 
tasvip edip etinemek hakkını muhafaza et· 
tlğinden haberdar edllmlııtir. İngiliz hUkU· 
metinin selıı.lılyettar bir mümessili bugUn 
Royter Ajan.sına yaptığı beyanatta sefirin 
Londraya getirdiği ffrojenln İn&iltere ta -
ra.tından tasdikine muhakkak nazariyle b~ 
kılmakta idi. demlıUr. Görtl§melerln katı 
olarak inkıta& uğrayıp uğt"amadıgı ve ya
hut diğer müzakerelere başlanıp bt1,Şlan • 
madığı hakkındaki suale bu zat m!'ttll"nln 
dalma tetkik edilmekte olduğu cevabım 
vermiştir. 

Londra'da ne diyorlar? 
Londra. ı a.a. - Royter Ajansının dip

lomatik muharriri yazıyor : 
İtalyan hUkUmeUnln Slr Wilfrld Gr en 

ile ltalyan makamlıı.n arasında Romndıı ya
pılan fl'ÖrUşmelcrdcn sonra haaıl olan pr n
aip anlaıımuını ansızın bozması Londr da 
az çok hayretle karşılanmıştır. Gllrlişme -
ler ltalyan hUkUmeUnln teşebbUalerlyle Ya· 
pılmıı ve kaçak kontrolü hakkındaki ltal· 
yan 11lk€ı.yctlcrlnt ~atı yukarı tamer.ı n 
tatmin eder mahiyette bir hal tarzı pro • 
jesine müncer olmu§tu. Deniz ş:ıhnd t.,1\
melerl usulUnUn tevsii suretiyle her t r· 
lU teahhUrUn ve kontrol scrvl!inln Hal .n 
mUnnkal9.tına mUdahnleslnln önUne ı; 
lecektı. Buna mukabil İtalya.ya ithal c 't· 
len bazı nevi rnallıırın Almnnya~a lhr e
dllmlyeceğlnl prcnıılp ltlbıırlyle knbul ct
mlıU. 

Umumi noktalar Uzerlnde preruılp arı Ş· 
mwn he.sıl olmuo bulunmakla beraber iki 
memlc.kct mümessilleri tarafından hall di· 
lecek bazı teferruat me!eleleri geri kal -
makta ve CSM mueleler iyi bir hava için
de halledilml§ Olduğu için Wl dert'C de 
olan bu noktaların her hangi bir mU§kill 
veya teahhUre ııebep olmıyacağı anlll§ıl -
makta idi. Bununla beraber lta.lyan hUkU • 
metinin verdiği anl karar tetkilt edilmekte 
olan tatbikat meselelrind2n mUtev llıt d~ 
ğfldlr .. Romndan gelen telgrn!lar tttıb 
nın birdenbire geri dönmesi çok y ' 
makamlar lşgı:ıl eden ııahıalann ~ d 
si üzerine olduğunu ihsas etmektedir Du 
battı hareketin mAnıuıı hakkında lta1' n 
hUkUmctlndcn lıahı:ı.t alınmnd:ın önce l ı
mlnlere dll§mek thtlyatsızlık olur. F ık t 
iki memleket arasındaki mUna.s b ti r n 
islAhı teşebbüsünün beklenmlycn b:r <'n "· 
le çarpmıı olması Londrada tecssUfle k J"· 

"ılanmıııtır. 
Londradakl intiba, zavahlre rat;m o bu 

hususta son ııözUn henüz söylenmemiş 
duğu merkezindedir. Buna lntlzarcn, k t"ı.lt 
kontroıu bugünkU vaziyetini muhA.fıı.za c.t· 
mcktedlr. 

Sıhat Vekilimiz 
İstanbul' da 

İatanbul, ı (Telefonla) - Slhat vektll 
Dr. HulCai Alatq bası tetkiklerde bulun -
mü Qııere bugün btaı:ıbula gelmlotir. 
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Yazan: Neıet Halil ATAY 

Norveçte 

çarpışmalar 
Stokholm, 1 a.a. - Norveç te

0

bliği: 

Amerika'da spor 
Narvik mıntakasında, Beisfjord ü

zerinde iki sahilden Trömnen'e kadar 
Buden bölgesinde temizleme hare -
ketleri yapılmıştır. 

26-27 mayıs gecesi, Rano mıntaka
sındaki müdafaa kuvetleri Bodoe ci
varında Saltenfjord'un şimal sahiline 
çekilmek emrini almışlardır. Bu geri 
çekilme esnasında yalnız hafif bazı 
çarpışmalar vukua gelmiştir. Esaslı 
Norveç kuvetleri, Bodoe'nin şarkın
da Fauske ve Filneid etrafında tahşit 
edilmiş bulunmaktadır. 

Birçok Amerikan Üniversiteleri 
ekiplerine yaptırdıkları maçlar 

sayesinde yüzlerce dolar kazanırlar Mütemadi hava hücumları netice -
sinde Bodoe tahliye edilmiştir. Fakat 
Norveç ve ingiliz takviye kıtaları bu 
mıntakaya gelmektedir. 

Saratoga'da bir kaç at koşturan bir 
rum ile tanışmıştım. Galiba izmirli i
di. Atı hiç sevmem l dedi, 

- Ömrümde bir ôefa bile binme -
dim. Bu işi spor diye değil, iş diye 
yapıyorum. Kazancın büyükçe bir kıs
mını müşterek bahısler verirler. Ko
ıularla at beslemek suretiyle yakın
dan alakadar oluşum müşterek bahis
lere emniyetle girebilmek içindir ... 

Sonra uzun uzadıya işin iş tarafını 
anlattı. Müşterek bahislere hemen her 
defasında başka şehirlerden koşulara 

iştirak eden seyircilerden bir kaç de
fa fazla oyuncu iştirak edermiş. Za
man zaman da atcılar aralarında anla
tırlarmış! .. 

.-. 
Geçen yıl zenci boksörün dünya 

ıampiyonluğu maçına yer bulamadı
ğım için gidememiş idim. Maçı radyo 
ile takip ediyordum. Yanımda ve iki 
grup halinde pavyondaki kadın erkek 
işçiler vardı. Spikerle beraber bunlar 
da konuşmağa başladı. 

- Bir,. İki .. On.. Otuz .. Elli ... 
Maç bitti ortaya paralar çıktı ve 

taksim edildi. 
Çapraşık hesabı sonradan öğren -

dim: iki grup karşı karşıya, ayrıca i
ki grupt;;.kiler kendi aralarında bahse 
girmişler. Zenci mi rakibi mi kazana
cak? Kaç ravndda kazanacak? diye. 

Zenci boksör üzerine oynıyanlat 
dörder, ravnd üzerine oynıyanlar da 
altmış sekizer dolar kazCl.lldılar. 

.-. 

tahsil gayesiyle telif etmek mecburi
yetindedirler. 

Bu mecburiyet Amerika'da atletizm 
teşkilatının yüksek tahsil müessese
lerine girişini, kazanç imkanının teş
kilatın muvaffakiyeti nisbetinde art
ması da inkişafını izah ederler. 

Amerika'da iyi bir atletizm teşkila
tı bilhassa kuvetli bir futbol takımı 
bir yüksek tahsil müessesesi için ha
tıra gelebilecek reklamların en mües
siridir. Başka tarafları zayıf bile ol
sa, (zaten dünyanın neresinde ve spo· 
run hangi kısmında olursa olsun te
mayüz eden insanların başka meziyet· 
leri olup olmadığını halk nadiren dü
şünür) Amerika'da böyle bir müesse
seden daima diğerlerine tercih edile
rek bahsedilir. Böylece ihtiyaçları o
lan müesseseler ihtiyaçlarını karşıla
mak, olmıyanlar (mesela devlet kolej 
ve üniv~rsiteleri) bu teşkilata daya • 
narak daha fazla genişlemek için spo
ru birinci plana alırlar. 

Amerika'da küçük büyük bütün 
yüksek tahsil müesseselerinin muaz
zam stadları vardır. Mesela; Kalifor
niya üniversitesinin stadı yetmiş beş, 
Şikago'nun kırk beş, Kolombiya'nın 

Atinoya bir alman 
ticaret heyeti geldi 
Atina, 1 a.a. - Bir alman ticaret 

ve ekonomi heyeti, dün Atina'ya gel
miştir. Heyetin vazifesi, iki memleket 
arasında muallakta bulunan ticari ma
hiyetteki meseleleri ve ezcümle gerek 
bugünün gerek müstakbelin kliring 
meselelerini birer hal suretine bağla
maktır. 

Romanyanın ekonomik 
seferberliği 

Bükreş, 1 a.a. - Milletin sulh za
manında ekonomik seferberliği hak -
kındaki emirname, dün kıral tarafın
dan imzalanmıştır. 

Fransanm İrlanda elçisi 
Dublin, 1 a.a. - Fransa'nın yeni İr

landa elçisi B. de La Forcade, dün B. 
de Valera'ya itimatnamesini takdim 
etmiştir. 

• 

altmış, Los Ancelos'un yüz onbeş bin .. ~ulgar Medisinin İ(limaı uzahldı 
ilh .. ilh .. kişiliktir. 

Sofya, 1 a.a. - Mebusan meclisi, 1 
haziranda nihayete ermesi icap edeı:ı 
içtima devresinin S hazirana kadar u
zatılmasını kararlaştırmıştır. 

1934 de Kaliforniya'daki Stanford 
üniversitesinin eshamı düşmüş, mü
essese zarar etmiş ve bu zarar futbol 
takımını takviye etmek suretiyle 1935 
ve 1936 da kazanılan 350 bin dolarla 
kapatılmıştır. Nisbeten zengin olan 
resmi Kaliforniya üniversitesinin yıl
ı;k futbol geliri vasatisi 240 bin dolar- • 

Cenubi Amerika'da 

dır. nazi faaliyeti 

Güzel sanatlar birliği resim 
açıldı • • sergievinde sergısı 

Sergide 

145 tane 

birli~e 
• 

eserı 

dair 

teşhir 

ressamların 

edilmektedir 

Vekiller sergiyi geziyorlar 
Güzel Sanatlar Birlifini~ on yrdioci resim ıerci- 1 ı~rıiıi açauı!~'; Ve lı~?~nla m_emltket ıa~t '!'u~i

ıi Maarif Vekili Hasan - Ali Yüctl tarafından dün 1 tıne yapabıld~ı~ ~u. kuçuk lıızmetle miifteln~dır; 
Serıievinde açılmı•lır. Bu dürt ~·~ı.ının ~ırı. ~~lı~a!ıray~~. a~ılan 23 uncu 

Açılıt mrrasiminde Vekillerle, Riyaseticümb~r l •~n.•. •.rcısı.~ır:. ~.kıncuı tfl:rak eltııımız devlet aer-
Umıımi Katibi, mebualır, bir kısım vekaletler mu- cmdır. Üçuncuıu latanbul da Halkevnde açılan ve 
dürleri m•tbuat mrnsupları bazır bıılunrnutlardır. diirdüncüıü timdi buıurunuxla açılacak olan bu ıer· 

Bu• münueb«-tlt güul ıanatlar birliii reisi res- ridir. On binlerce kitinin ziyırel eıtiii bu ı•rıiler· 
aam Şev kel D•i fU ııulku ıöyleıuİflİr: le birliiimiz resim sanatı ve sanal hevesini telkin 

B. Şevket Dağ'ın hitabesi 
"Güıcl sanırlar birliıii her ıene bu mevıimde 

lıazırladıiı ıerıilerin 17 İncisini yüksek lıuzurunu:ı
da bugün açmaktadır. 1923 lttrinicvelinde cüınhuri
yelimizin treuüsü ıiinü ilk lemelin,i •llıiımız Anka
ra resim ırrıiıi bucüıı 17 inci yaımı idrik ediyor. 
Dünyanın her tarafında ıana.lın miru:ı kaldıiı malı· 
rumiyele rıimtn biz onıntmizden fari( olmadık. 
Serrilerimizi senelerden beri dt nm ellirmeie çalı4. 
tık. 31 senedenberi yatatnuıktı olduiwuu:ı memle
ketimizin bu en yıtlı kültür ve sanal ocağını Maarif 
Vekiletimizia yüksek alaka ve ayrdımiyle ilelebel 
bayatlar kılm•k nmi.ndeyi1. Bu azim birlik men
ıuplannm en bıiyük r•Y• ve emelidir. Güzel sanat
lar birliii aeuiz ve tam bir tnazo içinde lıer aene 
memleketimizde müteaddit aanal aercilrri hazırla· 
maktadır. Nitekim son on ay nrfında dört resim 

A. LEVAZIM AMIRLlCI 

edebildiyse meınltktl kültürüne hiuesine düıeo n.
zifuini yapmıı olmalda ıürur duyacıklır. 

Ptk büyük bürmel brslediiimiz Maarif Vekili-
miz Bay Huan - Ali Yiicel'in bir liiluf olarak bir
lik ve suıimize röıltrdilıleri dal.adan duyduiunıuı 
ıonıuı miıınet ve ıükranımızı hu•unınuzda birlilı Ra• 

mma ırz~lnıeii borç biliriz. Bu alaka bizim için 
en biiyülı lıuvet Vt çıı.lıımamız için en ateıli bir teı· 
viktir. Birkaç senedeDberi Serıievini birli(imze lalı· 
aiı ederrk ıeriilerimizi açmaia imkin bahıeden 
Ulusal Ekonomi Arllırma Kurumuna ve saym reiıi 
General Kazım Özalp'a en derin teıekkürleriınizi 
&rıederiz.,, 

Bundan ıonra Maarif Velcili, Hnatkirlara mıı· 
vıffakiyetler dilrytrtk kordelayı lı.esmelı ıııretiyle 
ıerriyi ı çmıthr. 

Strride birlije dahil aanatkirlarm 145 parsa 
eıerj let•ir edilmektedir. 

Memur alınacak 
Muhtelif yiyecek alınacak Türk Tarih Kurumu Başkanlı

Ankara Levazım Amirliği Satın Alma ğından: 
Komisyonundan : 

1 - A~ağıda cins ve mikdarlarr yazılı 12 
kalem iaşe mevaddx pazarlığı 3/ 6/ 940 saat 
11 de Ankara Lv. amirliii Sa. Al. Ko. Rs. 

TÜRKİ'fS 
--( Rodyo DifUzyon postJl.ı' 
TÜRKİYE Ra<lyoım - ANJ{~ 
- --( Dalg,t uzunıuğllı<' 
1648 m. 182 l{cs. 120 ı<' 
31.7 m. 9465 Kes./ 20 ı<' 
19.74 m. 15Ul5 Kes./ 20 

}'AZAR: 2.6.1940 fil' 
12.3-0 Program, ve memlek.~t ııa 
12.35 Ajans ve mcteoroloJ! f . b 
12.50 Müzik. çnlanlar: .Fa~ıreeııı': flir. 

fık ~orsan, Şerif lçlı, ~ Ilı 
hun. Okuyan: Melek. ~i 
ı - Hicazkar peşre~1 •8ıJi ~e çı 
2 - Latif aga - h)ıc ırte, 
lYoktur zam:ı.n gel· ~ d'·· 
3 - Nefise - hıcazkar d 1kt 
rim her r;uzelı). rkl •r 
4 - •••• - hıcaz.kar şa ·Oo( 
olur güneş gider). . r~ llaı.l 
5 - ..•.• karcıgar tU "• • 
başımla). tU hııııı 
6 - Sadettin Kaynak· ~Çt 
lıı.rı hep kar al<lı ). . I! 
Miizik: halk türkuJerı. 
ve Sndi Yaver Ataınaıı.~ 

13.30/ 14.30 Milzik: küçük or 
Necip Aşkın). . ti 
1 - Karl Bluıııe: guıı~ 
2 - Vilfred Kjaer: ser;,ı• 
3 - J. Strauss: hayat • 
sin! 
4 - Bruno Hartınanıı: 
ı:jığında dans. !el' 
5 - J. Strauss: Buse ı• 
6 - Jacob Chr.ist: yıld11 
7 - Lin<lemann: vals •d•· 
8 - Heuberger: Şark 

18.00 Program. ve memleket 
18.05 Müzik: cazband (Pi:)·~ 
18.30 Müzik: karışık müzık· 
18.50 Müzik: radyo caz oıi< 

İbrıılıim Özgur). 
19.25 Konwr'lla. jıİ 
19.45 Memleket saat ayarı, • 

teoroloji haberleri. . • 
20.00 Müzik. Çalanlar: Fah1ırli fik Fersan, Şerif ç : 

Seyhun. Okuyan: NecııU 
kan. id'! 
1 - Dellal zade - .fı )· 
(Etmedin bir lahza ı:::ı: 
2 - Dede - şehnaz ş 
canımın canı efendim)·, 
3 - 111. Selim - şeh11' ır 
nevcivnna dil milptela:51ıv. 4 - Şerif lçli: ud ta 
s - ArH bey - hicazkar ıu 
dü açılı..lı gene giil yıı:r 
6 - Liitfi bey - hicazk• 
na noldu gönül). et 
7 - Hicazkar şarkı: 
de vurdular beni). . 

20.30 Müzik: halk türküJerı. 

racı. f-1 
20.45 Konuşma (tarihten say 
21.00 Müzik. Çalanlar: Fahı5r' rif İçli, Kemal N. e 

Fersan. Ô 
I - Okuyan: Semahat 
1 - Sallihattin Pına! ' 
şarkı: (Aşkınla yanarıd'li 
2 - Arif bey - kur 1 

(Düşer mi şanına) .. d ~ 
3 - Bimen Şe-n • kiı! 
\Gün kavuııtu), 

Amerika sporunun Amerika'nın di
ğer sosyal .müesseseleri gibi büyük 
bir kazanç imkanının beslediğini daha 
başlangıçta, ilk temaslarda anlamış
tım. Fakat üniversite, kolej gibi yük
sek tahsil müesseselerinin ve bu mü
esseselerdeki talebe gençlerin nasıl 
olup da bu türlü kazançlarla alakadar 
olabileceklerine, Kalifomiya'ya gelin
ceye ve burada üniversite spor idare 
teşkilatına dahil birkaç gençle tanı
şıncaya kadar bir türlü akıl erdireme
miştim. 

Küçük St. Mary 
(Teksas'ta) şöyle bir 

üniversitesinin Nevyork, 1 a.a. - Nevyork Times ga - de yapılacaktır. 

Türk Tarih Kurumu kütüphanesi 
için bir müdür ve bir memur alınacak 
tır. Müdürün yüksek mektep mezunu 
olması, asgari bir garp dilini iyice bil· 
mesi şarttır. Birden fazla lisan bilen
lerle tarihle alakadar olanlar tercih 
edilecektir. Memurun asgart lise me
zunu olması lazımdır. J.ier iki memu
riyet için de kadın veya erkek farkı 
yoktur. Ancak başka bir yerde işi ol
maması şarttır. Müdüre ayda 200 lira
ya kadar, memura 100 liraya kadar üc
ret verilecektir. Taliplerin ehliyet ve. 
sikalariyle birlikte nihayet on gün i

çinde Ankarada Türk Tarih Kurumu-

' - Şerif İçli - ın 
(DiWe rast geldi). . .• 
5 - Bedriye llofgor ~ 
şarkı: (Bahara bak goıı 
il - Okuyan: Sa.di .~ 

Bakınız vaziyet nasıl 1 
Amerika'da yüksek tahsil müessese

lerinin çoğu hususidir. Şirketler veya 
bir kaç müteşebbis tarafından para 
kazanmak maksadiyle tesis ve idare 
edilirler. Bir çoklarının talebe mev
cutları profesör mevcutlarına yakın
dır. (Sözlerimi teyit için uzun rakanı
larla sizi yormak istemiyorum. Arzu 
edenler istedikleri tafsilatı istatistik 
kitaplarında bulabilirler) bu müesse· 
aeleri noımal kazançları beslemez. A
yakta durabilmek için dahi tahsil ge
lirlerinden ayrı başka gelirler bulmak, 
bu gelirleri de kısmen müessesenin 

hikayesi var- zetesine göre, Uruguay makamlarının be • 2 - Taliplerin belli ıtün ve &aatte temi-
$İnci kolun faaliyeti hakkın.da açtxklan tah- natlarlyle birlikte komisyona müracaatla

dır: 

Bi.- gün üniversiteye eski talebele
rinden J ohn bilmem ne adında biri 
müracaat ediyor, eğer diyor; 

- Karın muayyen miktarını ba
na bırakırsanız size her türlü masrafı 
bana ait olmak üzere mükemmel bir 
takım temin edebilirim ... 

Üniversite muvafakat ediyor John 
memleketi bilhası:a fakir cenup dev· 
!etlerini dolaşıyor, tahsil, ikamet ve 
iaşe masraflarını üzerine alarak mü -
kemmel bir takım topluyor, dönüyor. 
Üniversitenin atletizm direktörlüğü
nü üzerine alıyor, o günden sonra 
küçük St. Mary Amerika'nın belli 
başlı üniversitelerinden biri haline 
geliyor. 

1938 de bu üniversitenin Santa Cla
ra ile yaptığı maç iki üniversiteye 
ayn ayrı altmışar bin dolar temin et
miştir. 

lo:ilka~ nazllerin cenup A.....-i.\ca'am.a inanıl- n. (2ı64S) 

mıyacak bir şekilde nüfuz ettiklerini or -
taya çıkarmıştır. Toplanan ikna edici de -
!iller nazi partisinin Uruıuay'da alınan l · 
daresi altında bir nasyonal - sosyalist par
tisi tesis ettiğini göstermektedir. 

ULUS 
Son gün·••••;.-. 
Sinemasında 
Çift film 

10 - 14,30. 17,30 ve 21 de 

UYKUSUZ GECELER 
GABYMORLAY 
11,30. 16 ve 19 da 

KARA ODANIN ESRARI 
BORlS KARLOFF 

Fiyatlar 20 ve 35 Kr. 

300 Kilo patlıcan 
300 " T. fasulya 
300 

" 
T. kaba.le 

300 ,, Enginar 
300 .. Ispanak 
300 

" 
Semizot 

150 .. Bamya 
300 " 

T. kayısı 
300 

" 
Çilek 

300 .. Şeftali 

300 " Erik 
1500 ,, Limon 

Belediye mezat yerinde 
müzayede ile 

Sat1lık otomobil 

12635 

6/6/ 9-40 perşembe ıtünü saat 13 de 9:«i 
ŞEVROLE yeni lbtikli taksi saatli temiz 
kullanılmış faal bir haldedir. 2157 

na müracaatları ilAn olunur. 2178 

MAARiF VEKALETi 

Nazarı dikkate 
Maarif Vekil/ilinden: 

Maarlf vekilliğince Ankarada Sanayi cad
desinde vekillik neşriyatını satmak üzere 
açılmış bulunan yayınevinin 1 hazirnn 1940 
tarihinden itibaren perııkende satışlara da 
başlamış olduğu 1111.n olunur. 
Mağaza, 9 1111. 12, 13 - 19 a kadar açıktır. 

(2607) · 12599 

ı - Arif bey - nitı• 
(Meyler süzülsiin). 'il' 
2 - U<li Hasan - nı ) 
(Sana bilmem ki nedell 
3 - Avni - nihavent 
gecede). 
4 - Faize - nihavent 
sen geldin Çerke~'de11)· 
5 - Sadettin Kaynak ~ 
ra bulutları kaldır ar• 
6 - Saz semaisi. fl.l 

21.45 Müzik: oda mÜ?.İğİ ( "' 
22.30 Memleket saat ayarı, 

berleri. 
22.45 Ajanı spor servisi. 
23.00 Müzik: cazband (Pi.)· fi 
23.25123.30 Yarınki progra!l'I• 

• • • • • . .S 
_· -( FRANSIZ RAnvot>'".ı 

FRANSIZ Radyosunun rrtJ 
yatı günde iki defa yapılııı,_1~ 
rın ııaat ve dalga uzunlu.., 
bildiriyoruz : ,_I 

1 - TÜRKİYE saatiyle 1 _el 
dalga 41,44 .M. ~ 

2 - TtiHKİYF. Saatiyle 
- P.T.T. 253111. Radiyo - J4 
227 M. 

nıat ve güzelliğinize layik bir insan olmak ist~Y~~ 
Bir gün, benimle iftihar etmeniz, ilahf gilzell1~ 
nuruı1.ı, zavallı kalbime saçmanız ve yalnız pe 
manız için bütün varlığımla çalışacağım. Yete! 
sizden küçük bir cesaret alayım. 

aktrisin hayatını ne zannediyorsun? Sahneye çıkıp 

kendini göstermesi kafi mi? Rohünü öğrenmesi icap 
etmez mi? Güzel görünmesi, herkesin takdirini ka -
zanması için tuvaletiyle uğraşmaz mı? Bir kadının 
hakikaten güzel olması o kadar basit bir iş mi? Bir
likte yaşanan erkeği oyalanıak lazım değil mi? Onu 
avutmak, elden kaçırmamak için her gün yeni, yenı 
mevzular bulmak kolay mı? Daha bunlara varıncaya 
kadar, benim hayatımda uğraşılması, düşünülmesi İ· 

cap eden neler, neler vardır. Fakat, bütün bu gay
retler boı değildir. Sarfedilen emek mukabilini bol, 
bol getirir. İşte, aklı başında bir kadının meşgul o
lacağı işler bunlardır. 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKUNEY -18-

Daha çok şeyler yazmak istiyorum. Fa.ılc~· 
canımdan dimağım o kadar perişandır ki; 
ifade edecek kelime bulamıyorum. Benden. btf 
kacık olsun sizinle baş, başa kalmak fırsatını 

memenizi yalvarırken, cevabınızın bir genci"' ete 
de; yakın bir atide milyonlarca insanın muıcad 
na hakim olacak bir erkeğin istikbalinde, b3 ·el 
bir dönüm noktası olacağını unutmamanızı rs 
diyorum. Bir saniye sustu. Sonra birdenbire aklına gelmiı 

gibi söyledi: 
- Gizella, git antreye bak. Mektup var mı? 
Gizella, aersemlemiı bir halde ayağa kalktı : 
- Mektup mu? 
- Evet, mektup! 
- Nasıl mektup? 
- Sana anlatmadım mı? Hani Vilmoş'dan bahset-

miştim ya. Bugün, onunla buluştuk. Zavalb yavru
cuk, ayak üstünde ancak bir iki kelime fısıldayabil
di ... Akşama, kapının altından içeri bir mektup ata
cağını söyledi... Bak bakalım, belki; ... Öyle güzel 
mektuplar yazar ki... Parmaklarının ucuna batarak 
yiirU, gürUltU olmasın ... Madam Şipoş duyarsa, hemen 
efendiaine yetiştirir. 

Gizella, bir müddet hayretle Mari'nin yüzilne bak· 
tı. Ne müthiş bir kızdı but Biraz evel Maksi'yi ıev· 
diğinden bahsediyordu. Şimdi, onu aldatıyor, gect 
yarısı bir talebeyle gizlice mektuplaşıyor ... Ne kor
kunç bir insan 1 

- Ne şaşkın, şaşkın bakıyorsun? 
- Ben mi? Hiç ... 
Korkuyla kendini topladı. Ayaklarının ucuna ba

sarak dıwı çıktı. Umbanın, hafif sarı ıtığı holü 
aydınlatıyordu. Antre karanlıktı. Gizella, kapıya yw.k-
1-!tı. Çömeldi, eliyle etrafı yoklamap batl.dı. Ka
pının altındaki anlık.tan lferlıe tojuk bir rlkı&ı' P.· 

riyordu. Rüya görüyordu bu Maria ! Genç Li00 çocuk
tan, bir talebeden aşk mektubu bekliyordu .... Aman, 
bıı nedir ••. Bi: zarf, mektup 1 JJcıg .ıılllu. Mekt'..lbu 
içeri götürdü. 

- Ver banal 
Elinden kaptı. Neşesi yerine geldi. Zarfı yırttı. Du

daklarına tatlı bir tebesstim yayıldı. GCiı:leri parladı. 
yüzü yüz misli güzel1eşti. Bakışları satırların üzerin
de yıldırım gibi kaydı. Gizella'ya, uzattı: 

- Al, okul 
Gizella, titriyerek mektubu okumağa başladı: 

Budapeşte, 1.1.1900 
Biricik sevgili yıldız! 
İki gündenberi, büyük bir sabırsızlık ve endişe i

çinde küçük bir iltifatınızı bekledim. Fakat, hey
hat!... Gözlerim yolda kaldı. Beni unutmanız mUmkün 
mü? Yahut, tutulduğu atkın sonsuz ıatırabiyle çırpı
nan bir kalbe karşı tamamiyle kayıtaız mııınız? Sizin 
gibi ilfilıt bir güzelliğe sahip olan bir insanın. yara· 
lı bir kalbi avaklarının altında çiğneyip geçmesine 

imkan var mı? Yolda giderken, karşınıza bir dilenci 
çıksa, bir saniye durur, titriyerek uzanan avucuna 
bir sadaka ıııkıştırrısınız değil mi? Sizin asil ruhu
nuz bunu emreder. Dünyada dilenci yalnız bir türlü 
değildir. Atkın da aç dilencileri vardır. Niçin, bir 
sam~ durup, huta ruhuma 11fa ver.c:ek, bk bakıtı
nın benh esirgiyoraunud :"etırabım artrlt taham
mll ed.ilmM blır bal aldı. Ne poem w.r, ne rtmdl-

zilin. Bir ha}•al gibi dol~ıyorum. Bütün düşüncem 
sizde. Derslerime çalı!}aIDlyor, hiç bir şeyle alakadar 
olamıyorum. Odam; odanızın yanındadır. İnsaını çıl
dırtan, büyüliyen sesinizi işitirim. ümidiyle kulağı
mı dıvara yapıştırıyorum. Merhametsiz dıvar 1 Ne ka
dar sağır, ne kadar hissiz ... Hiç bir fCY duyamıyorum. 
Yatağıma uzanıyor, aramızdaki bu hain dıvarın yıkıl· 
masını, kendimi yanıbaşınızda bulmam için bir mu
cize bekliyorum. Belki; aklınıza gelir de, yavaşça dı
vara vurup, beni çağırırsınız hülyasına kapılıyorum. 
Güneş doğuyor, ben hala gözlerimi yumamıyorum. 
Ayaklarınıza kapanarak yalvarıyorum. Merhamet e
d!nlz 1 Boni mahvolmaktan kurtarınız 1 Ara sıra yü
zttnUzU görüp, 1Uini%'i i1ltmerne milaaade ediniz. Faz
la bir teY lıtemlyoruın. Hayatıru .. da btr rol oynamağa 
hecıiiz lAylık olmadıfımı takdir ediyorum. Fakat, ne 
yapayım, çılgınca eeviyorum. Bugün için basit bir ta· 
le beden, bir ııfırdan ba§ka btr !CY olmadığımı bili
yorum. Babamın parası, annemin şefkatiyle yaşıyo

rum. Bu vaziyette bir delikanlının size aşk ve sevgi
.len l>ahsetmesi belki; gülünçtür. l ' akat, bir gün mü· 
him ve mesut bir insan olacağıma eminim. İçimden 
öyle geliyor ki; ben, dünyaya çok büyük işler yap· 
mak için geldim. Eğer, siz de arzu ederseniz, hayatım 
derhal değiıebilir. Ufak bir işaretiniz, büyük vazi
feme~ bılr hamlede gU.nlWc lnunların ara
sından aynhp, almlmeme kafidir. Beni, kendinlz

dea -.klqtıımquuı J Atkımı rtc!d~ l 1d-

Sizi bütün varlığiyle seven, ebedi hUrınetlı 
Vilmoş Loşonsi 

flizella, dört sayfalık mektubu heyecazıl• 
.t1tuyordu. Kurşun kalemle yazılmış iri tıarfler 

' ntin önünde dans ediyorlardı. 
- Bu ... Bu nasıl iş böyle? Diye söylendi. 
Maria, kahkahayla güldü: 
- Fevkalade bir mektup değil mi? 
- Çıldırtmışsın zavallıyı. ti 

- Ne münasebet? O, kendisi zaten çılgtıı.• g 
Ama, giizel çocuk ... Açık kumral saçları, rna"ı r 
\•ar ... Ağzının yapılışı bir genç kızı hat·rlatı1° ~ 
disine bir kaç defa merdivende rast geldint· ~ . 
-itiğti zamanlar olduğu yerde durur, gö:ı1et !• ıı 
yetsb bk hayranlıkla yüzüme diker ... Bir de .1 
roya geldi. Odama çiçek gönderdi. Kabtıl edı 
rica etti. Çiçekleri aldım. Kendisini kabul eOr 
Ilir gün sokakta birdenbire karşıma çıktı· d•tl 
lhtiyarsız olarak bir çığlık koparılım. l{ol~ı~sı"i 
kuladı. Mektup yazmasına miisaade etmekhg ri• 
di. Başımı sallay:p yürüdüm. O zamandaııbt 
madan yazıyor. Hoş değil mi? ~ 

- Bunun neresi hoş? Istırap çekiyor .... !İ'-; 
hirl.Uyor, bunu anlamıyor mueun? Niçıiıı ıf$' 
}>lf,ONUl'll 



ii:ı1tu h 
h. arp Vaziyetinde mü-

. ını h' . 11lir 11.... ır ınkifaf kaydedilme-
. ".!Utt ' '41 'Va, efıkler, Dunkerque Iİ· 

ide "ek•~tlaıiyle muntazam bir şe-
• ~ 1 nı l . 
trler n· e erıne devnm etmek· 
rdiğj' ır frnnsız gazetesinin 
d ıtıalfı-at .. . d' tı.r [) ... a gorc ıım ıye 

·Ooo d tınkerque limanından 
lla.ldo} en fazla müttefik aske
bıı11 .. Unınu§tur. Bundan sonra 
~ .. n Y 
lıçte b' . Eltlsı kadar değilse bi-

Cağırı kadar askerin tahliye 
llıa.ıııa.~ tahmin olunmaktadır. 
la.rı le n ~O rnayıııtnnberi yap· 
lilrı ":a;uz neticesinde iki ka· 
·Ooo dr ır: hunlardan birincisi 
di)'e ken fazla asker, ikincisi 
t• ad ,_ 
ır, ....... ar ~ullnndıkları tek· 
. uunk" 
lifinıi .u. Yazımızda da kay-
hrıta~ Rıbı, fimaldeki bu üzü-

llla.r, ~~ı harp dolayısiyle al
'll he.t Uttefiklere evelce ya
~ -v .. b~Yı kökünden tashih et
. " Uy"k 
l&İı:ı.e u kuvetleri Somme 
'ıle~~rleıtirmek imkanlarını 

•da.ha, ~r. Netekim bu kuvet
Uıe /\. tıındiden almanlan Ah· 
b~eğ ~ena hattı üzerinde İz· 
f)-vjlle~· aılamışlar, ve hatta 
bir il 1~ dıı mahallelerine ka· 

'I' er eıne kaydetmişlerdir. 

' ıka cephesinde 
ir ik· .. 
r./ lliindür aıııl mühim ha

'U "'ll;etı 
l, r>oı·r er harp cephesinde 
~· 1taı1 •ka cephesinde olmak· 

lip Ya'nın . • d llt vazıyetın e gene 

1 tır-. bulll~tler belirmeğe batla· 
~: ha. n arı kısaca izaha çalı· 
)liııde ~ kaçağı kontrolü me
t frjtd C 0 rna'da murahhas Sir 
teler t 1~een ile yapılan müza· 
()) 1 ti( 'k 
.d~lu hnı bir anlaşmıya va· 

.~ ~8 alde, İtalya müzake· 
•:it, b lllayıııta birdenbire kes-
·' hil' ~nun ııebebi hakkında 

1 tlirj~ 1/hrnin yürütmeden di
'tı A..l 1

' İtalya, belki bundan 
~ ''d illan ya tnrnf ındnn mih-
l°e.',.a. ak~taizlikle, yahut Al • 
. t~ftı~bevi müzahnretini e

~ l.t\iili~ı ıt arn olunmuş, n Ro
. '•erek ~r.le Yaptığı müzakere
\'ttiııd •tı ta&hih etmek mec· 

la~?Jloı~ kalınııtır. Unutma· 
.~erlin B~ k~! hu esnada ltalya• 

~ •it, " Uyuk Elçisi Dino Al· 
._, ~ .. O?). R.'bb d , 'lfhi1'1 .~ • entrop araıım a 

iorüırneler yapılmıı· 

ULUS -5-

ve İtalya 

1 Sovyetler ve 
Yugoslavya 

Somme'daki taarruzlar 
tardedildi 

Alman lebliğine 

göre vaziyet 

de el altmdan Almanya'nm önün
de tamir etmek istiyor, ve yahut 
bu hareket, hakikaten franaız hu
dudunda toplanan bir milyon 300 
bin askerin bir müddet daha bu
radan uzaklaşmamasını temin İ· 

çin bir plandır .. Ve yahut alman· , 
lar, Italya'ya, beraberce hareke· 
te geçmek zamanının gelmekte 
olduğunu hatırlatmıılardır. Hadi
ııelerin inkişafına bakalım: dün 
Triyeste'deki İşçiler bir nümayİf 
yaparak, İtalyan istekleri arasına 
Malta'yı da sokmuşlardır. Gece 
çok geç aldığımız haberlere gö
re, alman bombardıman tayyare
leri, Marsilya, Toulon, Lyon, ve 
St. Etienne tehirlerini bombardı
man etmişlerdir. Toulon, cenupta 
Akdeniz'de ltalya'nın istediği Nis 
şehrinin hemen nltındn ve İtalya· 
ya 160 kilometre mesafededir. 
Marııilya ile hnlya hududu 210 ki
lometredir. St. Etienne ve Lyon'la 
İtalyan hududu arasındaki mesafe 
150 • 160 kilometredir. Almanya 
hududu ile Marsilya arası İse 500 
kilometredir. halyan Velinhti ve 
teslim olan Belçika kıralı Leopold
ün eniştesi Dük dö Piemont şim
di general Graziani ile beraber 
hudut mıntakalarında bir teftiıe 
çıkmıftır. 

İsviçre üzerinde 

D ikkat edilirse almanların 

bombardıman ettikleri yer· 
)er, İtalya • Fransa hududuna mu· 
vazidir. Bu tayyarelerden bnzıla
n laviçre üzerinden mi geçmiştir? 
lsviçre Batkumandanhğının teb· 
}iği dün İsviçre toprakları Üzerin
de bir alman bombardıman tayya
resinin düşürüldüğünü bildirmek· 
te idi. Marsilya'ya kadar inen tay· 
yareler acaba, diğer dütmiyen 
tayyareler midir? Sonra bir nok
tayı göz önüne alalım: almanlar, 
Belçika'ya taarruz etmeden şi
malde Nancy ve Lille gibi şehirle· 
ri bombalamıtlardı. Şimdi Fraıtsa
nın doğu cenubundnki §ehirlerin 
bombardımanı, Almanya'dn İngi
liz tayyarelerinin müessir bombar
dımanlua cevap mıdır, yoksa 1-
talya'nın alması muhtemel bir va
ziyetle mi alakadardır? 

Hülasa 

F akat ltalya'nın gayrimuha
riplik vaziyeti artık muha

riplikle hemhuduttur. ltalya'nın 
müttefiklere kartı takındığı ta· 
vurla, 10 mayıs taarruzu ba§la
madan evci Maginot • Siegfried 
hatlarındaki sakin durum arasın· 
da bir fark bulunabilir mi? 

İtalya belki harbe girmek iste
miyor. Fakat Amerika'nın sarih 
bir vaziyet almasından evf'l, Al· 
manya, üzerinde bir tazyık yap· 
mış olamaz mı? 

Huliı.ııa siyasi vaziyet, İtalya
nın vaziyeti kadar müphemdir. 
Onun için yazımızı hulô.sa eder· 
ken bir netice çıkarmıyalım ve 
yalnız dünkü havadiıılerin bazıla
rını 111ralamakla iktifa edelim: 

§ Romanya, buğday ve yağlı 
hububat maddeleri ihracını men· 
etmİ§tir. Halbuki doktor Clodius, 
bundan bir müddet evel bunların 
ihraç resimlerinin indirilmesini bi
le temin eylemişti. 

§ Romanya'da ecnebilere kartı 
daha aıkı tedbirler ahnmı§tır. 

§ Romanya Hariciye Nazın 
Gafenko iııtif a etmİ§lİr. 

§ Yugoslavya'da Prena . ~ol, 
Sovyetler Birliği Sof ya ııef ırıyle 
bir konuıma yapmıştır. Yakında 
aiyaai münaı;ebetlerin teeuüs ede
ceğine dair edıareler vardır. 

§ Birkaç gün evel, İtalyanlar, 
Yugoslavya aleyhinde nümayişler 
yaptığı halde, şimdi bir yugoslav 
iktıaat heyeti Roma'ya gitmekte
dir. 

§ Muııotini 4 haziranda bir nu· 
tuk söyliyecektir. Bu nutuk elbet· 
te ki, sô.de iktı&adi olmıyacaktır. 

§ Bulgaristan parlamentosu İç· 
tima devresini 5 hazirana kadar 
uzatmıftıt. 

Mümtaz Faik FENiK 

!Amerika mezarlığına 
1 . Alman bombaları 

Berlin, ı a.a. - Fiıhrer'in umumi kara"" (Başı ı. inci sayfada) 

grad'ı ziyareti hakkında yugoslav 
basınına aşağıdaki beyanatta bulun -
muştur: 

Sizlerin de bildiğiniz gibi, B. Lav
rentiyef, Sovyetler birliği ile Yugos
lavya kırallığı arasında aktedilen ti
caret anlaşmasının musaddak nüsha
larınnı teatisi için Belgrad'a gelmiş 
bulunuyor. Sovyetler birliğinin ilk 
resmi mümessilini selamlamış olmakla 
hassaten bahtiyarım ve bu anlaşmadan 
dolayı çok memnunum. 

(Başı ı. inci sayfada) ı yen bu ordular, Dunkerque'e muvasa- gilıı tebliğ ediyor: 
çekilme ameliyeleri, mümkün olduğu !atlarında, hava ve deniz filolarının Fransız ordusunun geri kalan son kıta -
kadar müsait şartlar içinde devam et- himayesi, altında vapurlara irkap edi- ları tarafından gösterilmekte olan muka -
miştir. lerek İngiltereye nakledilmektedir- vemet kırılmıştır. Tathir ameliyatına de • 

Şimdiden Prioux ordusunun büyük ler. • vam edilirken Lille civarında 26.000 esir 
cüzütamlarından birçoğu müstahkem Muharrir şunu müşahede etmekte· alınmıştır. İngıliz kuvetlerinin geri kalan 
mevkie gelmiş ve bu mevkiin müda- dir ki heyeti umumiyede ricat, kuvei 1 aksamına karşı Dunkerque'in i.ki tarafın • 

'. . • • ~. d3n yapılmakta olan taarruz, duşmanın çok 
faasına iştirake başlamıştır. Mamafi manevıyelerın tkec.ezb~ısı:~ed'degıl, bbeu - meşakkatli olan bu arazide gösterdiği anu
Prioux ordusunun diğer bir kısmı he- nun tamamen a .sı ır a uıeye se • dane mukavemete raı;men, terakki etmek -
nüz müstahkemc vasıl olamamıştır. biyet vermektedır. Almanların tazyı· tedir. 

Dün öğleden sonra, hariciye neza
retinde, hariciye nazırı B. Markoviç, 
Sovyetlerin Sofya elçisi B. Lavrenti
yef, sovyet ticaret heyeti fızası ve ha
riciye nezareti yüksek memurları hu
zurunda sovyet • yugoslav ticaret an
laşmasının musaddak nüshaları teati 
olunmuştur. 

Dün akşam ticaret nazırı B. And
res, Avala dağı otelinde B. Lavrenti
yef şerefine bir akşam ziyafeti ver -
miştir. 

Belgrat, 1 a.a. - Rusya • Yugoslav
ya ticaret muahedesini imza etmek 

' üzere Belgrada gelmiş olan Rusyanın 
1 • d" k l Sofya elçisi B. Lavrantıev, un ıra 

naibi prens Paul tarafından kabul e
dilmiştir. Pren~ ıle elçi ar .. ::.ında~i gö
rüşme şahsi ve samimi olmuştur. 

Resmi mahafilin bildirdiğine göre 
politik vaziyetin inkişafı bu görüşme 
esnasında mevzııubahs olmamıştır. 

Yüksek rütbeli bir memur gayrires
mi olarak, belki bir aylık tecrübe, dev
resinden sonra, Rusya ile ekonomik 
münasebetlerin başlamasını müteakip 
diplomatik münasebatın da başlıyaca
ğını beyan etmiştir. 

Bu suretle, ticari mukavelenin her 
iki taraf için mucibi memnuniyet bir 
tarzda işlerin işlemediği, ve her iki 
memleketin yekdiğerinin dahili işle
rinde müdahalede bulunmıyacakları
na dair itilafa riayet edip etmediği 
müşahede edilebilecektir. 

Alman. Yugoslav 
ticaret protokolu 

BeJgrad. 1 a.a. - Alman - Yugos
lav ticaret itilafnamesine müzeyyel 
protokol un dün imzalanması hakkın -
da yapılan resmi tebliğ, bir ay devam 
eden müzakeratın, meri o~c:n itililfna
mede esaslı bir tebeddül husule getir
mediğini bildirmektedir. 

Protokolün ba lıca malların cins ve 
fiyatlarından bahsetmekte. olduğu i
lave ediliyor. 

Protokolün, mevcut şeraitin daha 
kolay bir surette tatbikına ve bunla
rın harp şeraitine mütabakatına matuf 
bulunduğunu bildiriyor. Bazı konten
janlar gayrimuayyen kalmakta ve bun 
Jarın tesbiti her iki tarafın stok vazi
yetlerine göre bilfıhare tayin edilmek 
üzere bırakılmıştır. 

Tebliğde, yugoslav ihracatının yüz
de 45,8 nin Almanya veya himayesi al
tında bulunan memleketlerine gittiği
ni, ve ithalatının yüzde 54 nün de ay
nı mahalden geldiğini tebarüz ettir
mektedir. 

Ticaret nazırının nutku 
Belgrad, 1 a.a. - Ticaret nazın tvan 

Andres dün akşam ziyafetten sonra söyle • 
diği nutukta ezcümle şoyle demiştir: 

11 mayısta Moskovıı.'dıı imzalanan tica
ret anlaşmaları bizim için yalnız iktısadi 
bakımdan değil, siyasi bakımdan d:ı eheml
yeti haizdir. Bu anlaşmalar sadece sıiyin 
müsait temelini teşkil etmektedir. Millet 
iki memleket arasında devamlı dostluk ve 
teşriki mesnl şartlarının ihduını arzu edi
yor. Yugoslavya Sovyetler Birliğine kan
la lisanla ve ananelerle bağlıdır. 

Romanya'da iktısadi 

seferberlik 

Bu kıtaatın vaziyeti gittikçe müşkül- ki arttıkça, kıtaatımız daha ziyade Havanın fena olm:ısına rafmcn hava 
leşmekte gibi görülmektedir. 1 kendilerine geliyor ve kuvei manevi- ordumuz Dunkerque'te vapurlara irkap c-

Dunkerque müstahkem ordugahın - yel eri yükseliyor. dilen askerle muharebeler etmiş ve orduya 
da ve Amiens • Abbeville civarında Kıtaatımız bir ihanete kurban olma- yardım olnı!lk uzerc karadaki muharebele -
bulunan kıtaata ait yiyecek ve mühim salardı, alman hücumlarına muzaffe- re de iştir5.k eylemiştir. 

kl · · d'" U Ceman 25 bın ton hacminde beı nakliye matın gelmesiyle ve fransızların bu rane mukavemet edece erını uş n • gemisi batırılmış ve üç harp &dinesi ile 10 
son günlerde şimal sahilinde bir köp- mekte pek haklı id~k. . . . ticaret gemisi bombalarla ciddi hasarlara 
rü başı tesis etmeleri üzerine bu mın· B. Charles Maunce, Petıt Parısıen uğratılmıştır. 
takada fransız müdafaasının mukave- gazetesinde diyor ki: Süratli motorbotlardan mürekkep bir 
metini yoklamak için alınanlar, yeni "General Prioux ordusunun. eski filotillanıız bir >düşman torpidosu ile bir 
faaliyetlere başlamışlardır. taktik usuliyle murabbalar teşkıl et - tahtelbahıri batırmıştır. Bu suretle bu mo-

Dün mahdut bir cephe üzerinde iki mek suretiyle çetin muharebeler vere- mörbotlar tarnfından Manı denizinde ba • 
taarruz yapmışlardır: bunların birin- rek denize varmak için tatbik et:~~i 1 tırıl_an torpidol~nn a~edi altı~a ve ıahtel-

. • 1 • d ile ikincisi de ay- son manevranın ne mana ifade ettıgı- bahırlerın adedı de ikıye balığ olmuştur. 
cısı ya nız pıya e . • B d . 1 . . 0 d ·· nd b' al 

k .. ' · d 1 ak Ü ere hücum ni herkes anlar gecmek veya ölmek ,r enıza h gemısı stan onu e ır • 
nı no ta uzerın e 0 m z ' . .

11
• , ı man harp gemisıni torpillemıştir. 

arabaları ve birçok pikeler yapan tay- Epok gazetesınde Kerı ıs e nr.ı· 1 .1 ku 1 . . 30 t Kıı.s 1 cL. . . b ngı ız vet ennın mayıs a e 
yarelerin istirakiyle olmuştur. Bu ıkı zaran .bu ~a.hramanan~ muharc e 1 varında imhası esnasında 65 ingiliz tankı 
hücum tardedilmiştir. . 100 hın ~ış~den fnz~~ ınsnnın v.n· ele geçirilmiştır. 

Cephenin sair noktalarında de~rıy~ ~urla~a ı~k~bı~a mu.ııaade ctmış- Cenup cephesinde düşmanın AbbeviHe 
faaliyetleriyle, hafif topçu faalıyetı tır. Eger onumuzdclu geçecek 3-4 civarındaki tank hücumhn muvaffa.ldyct-
i~:ıret edilmektedir. gün zarfında aynı muvaffakiyct· sizlikle neticelc.r:miştir. Bir mulcabil taar-

Fransızlar Somm'u geçtiler ve le devam edecek olursa, bu ilk ruz ile bıraz arazi kazandık. Abbeville'in 
Abbeville civarını i§gal ettiler 100 bin ~hi~ilik. ~~fil~yc, Bel,i~a sığrtındhan duü~manmf ormadnlarb0içmerlb~~~~:a:: 

B h · ·1· kıralının ı anetı uzcrane hcrkesın tı ı ta şş t tara ımız an n.n.ı Londra, 1 a.a. - u saua ıngı ız . . . 
radyosu, düşmanın Abbeville civarın- ~a~~.ol~~u~u znn.~~tti~i. ~ra~s;~: dı:~;~; kanalının şimalinde bir köprll 
da vahim kayıplar kaydetmiş olduğu- ıngı ız 1.aa. ının uçd eb'lırı, l ~ 1 ba§ı mevkiini şimdiye kader elinde tut -
nu bildirmektedir. de yarısı ınzımam e c. 1 ece '.t•:· makta olan düşman k8.I131dan uzaklaştırıl -

Bir kaç yüz alman esir alınmış ve 
düşman mühim miktarda harp levazı
mı terketmiştir. Müttefikler, Abbe • 
ville civarını yeniden ele geçirmişler 
ve bir noktada Somme'u geçmişlerdir. 

Fransız • İngiliz kıtalarının İngiliz 
limanlarına ihracı devam etmektedir. 
Şimali Fransa'dan geJen müttefik 
konten1anlarının ekseriyeti, bu suret
le tahliye edilmiştir. Cephede kalan
lar, sarsılmaz bir cesaretle çarpışmak
tadır. 

Mukavemette devam eden Calais Ü· 

zerine paraşütle yeni yiyecek su ve 
ır.lihimmat atılmıştır. 

Somme' da Fransız tazyiki 
Paris, 1 a.a. - Reuter: Fransızlar, 

Somme üzerinde, nehrin cenup kıyı
sında alınanların elinde yegfıne köprü 
başını teşkil eden Amiens mıntaka -
sında ve nehrin mansap mıntakasına 
şiddetli tazyik icra etmektedirler. 
Somme nehrinin mansap mıntakasın
da, fransızlar, muvaffakiyetli çarpış
malardan sonra, şimal kıysına geçmiş
ler ve bizzat Abbeville'in bütün civa
rını işgal eylemişlerdir. 

Somme nehri, Abbeville'in cenup va
roşunun ortasında geçmekte ve Abbe
ville şehrinin bu kısmı bir ada teşkil 
eylemektedir. Fransızlar, bu adayı al
mışlardır. Bu harekat esnasında vukua 
gelen şiddetli çarpışmada fransız tank 
larının müdahalesi çok müessir ol -
muştur. Almanlar, gerek insan gerek 
malzeme bakımından nisbeterr ağır za
yiata uğramışlardır. Fransızlar bir kaç 
yüz esir almışlardır. 

lngiltcre'ye gelen askerler 
Londra, 1 a.a. - İngiliz ve fransız 

seferi heyetlerine mensup binlerce as
ker, dün akşam da İngiltere'ye var • 
mağa devam etmiştir. Askerler, müte· 
madi bombardımanlara rağmen, müt· 
tefik kıtaların Dunkerque limanını ta
mamiyle işgalleri altında bulundur -
c!uklarını bildirmişlerdir. 

Lord Gort Londra' da 
Londra, 1 a.a. - İngiltere bahriye 

nezareti Şu tebliği neşretmiştir: 
Şimali Fransa'da bulunan ingiliz 

kuvetlerinin tahliye ameliyatı pek zi
yade ilerlemiş ve bu kuvetlerin Fran· 
sada bulunan miktarı azalmış olduğun 

General Bregard, Petıt Parısıen 
gazetesinde bu ricati, üç taraftan te
sir yapan ve gittikçe sıkışan bir taz
yıkın altında intizam dairesinde bir 
yürüyüş gibi tarif etmektedir. 

Oeuvre gazetesi başmakalesinde, 
bizde artık bir tek parola vardır di -
yor: askerlerimizin Weygand ve Pe
tain arkasında birleştikleri gibi, biz 
de mukavemetin teşkilatını üzerine a
lan fransız hükümetinin arkasında di
siplin ile saflarımızı sıkıştıralım. 

B. Leon Blum, Populaire gazetesin
de Fransa'yı bir kül halinde toplanmış 
olarak gösterdiği zaman, aynı fikri i
fade etmektedir. 

Ordre gazetesinde, B. Bure, Belçi
ka kıralının ihanetinden sonra, düş -
manın, muzaffer olmak azmi körleşe
cek veya kırılacak zannettiği şimal 

ordularının, yazmakta oldukları des
tanın dünya üzerindeki akislerinden 
bahsediyor. 

Amerikan gazetelerinin 
yazdıkları 

N evyork, 1 a.a. - Gazetelerin dik
kati müttefikler tarafından Flandr'da 
yapılan mükemmel muharebede top
lanmaktadır. 

Nevyork Times, Dunkerque'i şu 

ifadelerle selamlıyor: 
Dünyada ingilizce lisanı konuşul

duğu müddetçe Dunkerque kelimesi 
hürmetle yadedilecektir. Şaşaası için
de zaptedilmemiş kalan Dunkerque 
meydanı düşmana karşı koymuştur. 

Naziler de cesarete malik oldukları 
için burada cesaret o kadar basit bir 
şey değildi. Askerin beynine bir ça
vuş vasıtasiyle inzibat mefhumunu 
yerleştirmek o kadar basit bir şey de· 
ğildi. Bu müdafaa evelden uzun boy
lu düşünülmüş, hazırlanmış bir pla
nın da enticesi olmamıştır. Çünkü o 
kadar çok vakit yoktu. Hür memle
ketlerin bütün şan ve şerefiyle fab
rikasından, bürosundan, bankasından 
ve çiftliğinden fırlıyarak, yıkılmış 

maden ocağı altındaki arkadaşlarının 
imdadına koşmak ve yahut fırtınadan 
batan bir vapuru kurtarmak için tat
bik ettiği usuliı harbe tatbik eden ha· 
sit insanlar bu müdafayı yapmıştır. 

mıştır. 

Norveç'te Fouskcn'in §İmalinde ilerle • 
mekte olan kuvetlerimiz duşmanın muka -
vcmetini kırmışlar ve biraz ara:ı:i kazan • 
mışlardır. Du§mıt.nın şiddetli hücumlanna. 
rağmen Narvik gnıpu dun mevzılerini mu
hafaza etmiştir. Duşmanın 31 mayıstaki 
tayyare zayiatı 49 dur. Bunlann 39 u ha -
va muharebeleriyle düşurulmüı ve 6 tanesi 
de topçu ateşi ile yere indirilmiştir. Alman 
zayiatı dokuz tayyareden ibarettir. 

tir kıtalan ileri sürmekle iktifa etmekte i· 
diler. 

Bütün bir hafta zarfında aJ..manlar fran.
sızlann köprü be.şlanna yaptıkları hücum• 
lora mukavemet etmekle iktifa eylcmiılcr
dir. Bizi bu köpru baılaruu almaktan ve 
müteakiben muhtelif noktalarda nehrin 
şimal kıyısına ayak basmaktan menedcme
diler. 

Dun almruılar ayak bastığımız bu nokta
lardan birine hücum etmiılerdir. İlk hü -
cum bilcdcn sonra 2-3 kilometrelik bir cep 
he üzerinde nisbeten zayıf fakat topçu hi
mayesinde kuvetlerle yapılmıştır. 'Bu hü • 
cum püskürtülmüştur. 

Almanlar saat 18 e doğru aynı yerde 
bu sefer tank ve tayyare himayesinde ikin
ci bir hücum ynpmı!jlarsa da karanlık ba • 
ııncaya kadar suren muharebelerden son -
ra bu hücum da püskürtülmüştür. 

Bu sabah alınanlar Somme cephesinin ba
zı noktalannı buna benzer şekilde tekrar 
yoklamrya başlamışlardır. 

Fransız ak§am tebliği 
Paris, ı a.a. - 1 haziran akşam tebliği: 
Şimalde, kıtnatımız duşmanın tekrarla • 

nan gayretlerine muvaffakiyetle mukave • 
met ederek iııkip hareketini setre devam 
ediyorlar. 

Somme cephesinde iki tarafta devamlı 
bir faaliyet kaydedilmiıtir. 

Cephenin diğer kısımlanndıı. kayde de • 
ğer bır §ey yoktur. 

31 mayıs ögledcn sonra, hava kuvctleri
miz, du§lllan avcı tayyarelerinin faaliyeti
ne ragmen düşman tahaşşutleri ve kollan 
üzerine kütle halinde hücumlar yapmıştır. 
Meuse ve Moselle ve Rhine lizerinde derin 
istikşaflar yapılmıştır. 
Buglin oğledcn sonra bir duşman hava fi· 

losu Rhonc:, vadis.nde avcı tayyarelerimia 
ta.rafından yakalanmış düşman tayyarele -
rindcn bir kısmı düstirillmüştür. Düşürü • 
len duşman tayyarelerinin adedi henüz tcs
bit cdilememi!itİr. 

(Başı ı. inci sayfada) dan hükümetten aldığı emre tevfikan 

Hitler, insanların ruhundaki bu 
parlak şeyi zaptedemez, hükmü ve 
işareti altına alamaz. Bu demokrasi -
Jerin büyük ananesidir. Bu istikbal · 
dir, zaferdir. 

Akşam üstü askeri vaziyet 
Paris, 1 a.a. - Havas ajansı uat 23.30 

da bildiriyor: 
Dnkerque'de lrkfıp hııreketl devam et • 

mektedlr. Dilşme.nın hıı.vıı. ve topçu faali· 
yeti bu har klıtı biraz rabatsı7. etmiştir. 
Su altında bırakılan mıntnkıılnrı aşamı -
yan ve mUttcCiklerln ricıı.ttnl himaye edeD 
kıtantın mukavemetini de kıramıyan al -
manlar irktıp meydanını uzun menzilli top
larla bombardıman etmlışlerdlr. 

Yeni kararname, milli iktısat nazı
rına geniş selahiyetler vermektedir. 
Bundan böyle iktısat nazırı, orduya 

ve sivillere müteallik kontrol işinin 
tanzimi maksadiyle icabcden bütün 
tedbirleri yalnız başına ittıhaz ede· 
cektir. 

Romanya hükümeti, ecT\e:ıileri sıkı 
bir nezaret altında bulurdtır:oakta ve 
bunlardan birçoğunu hudut ;.aricine 
çıkarmaktadır. 

general Gort, kumandayı kendisinden 
sonra gelen en yüksek rütbeli subaya 
devretmiştir. 

General Gort f ngiltereye geçmiş ve 
bu sabah Bukingham sarayında kıral 
tarafından kabul edilmiştir. Kıral 
Gort'e, büyük hamam nişanının 
şövalye rütbesini tevdi etmiştir. 
Franıız gazetelerine göre tahliye 

İfİ nasıl yapılıyor? 
Paris, ı a.a. - Havas: Bütün aske

ri mülfıhazalarda Meuse'den denize 
kadar olan İngiliz • fransız orduları
nın ricat hareketinin teşkil etmekte 
olduğu şerefli destandan bahsedilmek 
tedir. 

Petrol mıntakalarındaki mii.nakl5t 
da kontrol altına altnmı~tlt'. Bütün 
ecnebilere, hatta ecnebi gazetecilerine 
memleketin dahilinde seyahat için 
müsaade verilmemektedir. 

Kararnamenin mahiyeti 

Miralay Fabry'nin, La Nation ga
zetesinde bildirdiği üzere Monts des 
Flandres'de her an alınanların takvi· 

Bükreı 1 a.a. - Havas ajansından: ye etmekte oldukları barajı yarmak 
İktısadi mahafil, hükümetin iktısa· ı için çetin muharebeler vererek ilerli

di seferberlik hakkında ittihaz etmiş 
olduğu kararın tamamiyle istiklal da- bir glina ali.ikası olmadığını söylemek
iresinde ve hiç bir tazyık eseri olmak- tedirler. 

Almanya harbi niçin çabuk 
bitirmek istiyor? 

Nevyork, ı a.a. - Nevyork Times 
gazetesine Bern'den gelen bir telgra
fa nazaran müttefiklerin Hamburh 
ve Rheinemi'in sair endüstriler şe
hirler üzerinde yapmış oldukları a
kınların husule getirdiği hasarat, 
berkesin tahmininin fevkinde bulun
maktadır. 

Bitaraf menbalardan aldığı haber· 
lere nazaran aynı telgraf şunu da ila
ve etmektedir: eğer Almanya bu yaz 
harbi kazanmıyacak olursa, insan ve 
malzemece uğradığı yüksek zayiatın 
ve alman milletinin miltehavvel bulu
nan moralının kendisine çıkaracakla
rı müşküIAta karşı koymıya imkan 
bulamıyacaktır. 

Askeri harekatın inkişafı 

Muhtelif ehemiyettc mütcaddlt Belçika 
kttıı.alrının kırıı.lıı. ltaattan istinkll! eden 
generaller ldarC'slnde müttefiklere iltihak 
ettiği te:oit edilmektedir. 

Şlmdi)e lmdtl.I' Dunkcrque'e varmak için 
kendilerine g<'çlt aı;am mııı olan diğer ba
zı tran.sı:ı: - lngil!z kıtaları do. alman kıtaa
tı arasında :) ol açıı.ralt mUttcfık haUara gir 
meye muvaffak olmuşlardır. Bununla be
raber bu kıtalıı.rın ne d rece mühim olduk
ları meçhuldür. 

Som - Somme - üz.erlnd" almanlann 
Abbevllle bOlgeslndeld bUtUn hücumlnn 
kullanıJan ttuık, tayyare gibi vasıtalann 
chemiyctlne rağmen fra.nsı:ı: kıtale.rı tara
fından katı surette durdurulmuştur. 

Yukarı Som - Somme • de <;itte köprU · 
ler U:ı:erlndc almanl!ır buglln baskınlar yap
nuşle.rdır. Bu baskınlar dllş~ana htc: bir 
netice kazandırmayan teferruat hareketle -
rldir. 

Cebhenln diğer kısımlnnnde., Som • 
Somme - den An - Alsne - e kadar kayda 
değer bir ııey olmamıştır. 

Düşmana kahve ve sandöviç 
Londre., 1 a.a - Royt r: 

Partıı. ı a.a. - Amerika matbuatı, umu 
mi harpte ölen 25 bin amerlkalı askerin 
Romagnedekl me:ı:arlığtna alman tayyare -
Ierl tarafından yapılan bombardıman hak
kında n~rlyıı.tta bulunuyorlar. 

sızın ve sırf sulh zamanında memle-1 Yeni hükümlerin, yabancı şirketler- Paris, 1 a.a. - Havas ajansı saat ıs de 
ketin istihsal ve istihlakine müteallik de dahil olmak üzere müstahsil şirket· "~~~rt ha:ekatın ink'.ıa:ı hakkında aadı -

1 b.. .. J ] • t k I • k b ... d h · d .:ı ..... malumatı vermıştır: o an utun e eman arı tanzım e me erın hare et ser estısını a a zıya r S .. . d · d'l"k · b .. · k ha . · . . • .. omme uzerın e şım ı ı yenı uyu -
maksadıyle verılmış olduğunu beyan tahdit ve mUsait olması mümkun bu • \ek5.t mukııd.dcmcsi olmamakla beraber al-
etmektedirler. lunmakla beraber, Romanya'da her·' manlar bu bölgeye alika göstennlye baş -
Aynı mahafil, yeni kararnamenin han.fi bir devletin menfaatlerini husu. lıyorlar. Şimdiye kadar bu bölaede alman

Romanya tarafından A lmanyaya fazla si aurette teshil gibi farklı bir mua• \ lar cenup kıyısına hafif müfrezeler ve mU
miktarda petrol verilnıesi )çln alman- mel~ .aıey.ıuubahs olduğu zikrcdilrr.e· \ teakib~ de bizi şimal.e doğnı krtalıı.r .nv
lar tarafından izhar olunan arıu ile mektedlıı. lketmeKtcn menetmek ı~ln daha kuvetlı ae-

Bugün Flruıdre drn salimen 1ngtltcreoye 
muvaıı lllt ecdn kttalann b1r çoğu dUomıı.n· 
la Dunk rque e kadar c:arpı an Gen-ral 
Prtoux ordusunun rızası idi 

Tahliyede sUratle hareket edilmesi lU -
zumuna rağmen, e.skf'rle atzına kadar do
lu kUçijk vapurlardan biri bir hıı.vıı. hücumu 
esnasında dUştlrülen iki alman tayyareclıi
ni de kurtarmıya vnklt bulmuşlardır. B\I 
esirler karo.ya çıkanldıktan aonra kendile
rine kahve ve sandovlç ikram edilrniaL• 

Dll§en Uç bombadan ikisi lbtdeye 26 met 
re mesafeye dUıımll§tllr. Bu mezarlık Fran
sa tarafından ebedi olarak Amerlkaya ter· 
kedllmtı olduğu 1çln Amerika topr!iiı ad· 
dedilmektediL 
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Milli küme maçları 

Gençlerbirliğİ Vefayı 2 -O, 
Beşiktaş Muhafızı 4 - 2 yendi 

İstanbul, l n.a. - Mllll KUmc maçlarına 
bugün, çok müsait bir hava içinde devam 
edildi. Takıılm stadının arka duvarları da 
kAmllen yıkıldığı için mUsabıı.kalıır Şeref 
ııtadında yapılıyordu. 

Stadda 3000 e yakın bir kalabalık top
lanmıştı. İlk maçı Ankara Gençlerblrllğty
le \•cfalılar yaptılar. Geneler bugün ııu kad
ro lle oynuyorlardı : 

Rahim • Ahmet, Nuri - Mustafa, Hasan, 
Halit • Vahdet. Ali, Mustafa, Cahlt. 

Vefa fÖyle bir takım çıkarmıııtı : 
Azat - Vahit, Süleyman • Şeref, 14\tfl, 

(;UkrU - Abduo, Hllııcyln, Gıızl, Sulhi, Hay
dar. 

Birinci devre 
Maçı Ahmet Adem idare ediyordu. 
Sıcak ve rUzg~sız bir havada oynanan 

maçın birinci devresi kabil olduğu kad::ı.r 
ağır oynandı. lkt takımın oyuncuları da, 
bunaltıcı derecede yakıcı bir güneş altın
da, bUtUn enerjilerini harcayıp eritmemek 
için idareli oynuyorlardı. Bu yllzdcn bl • 
rlncl devre ağır ve heyecansız oldu. 

Bu devrede iki takım da mUsavl dene -
cek bir oyun çıkardılar. Fakat gençlerin 
daha derli toplu oynamasına mukabil vefa
lılar, bllha.ssa hücum hattında maksntsız 
ve testrıılz bir oyun çıkarıyorlardı. Sollç 
yerinde oynatılan Sulhi, sol ayağını iyi 
kullanamadığı için bu yeni yerinde dalma 
yadırgıyor, seri çıkı" yapmak ve ant ııüt 
atmak gibi hususiyetlerini tcbarUz ettire -
mlyordu. 

mıı, Hakkı sağ iç yerine reı;miıti. Hüseyin 
so1 muavin oynuyordu. 

Beşiktaşlılar 23 üncü dakikada bu sefer 
sağdan bir iniş yaptılar. Hayati'nin attığı 
ııutü Abdurrahman avuta giderken kafa ile 
çevirdi ve top 18 pas içinde Hakkı'nın aya
ğına geldi. Hakkı, topu tutmado.n bir aol 
vole ile üçüncü defa ağlara tektı. 

Oyun çok çetin bir safhaya girmişti. Bi
rinci devreyi 2-1 faik vaziyette bitiren ve 
maçın neticesi üzerine daha avo.ntajlı bir 
vaziyete giren muhahzlılar ııimdl 3-2 mağ
lilp vaziyete düşmüşlerdi. Mağlübiyetten 

kurtulmak için biitün gayretlerini aarfede
rek çalışıyorlar, fakat artık &uurlu oynıyan 
Beşiktaı'rn geri hattını söküp parçalaya • 
mıyorlardı. Esasen Hakkı da, üçüncU bir 
muavin gibi daima gerilerde oynuyor, top 
çıkarıyordu. 

Beşiktaşlılar 41 inci dakikada Eşref'in 
sıkı bir §Ütü ile dördüncü ııayılarını da 
yııptılar ve maç 4-2 sayih - beyazlıların ga
libiyetiyle bitti. 

Muhafızlılar güzel, canlı ve liakal Be
şlktn$ derecesinde düzgün bir oyun çıkar
dılar. Fakat gol yaratmakta rakipleri kn -
dar talihli olmayrgları bu neticeyi emriva· 
ki haline koydu. 

ULUS 

Pittman 

Amerika'nın maruz 
kaldığı 

tehlikeyi anlallyor 
Vqinı-ton, 1 a.a. - Senato hariciye ko

mlıyonu reisi Pittmen, Montana maden 
mektebinin toplantısında söyledifl nutuk
ta, yeni hava harbi usulünün tehlikeyi A
merika'ya kadar yak!aştırmıı olduğunu 

kaydeyledikten sonra bugün AmerWı:a'ya 
karşı mevcut tehlikeyi azaltacak yegane ıe
yin Hitler'in hezimeti olacaiını bildirmiıı· 
tir. 

Hatip demiştir ki: 

Evelce de kaydettiflm gibi burün barııı 
da imza edilac Hitler Amerika için bir teh
like olur. Fakat Hitler lnıiltere ile Fran
sa'yı maililp etmiye muvaffak olarak on -

!ara filolarını kendisine teslim etmiye mec
bur eden bir bllrıt muahedesi empoze ettiği 
takdirde vaziyet daha vahim olur. 

O zaman Atlas denizinde bizimkine çok 
faik olacak alman donanması ve pasifik de
nizinde de aşağı yukarı müsavi bir donan
ma ile karşılapca~ız. Bununla beraber şu
nu ilive etmeliyim ki, b8yle bir ihtimal 
derpiş edilmekte değildir. Fakat hükUmet
te milleti temsil eden kimselerin tesadüfe 
bağlı kalmamaları vazifeleri ilrtızasından

dır. 

Hltler'in başka bir hlikilmetle birleşerek 
daha yakın bir istikbalde dotrudan doiru
ya Amerika'ya hücum edeceğini zannetmi
yorum. Fakat nazi Almanya'sının cenup 
Amerikasının tabii servetleri peşinde oldu
ğunu zannediyonım. 

Kiralık : 
Kiralık daireler - Işıklarda Nafiz bey 

apartmanında • oda kalorifer ııu çamaeır
lık ve bodrumda bir sandık odası 70 T.L. 
Görmek için kapıcıya Telefon: 2452 Ahmet 

1910 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadaş için el
veriııli 3 oda 1 hol, kalorifer, 11'\:ak ııu, tam 
konfor. Bakanlıklar karıııı Belçika ıefare
ti arka bahçesine bitlıik Fırat partımanı 

Satılık 

Satılık - 938 modeli Avrupa kar09er
li az kullandmıı Ford kam7oneti acele. 
Görmek için Baıvekllet karııımda Ham
di uıta gaarjma pazarlık için Tel. 1477 
müracat. 203(5 

Acele satılık ev - Y eniııehir'de !amet 
tn~nll caddesi köııe başı Bahçeli 4 odalr. 
Tel: 24-06 1961 

Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 
Satılık apartıman - Yen!ıehirin en mu

Kiralık - Konforlu; Iralorl!erll ve mo - tena yerinde 8 daireli 4-00 lira !carlı yilzde 
bllyalı bir oda kiralıktır. Saat 10-12 ye ka- kırk borçlu Tel: 24-06 1962 
dar Tel: 6687 ye nıüracant. 2026 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkonlu milı
takil bir ev kiralıktır. İçindekilerine mü -
racaa~ 2028 

Kiralık oda - Aile yanında, Bakanlık
lara Uç dakika, konforlu ve manıaralr. Ye
nişehir Me~rutiyet caddesi Özenli ı<>kak 
(Abat) Ap. 6 No. 2029 

Kiralık - 1 veya iki oda 1 bayan veya 
2 bayan için alle de olabilir. Kiralıktır. 

Müracaat: 5-7 Yeni,ehir, Selinik caddesi, 
Türe Sok. No. 5. Daire No. 1. 2034 

Satılık - Kilçük evler yapı kooperatifi 
hisselerinden A-B-C-F tiplerinden acele 
Tel: 2406 1963 

Ucuz satılık arsa - İmar vaziyeti te
miz 1297 o.da 6 parseli 2963 M. bir cephe 
yol bir cephesi yeşillik müracaat. Sanayi 
cad. No. 82 Ti. 1953 2021l 

Satılık ev - Doğanbey mahallesinde i
ki oda bir bodrum ve bir mutfaklı ev la• 

tılıktır. Hal karşısında Hanef Ap. No. 
(7) ye mUracaat. 2021 

Satılık apartıman - Ön cebecide cırla 
mektebin arkası Batıllar soka~r Ali Kuru 

Kiralık - Maltepe Onur sokak Sakar- cu apartımanı 8 dairedir kat 4. Birine! ka-
ya apartımanında aile yanında yarı mUsta- ta 1 numaraya mıiracaat. 2022 
kil iki oda 1 hol elektrik su havagan mut
fak mU~terek daire 2 ye milracaat. 2035 

Kirahk daireler - Jandarma okulu ö
nünde Saltık apartımanmda 3 oda 1 hol 
banyo mutfak ve konforlu 4 daire. !çindc-
kilere mUracaat edilmesi. 2037 

Kiralık oda - Parka nazır, sakin, her 
türlü istirahat. 35 lira. Mühendialıır birli
ği yanında Mengü npartıman No. 11 

2038 

Satılık mobilye - Oda, yatak ve yemek 
odası takımları, ve saireden mürekkep eş
ya satılıktır. Saat 11-13, 17-19 arası Kll-
ranfil sokak No. 8 e müracaat. 2025 

Acele satılık ev - Yeniıehirde Sıhiye 

arkasında Maarif Cemiyeti lisesi civarın
da 3 oda l hollü bahçeli ve konforlu eh-
ven bedelle Tel. 2406 2027 

Satılık arsa - Fransız sefareti yanında 

iş arayanlar : 

tı arıyor - Derıı veriyor: i~ 
lan talebelere şimdi veya teınıt1~r 
ziye, almanca, fizik denılcri vcrilı 
lar ehven, evlerinize de gelebilir· 
sok. No. 9. D. 2. 

Dans dersleri - Diplomalı ~ 
bayan dana. kültür fizik ders~ 
tedlr. Ankara P.K. 1046 ya rn ; 

it arıyor - Orta derece~ talısili ~· 
tiirlı liıarundaa lıaıkı rınaca da biletı b 
flY•nı itimat n miruf kiıııselerdıa k0

" 

ııe fabrik• •e11 lıerhangi lıir tirket "1' ti, 
euuelerde i.stibdım olunmak li:ı:ert it 

1 

(Osman) nnııuuııa melıtı;pla müracaat 

Gençler de bu devrede mUesslr bir oyıın 
göııteremedtler. HUcum hattı ıuzumundaıı 
fazla paslaşıyor. Ceza sahası içinde bile o
yuncular eUt atmak mesullyctlnl blrlbirle
rlne bırakıyorlardı. Bunun netıceııl~lr ki 
Jlk devreden lkl takım da golsüz çıktılar. 

Pera - Ankaragücüne 

3 - 1 yenildi 

B. Plttman bu noktaya gelince, Hitler 
tebaasının Amerika kıtasındaki hareketle • 
rini ve bilhassa beşinci kolun faaliyetini 
bilhassa kayıt ve iııaret eylemiştir. 

Kiralık daire - Uç oda bir hol tren 
köprüsü yanında Telgaza giderken İlkiz 

sokak No. 20 Mahir Esen apartımana mü-

asfalt üzerinde 85 metre cepheli uygun fi. de yapılacaktır. Şartnameler ~ •• 
yat. Tel: 3337. 2059 rileccıktir. (2539) ız,.... 

İkinci devrenin ilk ynnm çok canlı ol • 
du. İki takım da sayı çıkarmak için bUtUn 
gayretlerini sarfedlyorlardı. Nitekim genç
ler orta muavinleri Basanı d:ı hücum hat
tına alarak akınlnrını daha mUesslr hnle 
koymak çaresine başvurmuşlardı. Bu de· 
ıtıtkllk mUsbet netice vermekte gecikme -
dl ve Hasan, 26 ıncı -dakikada yakından bir 
vuruıla takımına güzel bir sayı kazandır
dı. 

Bu gol oyunun üzerinde muvakkat bir te 
alr yarattı: vdo.lılar canlandılar vo Ust tıs
te hUcumlarla gençlerin ko.leslnl tazylka 
bqladılar. Bu aralık gol fırsatı da yaka • 
ladıkları halde istifade edeınedller. 

86 tncl dakikadan sonra gençler, oyunun 
temposuna yenltlen hAklm oldular. Vefalı
lar yonılmuıı ve l8.JYlamen gevoemlıılerdl . 
Gençlerin tazyiki çok 11lddctıl oluyor ve A· 
zadın kalesi tehlike Uzerlne tehlike savuıı
turuyordu. Nihayet Mustafa 44 Uncu dakl· 
kada bir gol daha atarak vaziyeti 2-0 yap
tı ve vefalılar bu netice lle sahadan mağ
lup çıktılar. 

ikinci maç 
İkinci mo.çı Bcılklll§la .Muhafız oynu -

yordu. Be11lktqlılar artık futbolu bırakan 
emektar kaptanlan HUsnUden b&§ka Şeref, 
Sabri, Rıdvan, Bedii ve Faruktan mahrum 
bir halde, aahada eöyle dlzlldller: 

Mehmet Ali - Taci, İbrahim - Ahmet, 
Rlfat. Feyzi - Hayati, Hüseyin, Nazım. 
Hakkı, Eşref. 

Muhafızlılar da eliyle sıralanmııılo.rdı: 
Fethi - Fethi, Abdurrahman - İbrahim, 

Ahmet, Haelm - Şahin, Finızo.n, Rıza, Ce
lAl, TurS-Ut. 
Maçı Nuri Bosut idare ediyordu. 
Maçın birinci devresi, tıpkı Vefa • genç

ler maçında olduğU gibi, iki tarafın da .e • 
ııerjl truıarrut etmcleıiyle geçti. Fnkat Be
ıtkt.S§ın da :Muhafızın da, fırsat kollıyan 
birer hUcum hattına malik oluşları bir de· 
nceye kadar ağır blr tempo takip eden 
o~'Unun zaman zaman çok heyecanlı safha· 
lar arzetmcslne lmkll.D veriyordu. 

Oyunun ilk daklknlnn müsavi bir man· 
zara arzcdlyordu. Mamafi muhatızlıların 
blru daha canlı oynadıkları ve bllhMSa 
hücum hattında daha müessir ve semereli 
oldukları görUIUyordu. Nitekim sollç Ce -
lM, ııeklzlnct dakikada Rıdvandan aldığı 
yerinde bir pası gUzel bir vuruşla ağlara 
takarak takımına ilk golü kıızandırdı. 

Bu gole Mehmet Ali mtuıl olabilirdi. Fa
kat bir kaleci tı;ln af edllemlyecek bir tah· 
mln hata11ına dilştU ve topu avuta gidiyor 
zannederek bloke etmedi. 

Bu golden sonrn muhafızlıların tazyiki 
gene devam ediyordu. Rızanın çok iyi idare 
ettiği hücum hattı, eürntle cenııh de:ışU
rerek sıkı hücumlar yapıyordu. Bu aralık 
Beelktq mUdafB.Mının çok sert oynadığı, 
bllba.Blla Taclnin kasdl tekmeler attığı gö
rUldil ve hakem bu hntalıırı cezalandırma
dı. 

30 uncu dakikadan sonra beşlktqlılar va 
ztyete hllklm oldular. Bugün sollı; yerinde 
oynıyan Hakkı. bUtün gayretini sarfedcrek 
bir gol çıkarmıya uğraeıyor. Beşiktaş taz
yikinin cok müessir bir hal aldığı, fakat 
alyıı.h-beyazlıların aynı zamanda talihsiz
likte de mUcadele ettikleri mtısahede edl • 
llyor. 

85 inci dakikada Hakkı, topla kaleye gi
rerken muhafız müdafaası tarafından nl -
ı:amııız bir ııekllde durliııruldu ve hakem 
penaltı verdi. İbrahim ıııkı bir pltlse ile 
beraberliği temin etti. 

89 uncu dakika: Muha!ızlılar, sağdan bir 
inle yaptılar, Şnhlnln tlerlye ııandelledlt,l 
topa Mehmet Ali ve Rıza aynı zamanda 
çıkıı yaptılar. Fakat o sırada Tacının de 
topa çıkması Mehmet Alinin mütereddit 
kalmuına ııebcp oldu ve Rıza gUzcl bir 
oUtıe ikinci muhafız golUnU çıkardı. 

Birinci devre bu netice değtomeden 2-ı 
muhafızlılarıo lehine bitti. 

İkinci devre çok canlı, çok ıeri ve cidden 
rüzel oynandı, bu devrede iki takımın gös
terditi oyun mlisavi olduiu halde, Beıılk -
taılılar üç güzel fırsatı iyi kullanarak üç 
aayı daha yapular ve maçı 4-2 kazandılar. 

Devrenin baeında iki takım da baı dön • 
dürücü bir ıilr:ı.tle oynuyorlardı. Hücum -
lar mütevaıind: ve iki takımın da netice Ü· 

serinde müsavi pnsa malik oldukları gö • 
riilüyordu. 

14 üncü dakikad abeşlktaıılılar soldan bir 
lniı yaptılar. Eııref çizgi üzerinden topu 
ıandelledi ve Hakkı nefiı bir kafa vuruıu 
ile beraberliği yeniden tesis etti. 

Muhııfızhlar bu sayıya cevap vermek 
için hemen hücuma geçtiler. Soldan ıü -
zel iniı;ler yapıyorlar. Bu hücumların akııı 
bir aralık o kadar tehlikeli bir vaziyet ar . 
ıı:etm!ye basladı iri, Hakkı sağ muavfoe yar. 
dnn etmek ıı:aruretinde kaldı. Esasen bu 1 
devrede İbrahim hücum hattına ıol i~e ahu 

Mim küme haricinde teakil edilen ı. - Ba~kan bisiklet ıampiyonlan 
tanbul Ankara arasındaki beş kuliıp turnu
va.sına dlın 19 mayııı stadyomunda devam e
dildi. Mnç, lstanbut'un Beyoğluspor (Pe
ra) kulubü ile Ankaragücü arasında yapıl
mı§tır. Beyogluspor dun oynadığı oyunla 
1stanbul'un birinci sınıf kulüpleri ayarın
da, bir kuvet ve teknige malik oldueunu iı
bat etmiştir. Bilhassa sol haf japoni ve sat 
haf Maroli, sol iç Bambino gibi oyuncular 
göze çarpmaktadır, Oyun çok süratli ve 

Sofya, 1 a.a. - Bükreş'teki bisiklet 
balkanyadında Balkan şampiyonlu -
ğunu kazandıktan sonra dün Sofya
ya dönmüş olan bu1gar bisiklet ekipi 
bulgar spor teşekkülleri ve büyük bir 
halk tarafınqan hararetli tezahürlerle 
karşılanmıştır. 

enerjik başlamış birinci devre ııkı bir mü- ..ılllllllllllllllllllllllllllllllllllllh,. 

:i~~;;.den sonra güçllilerin ı-o lehine bit_ § Gişe saatleri § 
İkinci devrede peralılar da bir ıolle be- : : 

raberliği temin etmialerdir. Oyun Pera'nın :E Oımanlı Bankasından: : 

kduvetdli baskmna rağmen güçlülerin çıkar- E 3·6-940 tarı'hı'nden ı'tı'baren res- § 
ığı aha iki ıol ile nihayetlenml§tir. Dtin _ _ 

gUçlUlerin bilyUk pnaları olduğu lnkt.r edi- ı: mt tltil Kilnleriyle eumartesi -
lemez. : günleri hariç olmak ilzere Ban- _ - -Bugün Demirspor'la yapılacak Beyoğlu _ kamız giıelerinin: : - -maçı Ankara'run çoktanberl &eyrine has - -ret çektiği ıüzel bir ıpor günü yaıatacak - : -tı~ = -

Sabah saat 9,30 dan 12 ye, ve : 
Öğleden sonra 15 den 17 ye : 
kadar : --

racaat. 2041 

Kiralık 2 kilçük daire - Maltepe'de ima
latı harbiye evleri yanında 2 oda, l hol ve 
1 oda, 1 hollü, daire • Maltepe'de bakkal 
Abdullah'a fiyat için Tel: 644-0, 6215. 

2062 • 

Kiralık - Aile nezdinde iki oda mobll
yeslyle beraber kiralıktır. İetlyenlerin 
Kurtulu§ apartlmanı 5 numaraya müraca-
atları. 2098 

Satılık otomobil - 936 açık Ford çok 
mükemmel mlihendis, müteahhit, taşra için 
fevkaliide elverişli TeH: 2414 Sankı,la kar 
şısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2064 

Sntılık - Yenişehir :Maltepede Uçtdalre· 
11 acele satılık apartman. Tel: 125:i 20715 

Sııtıhk - Demlrtcpede d!Srt daireli %815 
borçlu acele s:ıtıhk apartman Ba)Tam cad· 
desi No. ı Tel: 1255 2076 

Satılık - Hacıbayram mahallesinde Uı; 
d:ılreli %!50 borçlu acele ııatılık ev Tel : 
1255 2077 

Satılık - Cebecide lmarca parııellenmlıı 
taksitli ucuz arsalar. Bayram caddesi No. l 
Tel: 1255 2078 

Satılık - Cebecide MUlktye mektebi 
Kiralık oda - Adliye aarayı karıııııı yanındR 2-3-15- daireli ev ve apartman Bay. 

Ankara pasta salonu Uzerlnde Çulha.zade ram caddesi 'No. 1 Tel: 1255 2079 

Kiralık mobllyell oda - Bir bayan ve
ya bay için gUzel bir oda kiralıktır. Yenl
ııehlr İnönü caddeııl Emeller sokak No. 71 

2100 

Ap. ikinci kat No. 2 2103 

Kiralık daire - S oda ı hol. YenlDehlr 
tren köprUsU yanı telgaza giderken İlkiz 
sokak No. 20 Mahir Esen Ap. nına mUra -
caat. 2146 

Kiralık oda - Aile nezdinde gllzel man
zaralı bir oda bir bay için kiralıktır. Çı -
kırıkçılar yokuııu İlyas zade Ap. No: 89 

Satılık buz dolabı - 938 model kelvl
natısr marka anaııt.&rıı. Tcl~on 0031 deD 
215 2099 

Satılık frijider - Az kullanılmıı blr 
buz dolabı satılıktır. Tl: 2105 e mUracaal 

2101 

Bu maç, aynı zamanda İstanbul'da ikiye : 
karsı bir golle mağlCtp olan demlraporlula- : 

Cumartesi günleri de: : kat 2 2148 

Acele ııatılık - Yenlşehlrde 4 katlı 17 
odalı ko.lorlferll parkedöııell köııe b&§ı 
bahçeli apıı.rtıman. Da>Tam caddesi No. 1 
Ti. 1255 2102 -rın revan~ı olacaktır. Bu maçı da kazandı

ğı takdirde Ankara Spor kupasına en çok 
yaklaşan Demirspor olacaktır. 

-----
Sabah saat 9,30 dan 11,30 aka

dar açık bulunacağını uyın mUş- :E 
terilerimize bildiririz. 2179 :E 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' Maçın hakemi Muznffer Ertufdur. Gö

rüı ve bilgi itibariyle hiç bir !cnkide ut -
ramıyan bu kıymetli hakemimizin idare e
deceği oyunun cidden ıiizel olacaf ını tah
min ediyor, her iki takıma da iyi tanılar 

temenni ediyoruz. 

t.,.i - 14 cil ıBnri fukaımrııS inci alay S ci 
lıölüfindn ıldıfıııı terlıiı tukertai kaylıettim. Yı
nisiai alacaiımdaa ulıisinia lıiikıııl olıııadıiı ilh 
olıuıar. Hayma .. lıuuı ikizce na•iyeıiaden Mı~· 
mut of. Ramazaa Yücel 2111 

SATILIK MEYVA 
Ankara Delt~rdırlılından : 

Miktarı Muhammen bedeli Muvakat tı-mlnatı 
Cinsi kilo Lira Kr. Lira Kr. 
Kiraz ve vl11ne mahsulU 82000 1600 00 120 00 
Yukarıda evsafı yazılı Amerika aıımala n fidanlığında damızlık olarak yetıııtırllen 

kiraz vo vlone mnhsulUnlln bermuclbl ıart name, toplama nakıtye ve hammallye maıı
raflan mUtenhhlde alt olmak Uzere o.çık arttırmaya konulmuııtur. 

İhale 3-6-1040 tarihine mUsadlf pazarte el gUnU aaat a de defterdarlıkta toplanan 
komisyonda yapılacaktır. 

İsteklilerin adı geçen gUn ve saatte hlz asında yazılı muvakkat teminat 'makbuzu 
ile birlikte komisyona gelmeleri ve izahat almll.k lstlyenlerln de defterdarlık mllU 
emlAk nıUdilrlUğtlnc mUrncaatıan. (2632) 12633 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
Hissedarlar toplantısı ~ 

----- -
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare Meclisinden: § --

=: Bankamızın Esas Nizamnemeai ne a~ğıdaki muvakkat hükümlerin 

_ ilavesi hususu tetkik ve müzakere edilmek üzere hissedarlar umumi 

- Heyetinin fevkalade olarak içtimaa d!veti İdare Meclisince karar-

----------laştırılmıştır. 

3 Temmuz çar§amba günU ıaat 14 te Ankarada Bankanın Merkez 

:= binasında yapılması mukarrer olan bu fçtlmaa sayın hiııedarların 

E: teşrifleri rica olunur. 

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

Nizamnameye ilave edilecek muvakkat hUkUmler: --------Muvakkat birinci madde: -Cümhuriyet Merkez Bankası huıust kanunla Maliye VekUetlne -

verilen mezuniyet haddi dahilinde kalmak ve altın terhin edilmek := 
suretiyle Hazineye fevkalade ve muvakkat mahiyette avans verebi-

lir. Bu avans mukabilinde icabında Bankaca yapılacak emisyon mik- =: 
tarları kanunun 37 inci maddesinin UçUncU bendinde yazılı Komite = 
tarafından tesbit olunur. = -----Muvakkat ikinci madde: --

Kiralık daire ve bir oda - Zemin kat iki 
oda büyUk hol mutfak kllçUk daire ile Ust 
kat alle yanında banyolu eDyalı eııyruıız bU
yUk oda bayan veya karı kocaya Maltl'pe 
Onur sokak No. 13 2143 

Bir Bayana kiralık oda - Genlıı, bUyUk, 
manzaralı, iki kişilik aile ne:ıdlnde bir oda 
kiralıktır. Yenlşl'hlr, İlkiz ııokak 26 Kııya
pınar .Apartmanı dalre 8. 2141 

Satılık - Bisiklet (Adler 8 vitesli) ve 
bir bayan blıılkletl iyi bir dUrbllıı, fotoğ
raf makinesi mUsalt fiyatla. Meorutlyet 
Cad. No: •O saat ıs- 20 mUro.caal 210• 

Satılık - 38 model Şevrole kamyon. İs
met paııa mahallesi DlbekönU ııokıı.k No. 3-
0 bakkal HilimUye mUracant. 21•7 

Sntılık - İsmet ptı.§a mahallesinde ~ da· 
!reli %30 borçlu ve lrath acele ııatılık a • 
partman. Bayram caddesi No. 1 Tel: 12~15 

2160 

Satılık buz dolabı - İyi halde F.lrljlder 
Kiralık iki oda - Alle nezdinde ehven marka. B:ıhçell evlerde birinci otobüs du-

ve acele, Yenişehir Tuna caddesi, Elmadağ rağı No. 72 ye müracaat. 2149 

Kiralık oda - Mutfak ve banyodan ıs • 
tlfade edilebilir. Yenlgehlr kızılay ltar§ıııı 
P&fakay Ap. Kapıcıya müracaat. 2140 

ııokak No. 4 de 2138 

Kiralık kat - Dikmenin en gUzel ufal
ta yakın merkezi yerinde, İbrahim Soyka
nın k~gtr evi. Uı; oda, elektrik, su saire. 
Tel: 6593 e müracaat. 2187 

Kiralık - Yınitelıir, Yiiluel caddeainde Mimar Kt· 
ıııal ilk olıala karımnda Bay Taluia apartmanı 2 Ho. 
daire, aile J&nmda, 2 oda, kalorifer tam konlor. 

ZOJJ 

Kiralık oda - Biiyülı, reniı lıılkonl•, Smıyı n
lıildi lllıb ıoblı 19 No. Apt, Z iııci lıat Telefoa: 
3437/12 Zl7Z 

Kiralık daire - 30 lirayı aa dalıil. Hancuı nr
dır. Uç oda, m•tfık, lıanyo, Y ıahehir Ônnli ıolıılı 

Batılık otomobil - As kullanılmıe ııeklz 
elllndlrİI huııuııt Fort marka tatııllAt için 
Tel: 2•06. 2189 

Satılık bisiklet - Z4 boy Tiryoıııf -rb inriliz 
kıt lıiıikleti aatılıktrr. Atıtiirk bolnrı Yeniıelıir. 
"Cu" biıikltt mafau.aına miirıcaat. 2165 

Satıhlı Radyo - Telefonlıen markalı n çift lıoper• 
lorlii lıir radyo 7. 8. 940 cuma cünii lJ,30 da be
lediye miiza7ede aalonmıdı •tas fi1ıtla aatılıcalıtrr. 

Zl71 

Satılık - Yeni meclise S dılıilıa Toprak ofui 
yanında Ho. 1104 ada No. « ,.,, 589 MZ, No. 
45 par, 289 M2. anılar meıraai 650 lıııraıtaa H· 

ııayi cad. No. 86 TL 1953 2196 

Satılık - Bılıçeli e•lerde biiyiilı .,. küçiilı tip

Kirılılı - Molıilyılı oda. Yeniıelıir Hıvuzbılıı Ra- lorda acaı fiyatla mU..it ıerıitle. Saııayi caddesi 
rıp Soyıal Ap, 4 cü kapı ikinci lıat No. 2 llll mürı- 86. Tel 1953 2195 

~11 nro 

caaL ZIH 

ltiralılı - Kıliroferli, 5 oda, 1 hol, 1 antre n 
taa koafor. Yeaiıelıir Sıhi,. Veklleti lıarııamdı 
llkı:ı: ıolıak No: 3 lııkmaa Ap. Tel. 3485/56 

2186 

Satılık arazi - Bai 'N n J'IP-i• miisıit Et
likte m ıüzel yarlerinde una fiyatlı müracaat 
Sanayi Cad. No. 88 Ti. 1953 2194 

Satıhlı - Çıııkı,.a ıılıltı iizermcle 1008 M.Z 
ına 4 katlı iıııaata mii .. it 2i M. cepbeli Sanayi 

ICirılık bir oda - Ciinl ~nader bir bay içiıı cad. No. 86 TL 1953 Zl9Z 
adliye ını:rı ırkıaıadı Kmacı lıardeıler aparlı-· 
DJ 3 iacii lııt No. lZ 2188 

liralık - 3 odalı n lımetpıfa -ı..tıeal Edir· 
ae ıokalı Ho. 20. 2189 

Aile :rıııımdı 1 bay .,.,.. 2 bayaa için lıanyo •• 
... anralı ceniı 1 oda kiralıktır. Elek. ,.. n dalıil 
ıylıfı (ZO) L Y. Ş. • T elcaıı ıidem ilkiz ıokak. 17 
Noı Ap, lııt 3. Zl85 

Aranıyor: 

Devren kiralık aranıyor - Yenişehir, 
Dem!rtepe, Maltepe ve civarında ağustos 
veya eylül 940 nihayetine kadar devren 3 

odalr bir daire aranıyor. Sellnik cac'lc!esl 
1/ 2 No. lu apartımanda a No. 7a bildiriJ . 

Satılık - Ça~kayı ıafıhı üzerinde Nıf• V. 
karımndı •cas analar. Sanayi cad. Ho. 88 Ti. llSJ 

2193 

Satıhlı - Harici nokta yaıundı bir tarafı Etlik 
lıir tarafı Ieçiöreıı ufılt izeri n lı0tı lıaıı aatılık 
ıraa. Hıcılıayram No. 1 T. 1255 2191 

Sıtılılı biile - Biife, lıoa.tre bufe ıçılfl' kapanll' 
altı lıiıilik ıııasa, altı sandal,.. n ıyaadan mlireklıe• 
lıir lılife takmu satılıktır, Telef011 3011 2187 

iş verenler : 

-
1939 Avrupa harbinin hitamını takip eden bir sene nihayetine ka

dar olan müddet içinde Cümhuriyet Merkez Bankası beynelmilel 

tediye vasıtası mahiyetini muhafaza eden ve İcra Vekilleri karariy

le tayin edilecek olan dövizleri alıp satabilir ve bunlar mukabilinde 

emisy.on yapılabilir. 

- neııl, 2042 

~' 

Aranıyor - Kadın veya erkek iyi 
fransızca bilen bir ıantrai memuru alına
caktır. Başka lisan da bilenler tercih edi
lir. Cihan Palaaa müracaat. Tel. 3430 -----

--
-

-
Bu alım satımdan doğacak k!r ve zarar Hazineye aittir. Klr ve :. 

zararların tayin ve tediyesi ıekil ve zamanı Hazine ile Banka arasın· ; 
da aktedilecek bir mukavele ile tayin olunur. 2177 : -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııf~ 

Aranıyor - Yeni~ehir ıemtinde 8 oda
' ı kaloriferli ve garajlı bir köık kiralan

.alı: iıtenlyor. Tel. 15744 B. Barclier. mü 
ı caa.t. 2045 

Aranıyor - Bah<:ell evlerden satılık bir 
v aranıyor. Satmak lstıyenlerln oartıarı

..ıı Uluıı, kUçUk 1Hlnlıu- (E) rumuzun'\ mek· 
tupta bildirmeleri. ~10~ 

2033 

Aranıyor - Kasyer bayana orta tahsil· 
il ço.1111kan satıcılık öğrenmek isUyen satı· 
cı yardımcııııoa ihtiyaç var. Tahriren 188 
Galip posta kutuauna müracaal 2072 

Siit111ııe aranfJ'or - Dolpa icrat nrileuktir. Bol 
ıiitlU aıutll .,. 3 ıylıfa kadar -de çocııftı elaa
lınıı T. ,eblr Dilııııeıı Cad. ıyla Ap. J Jolo. la daire • 
,. ıdracaıtlan. 1117 

Ankar.a Belediyesinden : ~ 

1 - Depoda bulunan 590 adet 
zin ve 282 adet adt ki cemıın 87!? 
lacak tenekelere talip ı;rkmaıns 
en arttırması 10 gün uutılmıetıf· 

2 - Muhammen kıymeti (1S6) 
kuru,tur. 

3 - Teminat (13) lira (78) /. 
4 - Şartnamesini görmek 'I. 

her gün encümen kalemine ve 1

1 
de 7-6-940 cuma günü saat 10.S!1 
ye enciimenine müracaattan. \,,,... 

Zayi plaka 

Ziraat VeJ:l.letinden : 

Vcklletimb:e alt 104 numaıırll ~ 
Jetin plfi.kası kaybolmuştur. Yc~ı 
ğından eskisinin htikmU olmııd1 j 
nur. (2615) ı:z6' 

Be.er topa ZO metre ıııııralıb.ı ~1ı 
lıilo ıiırlı(ında 600 lop Rober~~ll~ 
dıktı 2 teaeke obııalı iizcrc 111""'" 

lo Rolıeroit maCllllll ılmacak. •• j 
.Aı1ıni Fabrikalar Unuım MiidiirliiP 

Alına Koaıü1oıuınJaıı ı . JI.. 
Talımin edilen bedeli (13.ZOO) lıÜ J 

yasılı 600 top Roberoit ile 5000 lı 1~ı camı Aılıeri Fabrikalar Umum mudıır~ 
tıa alma knmiıyomınca 14. 8. 940 S• 
ıs de kapalı .ıarfla ihale edilecckıi.r: 1~~ aıı olarılı koıııisyDttdaa "'ritir. fal~ ' 
temİn•t olan (990) lirayı ~iTİ teki~/ 
mezkGr ıilııde saat 14 dı lıadır tıo 
lui Te lıeııdileriııiıı de %490 aa,Jtlı ~'i 
11111ddelerindeki •esaikle komiıyoııcll ~ 1 
•• iıle alakadır tilccardaa old11kl•;..ıt' 
odaaı nsikuiyle meılı&r ıiia T9 

miiracutları. (2550) I 

5 kalem ve ceman 391'~ 
ispit ile 2900 adet 

alınacak • 1 
• Aı1ı~ri FoFıri•alor Umıım tıliidiir!İP 
tııı Aım. Komuyoııııııdon ı ~ 

T ••mia edileıı bedeli (7 440) li1; 1 '.J 
elıatta beı kalem n ceıııaa 3900 • e ,ıad': 
•det lıaılılı Aılıert F•Lrilıalar Uııııı"6 f" keı ıatın alm& komisyonunca 13. 'd• 
rünü ıaat ıs de lııpah zarfla ifııle 1 

r 
n11ae parıaız olarak komisyondaıı ~'1 
munlıkat teminat olan 558 lir•Y' ~·ı!JıJ 
taplarmı mezkilr ıünde ... t 14 de~ 
nrıııelcri n kendilerinin de 2490 . ~ 
Z n 3. maddelerindeki nuilıle k0111~ıd-I 
larını "' ıı. iıle allkaılar tüccard•~ ~ ff 
Ticaret Odası •eıikuiyle mukur 1 
miıyooı müracaatları, (2549) 

ı' 
DEVLET ORMArl ' 

p 
Satılık Çam toıı1~, 

Dursunbey Devlet Orrnsn 
vir amir/ilinden : ,ıı 

1 - Dursunbey devlet orıı11ııııt 
Karadere bölgesinin Mursal a 1 
lan ve Sırtyol mevkileri ra~~ 111et 
cut "1141" adet muadili "741 
"668" desimetre mikap çaıtl :tıı' 
arttırma ile a:ıtılığa çıkarılfl1 1' 

b•f 2 - Tomrukların ayrıcı 1'sıı' 
lan mevcut olup hacim kıı.bll 
tur üzerinden hesaplanmıştır~ f 

3 - Tomruklara ait sııt! _..., . oro·' 
Ankara, İstanbul, BalıkcS1r 1 fi 
müdürlülderindc ve Dursıınbe 
lil~inde ıörülebilir. ,,~ 

4 - Tomnıkların beher ~ 
metre mikibının muhamıııc:Il ~ 
liradır. ·ıeriııı! 

5 - Muhammen bedel ti d•'' 
muvakkat teminatı "612" Jir: ıeııı' 

15 ..- İsteklilerin muvıı.kk~ııil 
hamilen 12-6-940 ,ar~ııınl>S 'IJ~ 
Dursunbey revir imirtiğiııc Jf 
ilin olunur. (4!22-2635) 
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ViLAYETLER Daha tu:la maJQmat alr:nak. oartn&mo -
sini görmek lstiyenlcnn her gi.ln Tokat vt
l!yetl daimt encUmcn kalemine mUracn.at 

J - t• lhaJeet 12494() tarlhln• meudlf 
ça['31lmbe. günU saat 14 de S..ımun'da Ban
kalar caddesinde orman Ç. mlldilrlüğ\inde 
müteıekkil orman sat11 komisyonu buzu -
runda yapılacaktır. 

Palı zarı . 
1ıi: t,ki . usulde e silfme ilam 

j\ıııCk cJ. • lehır N 
rt.Jar ' afıa MüdürlÜğÜn· 

· ~Sİltnı 
hısar Yoleye konulan iı Eski§ehir 

~ttclcrj ~nun 39+990-63+354 
c \>c Şose ~sılasında tesviyei tu • 
l{C\if b ınşaatı. 
llu işe e~eli 167416,62 lir;dır. 

ardır · aıt §artnameler ve evrak • 'S . 
aYındıriık . 

u!ıc J. llıcai. ışleri genel ıartna • 
rn l'cs\>· 
nede i 1Yci tur b. 
rlık ıışaata a· 8 ıye, şose ve kargir 
ırıreÇÇ •. c. ıt unıumi fenni §artna

Grafik 

Ltetra· 
liusus~ 

• lli>'at ~artname 
l>ro· rdrosu 

• l{ Je 
Cşjf 

• ııııı:" t:tsilt 
• ıı'dı t!u'-a tne §artnamesı 

. • " \>el 
verfl1' 1Jıcııı c Projesi. ·r t er bu 
bi ır· . 'lanbul evrakı her zaman An· 

. klcrind 've Eskişehir Nafia Mü
ırier. en ve bedelsiz olarak gö-

l Yeri Es . 
39-i-gg kışehir - Sivrihisar yo· 
1lldadı O-..r;3 + 354 kilometreleri 'i r, 

. apııacak. 
t\ırabiye ~ş 23364 metre tul tes-

·~kailtrrıc ve §ose inşasıdır. 
de Vİ}~ l7. 6. 940 tarihinde Es

tııcİinı ayet binasında toplanan 
ende saat 15 de yapılacak-

~kailtın 
e kapalı zarf ustllil ile -

83 t1t,iıttrı 
~k lira tn eye girmek istiyenlerin 

lıda g·~Vakkat teminat vermesi 
ı.~ Ost · ı.tıat,,._ erılen vesikaları haiz 
'~ -.. ıe · ıı az sı l~zımdır. 

l Ve b" c İ§i ır defada 100,000 lira-
t11id Yapt -eıı 'h ıgına dair bonservise 
ttc llıUr~ aledcn sekiz gün evel 
lı caaua alacakları· ehliyet-

~u !tadar· 
~ f hanka~şi başarabileceğine da-
l' ardan alınmış mali re-

illa eltlif rn 
ddtde ektupları yukarıda 6 
kadar Yazıtı saattan bir saat e-

tin. Vilay ... t d . • .. . 
it ~ tnakb '" aımı encumenı 
~l>o,ta İle uz .. mukabil~nde verile
~Ytt 

6 
gunderilccek mektup· 

lit ielrn·ıncı maddede yazılı sa 
ır tnull'ıu i ış ~1?18sı ve dış zarfın 
d '

1 
l>oıtad le ıyıce kapatılması la· 

1 lllc2• (
2
a
3 

olacak ge~ikmeler ka· 
28) 12348 

Park 
~4 e Yol inşası 

A.' lıtlcd' 
u,.t•faıt l)·· •Ye Riyasetinden: 

kadar ortyol ağzından Kuru
tt\tsien Uzanacak olan divan yo 

.. 1~rf Us~e. ~arke olarak inşası 
it Ur. Ü ıle eksiltmeye ko • 

'lif bcd . 
tt eh 22050 lira 30 kuruş· 

lt \t'iaıt1c 
~· at tcrninatı 1653 lira 77 
~illeai li . 
~tat ıs d aııranın dördüncü salı 

ı.ı lıtır. e belediye encümeninde 
~ilttn 

l be anı 
td: lediy e keşif, proje ve diğer 
ltl'~ e fen işleri müdürlü • 

lırı ler 11 
ıı er. O kuruş mukabilinde 
• ilflıe 
<le • Yol i c..,,1 tııı ihaı nş~tı milnakasasına 
c ~eledi e tarıhinden en az üç 
tj

11
tnurataa.Ye Fen işleri müdür -

tr. c dair Ch;~a bu işi başara bile -
l'aı· ıyct vesikası almaları 
•ııa ı l>lcriıı • 

dl "'•i~lıliyet ~hal.e gUnU teklif mek 
lıid '1.C!.Sını eaıkası, ticaret odası 
?tiaı~. tekı~;ıeyerek en geç saat 
ı i~ tıne nıektuplarını bele· 

-,ı;ı• 1 ~:ı Olurı~kbuz mukabili ver-
d• •• ~ 12371 

,ıs' o" .. e 

li:;ı. il. ~~ ..,ru ı nşası 
Jlllllll tı,, '" ~ 
3 " t1ı,il afıa P.t M M 

İe '~ tabcy tnıeyc k udurlüğünden: 
aıı 1:,tı ı:ltkı Jı:ılun °nulan iş : ( Bursa 

·~ ~·dll Ye • luaba,~n ~ +ooo kilomet -
90 ~ 60~1dcn · koprüsünün ahşap 
k0111~ı~ li:k . liraaınıası ) olup keşif bc-

rd•"- ff t '•ltrn 1 r. 
·r ıiil' 1 15 d e 6. 6 9 llıc a ~u · 40 perşembe gü-

' 11•~ı~~llıiay~: Nafia Müdürtuğü 
~ı\1'1 l; ~ı·~ıı l ııe Yapıla odasında kapalı 

ı, I> le aı't h taktır. 
~ li · ro· u1a • ... ııı- ile Je, fe saı keşif, ölçme 

~ı~ ti l. tlta· rını hu ~ Jsl ıart lltrne susı kapalı zarf 
ııaa c liai~~tler{ı bayındırlık işleri 

1 
lı\tr '•ınde e .~~kavele projesi 

1t%~~ tnultab~~.rUiebi~iceği gibi 
i t~,.1 ır. ınde bırer örnek 

ııı ı trn 
Q ;ı..,a'ltlt eye • 

llıadd at te~~rebelrnek için 1200 

Muhtelif yol in tı 
Hatay Vili7etinden : 
1 - İıkcnderun-Fayas yolunun (7+296) 

dan (21+713) Km. leri arasında (14+417) 
Km. tullinde yapılncak tesviye! türabiye, 
menfe.z ve oosa inşaatı kapalı zarf usuliy
le münakasaya konulmuştur. 

2 - Eksiltme 24-haziran-940 pazartesi 
günü saat 15 de Antalı:ya'da nafıa müdürlü
iü odasında müteşekkil komisyonca yapı -
lacaktır. • 

3 - İstiyenler fennt ve husus? şartname
lerle evrakı kevfiyeyi (477) kurut bedel 
mukabilinde nafıa müdürlüğünden alabi -
lirler. 

4 - Bu lıin keşif bedeli (doksan beş bin 
üç yiiz yetmiı bir lira) (yirmi dokuz ku • 
ruştur.) 

5 - Muvakkat teminat (altı bin on ı;e • 
kiz lira elli altı kuruştur.) 

6 - Taliplerin ihaleden en az sekiz ıün 
evel bu iııe benzer inşaatı başardıklarına 

dair evrakı müıblteleriyle birlikte villyete 
müracaat ederek alacakları ehliyet vesika
sını (2490) sayılı kanuna uygun olarak ha
zırlıyacaklan teklif mektuplarını ve bun • 
larla birlikte teminat mektup veya mak -
buzlarını ve ticaret odası vesikasını ihale 
ıünü uat 14 de kadar komisyon riyasetine 
makbuz mukabilinde vereceklerdir • 

Postada olan ıecikmeler kabul edilmez. 
(2533) 12538 

Köprü ve yol inşaatı 
Tunc~li Naha Müdiırlütundcn : 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Tunceli vi

llyetinde Pertek köprüsü ile Pertek ka&:ı· 
bası arasında yapılacak yol inşaatıdır. Bu 
iı"1 keşif bedeli 28878.60 liradır. 

2 - Bu iııe ait şartname ve evralt şun -
lardır: 

A - Eksiltme şartnamesi, 
B - Mukavele projesi, 
C - Bayındırlık itleri genel prtnamesi 
D - Keşif hulha cetveli, 
E - Hususi prtname, 
F - Şose ve köprüler fenni şartnameıı.i, 
İstiymler bu iee ait prtname ve evrakı 

iki lira mukabilinde Tunceli nafıa mlidiir
lüiündm satın alabilirler. 

3 - Eksiltme 15.6-1940 cumartesi ıünü 
saat 10 da Tunceli nafıa müdürlüğü bina
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli
nin 2165,90 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşağıdaki vesikaları haiz olup göster -
meai lazımdır. 

A - İhaleden en az 8 ıün evel Tunceli 
villyetine müracaatla bu i&e Jirebilmek i
çin alınmıı ehliyet vesikası. 

B - Bu seneye ait ticaret odası vesikası 
C - Bir defada 20000 liralık şose ve İ· 

malitı sınaiye ve &air inpat yapmış oldu
ğuna dair vesika. 

S - Teklifler üçüncü maddede yazılı sa
atten bir ııaat eveline kadar Tunceli nafıa 
dairesindeki eksiltme komisyonu reisliği
ne makbuz mukabilinde teslim edilecektir. 
Posta ile ıönderilecek mektupların nihayet 
üçüncü maddede yazılı saate kadar gelmiş 
olması ve arttırma, eksiltme ve ihale ka
nununa uygun olarak mühilr mumu ile iyi
ce kapatılmıı olması lazımdır. Postada o
laca.k ıecikme kabul edilmez. (2531) 12536 

Ekmek alınacak 
Konya Cümhuriyet Müddeiumumiliğin-

den : 
1 - Konya cezaevinin bir yıllık ekmek 

ihtiyacı 2-6-940 ıününden 27-6-940 gününe 
kadar 25 gün müddetle kapalı zarf usuliy
le eksiltmeye konulmustur. 

2 - 27.6-94-0 tarihinfl denk gelen per -
ıembe günü sa&t 10 da Konya C. mild.deiu
mumiliii dairesinde icra kılınacaktır. 

3 - Talipler teklifnamelerini o ıün &a· 

at 9 dan evci komisyon riyasetine vermia 
bulunacaktır. 

4 - Ekmek ikinci nevi yerli undan has 
olacak ve talipler bedeli muahmmenin % 
7~S olan (1555) lira (20) kuruşluk teminatı 
muvalı:kateleri.ni teklifleriyle birlikte ko • 
misyona vermlı bulunacaktır. 

5 - Dördüncü maddede yazılı nevi gös
terilen has ekmeğin kilosu ıimdlki narh ile 
10 kuruştur. 

6 - 111.n ve tair masraflar müteahhide 

aittir. 
7 - Fazla izahat almak ve prtnameyi 

ıörmek iatiyenlerin Konya cezaevi direk -
törlüğüne müracaatları ilan olunur. (2536) 

12541 

Nakliyat münakasasr 
A.l:yazı .As.l:trf Kereste Fabrikası Mü

dürlüğünden : 
Akyazı askeri kereste fabrikası 1940 ma

li senesi içinde yaptıracağı kütük ve ke
reste nakliyatını kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye koymuştur. 

1 - Kürt kırığı ormanı maktalarmdan 
kuzuluk köyü civarındaki fabrikasına nak
lettireceği her cinı kiltük ve kerest.e beı 
bin metre mikfıptır. Beher metre mıklibı
na (580) kurut nakliye ücreti takdir edil
miıt muvakkat teminatı (2175) liradır. 

2 - Kerem Ali ormanından kuzuluk kö
yü civarındaki fabrikasına naklettireceği 
iki bin metre miklp meşe kiltüğüdür, Be
her metre mik&.bına (550) kuruı nakliye 
ücreti takdir edilmiı muvakkat teminatı 
(825) liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabri
kasından Adapazarı istasyonuna nakletti· 
receğl her clnı mamQI ve gayri mamOl ke
reste dört bin metre mikiptır. Beher met· 
re mikfıbına (210) kuruş nakliye ücreti 
takdir edilmiı muvakkat teminatı (630) li
radır. 

tttllıcıc c~c Ya:~at vermeleri, il . 
t111ir rı, bu . 1ı evrakı kabul ve 

ille Di: 'hlivctınşaatı yapabilecek· 
lir ""ll\i Ves'k ~ il~ ilden 1 ası ( bu vesi· 

lOtbazirıın/940 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on llçte Adapazarında park 
karşısında fabrikanın yollama dairesinde 
ayn ayrı eksiltmeleri yapılacaktır. İstekli· 
ler kapalı zarflarını ihale gününde muay
yen aaattcn önce komisyona vermeleri ve 
ıartnamesinl görmek lıtlyenlertn fabrika 
müdüriyetine müracaatları. ( 4258/2482) 

12501 

tıı ilt t"''l eveı Bu ·ı~ . 
ıı illın uı erek N • rsa vı ayetı· 
. ı aıtltı acalttır afıa Müdürlü. 

Maden kömürü alınacak 
Tokat Vilililinden : 

etmeleri lüzumu ilı1n olunur. 
(2579) 12589 

Harita yaptırılacak . 
Kayseri Belediye Riyasetinden : 
1 - Kayseri belediyesinin 1923 de yapıl

mış olan hali hazır hartaın lkmall işi (150) 
ııı gUnU hesabiyle kapalı zarf usuliyle ek· 
ıdltmeye çıkarılmıııtır. 

2 - İgln muhammen bedeli (6900) Ura. 
dır. 

3 - MuvMıtat teminat (l'il7,l'i0) liradır. 
4 - Elcsiltme ~U l4-6-Hl40 cuma gU -

nU saat 14 de Ko.yseri belediye blnMında 
mUteşekkll belediye encUmcntnde yapıla -
caktır. 

5 - Eksiltmeye lıtıro.k edeceklerin be
lediyeler imar heyetinden iıtirak vesikası 
almaları ve bunu teklif mektuplarına koy
maları IAzımdır. Şartnameler Kayseri be
lediyesinden ve İstanbul belediyesi fen 
heyetinden Ankarada beledlycr imar heyeti 
fen şefliğinden parasız alınabilir. Teklif 
mektuplarının tayin edilen günde saat 14 
de kadar Kayseri belediye reisliğine ve
rllme!!ll ve yahut posta ile bu saatten evci 
gönderilmiş bulunması }M;ımdır. 

(4365-21177) 12576 

Muhtelif inşaat müna.kasası 
Balıkesir Belediye Reislitinden : 

1 - Balıkesirde yeniden inşa edilecek 
mezbaha binası, ahır: sakatat, garaj, tecrit 
ahırları ve mecra tesisatı inşaatının yapı
lan kapalı zarf ilanında talip çıkmadığın
dan 1815/ 940 tarihinden itibaren bir ay 
müddetle pazarlığl\ bırakılmııtır. 

2 - Muhamen bedeli 2S226 lira elli ku. 
ruştur. 

3 - Ta.'llin:ıtı muvakkate 2117 liradır. 
4 - Taliplerin ve fazla malumat almak 

istiyenlerin her gün belediye reisliğine 
müracaatları ilan olunur. (2484) 12483 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Yozgat Nafıa Miidürlülünden : 
l - Eksiltmeye konulan l::ı: Yozgat hll

kUmet konağının (13180!SJ lira {81) kuruıı
luk bakiye lıış:ıatıdır. 

2 - Bu lııe ait ııartııame ve evraklar ıun-
lardır : 

A - Eksiltme oartnamcsl 
B - ::Mukavele projesi 
C - Nafıa leleri genel ııartnamesl 
D - Yapı l11leri fenni oartnamcsl 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, tahlili fiyat metrajı 
J - Proje. 
İstekliler Yozgat nafıasında bu evrak ve 

şartnameleri görebilirler .. 
3 - Eksiltme 17·6-1940 pazartesi gUnU 

saat 15 de Nafıa mUdllrlU~de toplcuuı.cak 
komisyon huzurunda kapalı zarf usullyle 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için istekli
nin 7840 lira muvakkat teminat vermeleri 
ve bundan b8.§ka qağıdaki vesaiki haiz 
bulunması 10.zımdır. 

A - En az ~, 000 liralık yapı inşaatı 
yapmış bulum ı; 

B - İnşaatın mesul!yetl fennlyesinf te
kab!ll etmiş bir mUhcndlz ta.ahhUtnAmesl 
ibraz etmesi. 

C - İhale tarihinden 8 gUn evel mUra
ca.aUa vilO.yetten eksiltmeye girebilecek • 
!erine dair veslkl\ almaları ııarttır. 

6 - Teklif mektupları UçUncU maddede 
yazılı saatten bir 11aat cvellne kadar Na· 
!ıa dairesine getirilerek komisyon reisli -
ğtne makbuz mukabilinde verilecektir. 
Posta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncU maddede yazılı saate kadar gel
mi§ olması ve dı§ zarfın mUhUr mumu ile 
iyice kapatılmış olması ııırttır. Postada 
o!an gecikmeler kabul edilmez. 

( 4418·2551) 

Yol inşaatı 
Hatay Vil§y~nden : 

12577 

1 - Vilayet yollarının muhtelif Km. le
rinde (250000 m2) bir kat asfalt kaplama 
ve gene (15000 m2) blokajh şosa inşaatı ile 
iki kat asfalt kaplama ve Antakya, İsken
derun, Kırıkhan oehirleri dııhillnde (40610 
m2), oosa inşaatı ile üç kat asfalt kaplama 
işi kapalı zarf usuliyle münakasaya konul

muştur. 

2 - Eksiltme 20•haziran-940 perıembe 
günü ua.t on beıte Antakya'da Nafıa Mü
dürlüğü odasında müteşekkil komisyonca 
yapılacaktır. 

3 - lstiyenler fenni ve hususi o:ırtnamC
lerle evrakı keşfiyeyi (468) kunı~ bedel 
mukabilinde Nafıa MUdürliliilndcn alabi
lirler. 

4 - Bu işin keşif bedeli (Doksan üç bin 
altı yüz kırk bir lira) (sckıcn bir) kuru~ 

tur. 
S - Muvakkat teminat (beı bin dokuz 

yüz otuz iki) lira (dokuz) kuruştur. 

6 - Taliplerin ihaleden en az ıekiz gün 
eve) bu işe benrer i~astı baprdıklann& 
dair evrakı müsbiteleriyle birlikte vlllye
te müracaat ederek alacakları ehliyet ve
sikasını, (2490) 111yılı kanuna unu.n olarak 
hazrrhyacaklan teklif mektuplannm ve 
bunlarla birlikte teminat mektup veya mak
buzlarını ve ticaret odası veaikasmı ihale 
günü saat 14 de kadar komisyon riyaseti -
ne makbuz mukabilinde vereceklerdir. 

Postada olan seclkmeler kabul edilmez. 
(2532} 12537 

Bir fen müdürü aranıyor 
Erzurum Belediyesinden : 

250 lira aylık ilcretli belediye fen iolerl 
müdürlliğü mUn.haldir, Mühendis mektebi 
mezunlarından talip olanların evrakı miis -
biteleriyle Errurum belediye reisliğine mil· 
racaat etmeleri 111.n olunur. 

( 4411-2580) 12588 

Satılık ağaçlar 

3 - Teklif zarfları 124940 çartamba 
günü saat 14 de satış komiıyonunca açıla -
caktır. 

4 - Çam ağacmın gayri mamul beher 
metre mikabının muhammen bedeli dört Ji. 
radır. 

5 - % 7,5 hesabiyle muvakkat teminatı 
"383" lira 70 kuruştur. 

6 - Alıcıların kanun[ ikametgih söster
mesi ve ticaret odası vesikası ibraz etmesi 
ııarttır. 

7 - Teklif mektupları, teminatı mu -
vakkate makbuzlariyle birlikte ihale saa -
tin<len bir saat eveline kad:ır orman aatıo 
komisyonu riyasetine sıra numaralı makbuz 
mukabilinde verilmiş olacaktır. 

8 - Alıcıların mektuplarında $artn:ı.me 

ve mukavelename formüllerini ol:uyup ka
bul ettiklerini yazıp imza etmeleri ş;ırttır. 

9 - Şartnnme ve mukavelename formül
leri Samsun orman çcvirge müdürlüğün -
de olup her zaman rörülebilir. 

10 - Alıcıların teklif mektuplarını za • 
manında komisyon riyasetine tevdi etme -
leri ve muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları ilin olunur. "45.21-2634" 

12629 

Ekmek alınacak 
Eski~ehir C. Müddeiumumili

ğinden: 
Eskişehir ceza evindeki mevkuf ve mah· 

ktlmlara ihale tarihinden mali sene sonu o
lan 31-5-941 gününe kadar beheri (960) 
gram itibariyle verilecek ekmek günde as -
gari (150) aazmi (200) adet olmak üzere 
kapnh zarf usuliyle 1-6-940 güniinden iti
baren eksiltmeye konulmuştur. 18-6-940 sa
lı giinü ıııı.at 16 da Eski$ehir C. M. U. li - ı 
şinde müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 
Bir senelik ekmek belediyeden alınacak, 
ihale günündeki rayiç uzerlnden tenziline 
talip olana ihale edilecektir. Muvakkat te
minat mikdarı (486) liradır. Talip olanla
rın teklif mektuplarını yukarda gösterilen 
saatten bir ıaat eveline kadar komisyona 
verilmesi llzımdır, nakit kııbul edilmez. 
Naktin maliye sandığına yatırılmı$ olması 
ve makbuzunun ve ynhut banka mektub~ -
nun ayrı bir zarfa konarak teklif mektu -
bunu havi olan zarfln birlikte dicer bir 
uır{a konul:ırak komisyona saat (15) e ka
dar verilmesi lhımdır •. Şartnameyi görme.k 
Jstiyenlerin ceza evine müracaatları i!An 
olunur. 12636 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Boya ~alzemesi alınacak 
Dnıü: L•wmııı Satın Alma Komİıyonmrulcııı : 
l - Menat naaf n prlıuı-•İ 11111cibince tahmi• 

edilen lıedeli (47230.SO) lir• olan (13) lı•lem muk· 
telif cim lıoy• .. ı&emesiııiıı 10. 6. 940 tarüıiııe raıt• 
lıyaıı pazartesi ıiinü ıaal 15 de Kuımpaı•'cla bal•· 
naa Deni% Lnuın utnı alma lıo111isyonıınd• kapalı 
urfla ekıiltmoi yapılatalıtır, 

Z - lllı teminatı (3542,29) lirı olcıp tartııamuı 
lııer ıiiıı İl •aati clakilinde n 236 lıu1'9f lıedel mU•· 
bilinde adı reçen lı:omis1ondan altnalıilir, 

3 - lstelıliloriıı %490 uyolı lı:amnunı tarif•h da. 
lıilinde lıuırladılıl•n teklif mektaplarmı .. ıeç ek
siltme eaatlndeo lıir uat evoliııe k•dar -ı.ı.ar lıo· 
mis10• lıaıhnlıim.1 maklıoı moblıilinde nr-leri. 

(4228/2457) 12480 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Kiralık gazino 
Anlıcmı Drlltrdarlıjııulen t 

Açık artırmaya konıılu it: 
l - Çalıak lı.ar•jı ıaıino 'it miiıtemı11tmnı lıila· 

-.ııı deıııirlı.aı a111ılariyle lıirlikte 3 ııne ıaliddctla 
İcara 1'trilıııui iti açık artırmaya lıoııolııııııtıır. 

Z - ihale 17 uıiru t40 paurttai rllııll aut 14 
dıı Defıcrdarlılıta lopluuıc•k komisyoııda yapılatık· 
tır. 

S - Talımiıı ediln sendik kar lıedeli 1%00 lira· 
dır. 

4 - Artır111171 rirelıil-lc içbı iıteklileriıı Z79 li
r•lık aıYallit temiut Ter-•1. ticaret odur nlİ· 
kan ilıraı etnKıi n artınn.oıını yapılacafı rüııdea .. 
u 1 ıiiıı •"Hl tlleriode lıulanaıı lıütiin Ttsikalari1lı 
birlikte lıir istida ile Tiliyet dtfterdarlıiına müracaat 
ederek lıa iıe 111al11111 olmak iizere nıika almaları n 
bı nıika11 ilırn etmeleri prltır. 

B. ınUddet İçinde nsika talebinde balanmıyanlar 
artırmaya iıtirik edtaınler. 

S - İıteklilerin LD iıe huırlaıuıııı olaa mııkanl• 
.,. !*rtnaaıe projelerini nliyet defterdarlıiı milli 
uılü mııdarliiiiiııa müracaall• ıörelıilirler, 

(Z44t) 1Z471 

Maaı sahiplerine 
Ankara Delterdarlılından : 
1 - Mütekaidlni askeriye ve mUlkiye ile 

dul ve yetimlerinin bankadan iskonto sure
tiyle alacakları eylQl • tearinisani 940 iiç 
ayhklanna ait tediye bordrosu Emllk ve 
Eytam Bankasma tevdi olunmuetur. 

2 - Defterdarlık muhasebe ve Çankaya 
MalmUdürlüğil veznesinden yapılacak ha
ziran • eylQl 940 Uç aylr1darı: (2642) 

1 • SOO No. ya kadar Askert 3/6/940 

1 -

Pazartesi 
500 No. ya lı:a.dar Mülkl 3/6/940 

Samsun Orman Çevirge Müdürlülünden: 

1 - Vezirköprü kazasının Çigdemgüneyi 
devlet ormanından "1279" metre mikjp di· 
kili çam ağaçı bir ıene zarfında kesilip 
ormandan çıkarılmak ııartiyle ve 2490 sayı· 
lı kanun hükümleri dairesinde 20-5-940 ta· 
rihinden 10-6-940 tarihine kadar 20 gün 
müddetle açık arttırmaya vazedildiği evel
ce ilan edilmiv ise de dikili çam ağacının 
beher metre mikabının muhammen tarife 
bedeli 4 lira olmasına ve mezkur emvalin ı t]•kt ğuna da .. ) Ticaret odasına 

ı ı. c teıt ır 940 la'tl'lu lif rn yılı varakası 
~ııı 5tıı..ıı hüıt~ktuplarını 2490 

~ lıada · 6· 940 rnleri dahilinde 
lı'kab·;.ltornis:erşembe gUnü sa

ı ıtı.de v on reisliğine mak-

ı - Tokat memleket hBStanesl için sa
t· • alınmasına !Uzum hasıl olan 100 - 150 
ton krlple kömUrü açık eksiltmeye konul
n.uı eksiltmesi 12-6-1940 tarihine rastlıyan 
çarşamba gUnü saat 15 de vi!Ayet umumi 
meclis salonunda yapılncaktır. 

Pazart~i 

500 - 1000 No. ya kadat' Atdterl 4/6/940 
Salı 

500 - 1000 No. ya bdar Mülki 4/6/940 
Salı 

1000 - 1500 No. ya kadar Askeri 5/MMO 
Çarşamba 

1000 • 1500 No. ya kadar Mülkl 5/6i940 
Çarşamba. 

lSOO - 2000 No. ya kadar Askeri 6/6/940 
Perşembe 

1500 - 2000 No. ya kadar Mülki 616/940 
Perşembe 

2000 - 2SOO No. ya kadar Aıkerl 7/6/940 
Cuma 

2000 - 2500 No. ya kadar Mülki 7/6/940 
Cuma 

2500 - 3000 No. ya kadar Askeri 8/6/940 
Cumartesi 

muhammen tutar bedelinin 5116 lira bulun-
masına binaen 2-490 sayılı kanun gereğince 3000 den yukarı A5kerl 

10/6/940 
Pazartesi 

"la ermeleri ilan olu 

2 - KömUrlln beher tonunun muhammen 
bedeli (211) liradır. 

8 - İlk teminat (281) lira (211) kuruo-
•1ı• \>ultu b 

ırı~~ ulacak 
~2346) gedkmeler 

tur. 
4 - tıan ücreti, dellAllye resmt mukave-

1- ve e&lr maaratlıır Uzerine ihale oıwıaca
ta aittır. 

kapalı zarf usuliyle satılması lazım geldi • 
ğinden evelki ilanın mefsulh addile mezkilr 
ormandan 1279 metre mikap gayri mamGI 
çam ağacının 27.5.940 tarihinden itibaren 
12-6-940 tarihinde kapalı zarf uıuliyle iha
leyi eveliyesi yapılmak iizcre yeniden ve 
16 gün müddetle satıp çıkarılması tekarrur 

.ımlıtlr. 

3 - Defterdarlrk muhasebe veznesi:yle 
Çankaya malmUdürlüğü veznesinden emek
li, dul ve yetim maaşları alanların resmi 
senet \'e maaş cüzdanlariyle birlikte yukar 
dıılı:i maaı ııra numar.llarına göre muayye· 
günlerde biuat veya bilveklle miiracaat 
lan ilin oltımıt'. 12631 

12351 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 

Cart Hesapla"' 

İKRAMİYE PLANI 

1940 IKRAMIYELERiı -

1 &det 2000 llralık - 2000.- lira 
3 " 1000 .. 8000.- • 
6 • 600 8000- • 

12 .. 250 8000.- • 
40 • 100 il 4000.- • 
76 " tıO il 3700.- • 

210 .. 211 5250.- .. 

Ke~ideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih
lerinde yapılır. 

Muhtelif yiyecek ah nacak 
Ankara Doğum ve Çocuk Bakunevi Batlabipliğintlenı 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi'nin 1940 malt yılı ihtiyacı olan aşa

ğıda cins ve mikdarlarile muhammen fiatları hizalarında yazılı mevaddın 

evsafları şartnamelerinde yazılı olup on yedi glin milddetle açık eksiltmeye 

konulacağından 1940 yılı Haziranının 7 inci cuma günü ihalesi yapılacaktır. 

İsteklilerin arttırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 Uncu maddelerinde 

yazılı şeraiti haiz olanların §artnamelerini görmek üzere her gün öğleden 
evcl Işıklar caddesinde Müessese Baştabipliğine ve ihale günü de saat on 

dörtten evel % 7,5 teminatı muvakkatc olarak Bankaların verecekleri mu

vakk~t teminat mektuplarından başka olan nakit veya nakit mahiyetinde 

bulunan evrakın Ankara viliyet defterdarlık veznesine makbuz mukabilin

de yatırılmış olup isteklilerin bu makbuzla birlikte yukarıda yazılı gün ve 

saatte müessesemizde teıkil olunacak komisyona mUracaatları bildirilir. 

Muhammen Miktan Tutarı % 7,5 muvakkat teminat 

Cinsi Fiyatı Kilo Lira K. Lira K. 

Koyun eti 
Ekmek 
Silt 
Yoğurt 

48 
10/50 
18 
25 

Pirinç 25 
Makarna 25 
Zeytinyağı 65 
Urfa yağı 130 
Kuru soğan 6 
Sabun 45 
Şehriye 27 
Pirinç unu 45 
İrmik 25 
Mercimek 18 
Nohut 18 
Kuru fasulya 25 
Kuru bamya 110 

Un 12 
Kuru kayısı 90 
HO§aflık kuru erik 30 
Kuru razakı Uzilmil 25 
Salça 20 
Soda 10 
Çay 500 

T. Fasulya 12 
Semizotu ıs 

T. bakla 10 
Dolmalık biber 14 
Enginar beheri 15 
T. Bamya 30 
Kabak 10 
İç bezelye 20 
Kırmızı tomatcs 12 
Lahana s 
Pırasa 6 

Karne bahar 15 
Patates 6 
fspanak 7 
Patlıcan 12 
Yerelması 4 
Taze yaprak 12 

4500 2160 
9500 997 
5000 900 

1500 375 

2000 500 
500 125 
200 130 
600 780 
800 48 
700 315 
100 27 
75 33 
50 12 

100 18 
100 18 
150 37 
ıs 16 

150 18 
100 90 

50 15 
so 12 

100 20 
400 40 
20 100 

500 60 
400 60 
400 40 

400 56 
450 adet 67 
250 75 

500 50 
150 30 
500 60 

500 30 
500 30 
250 37 

1500 90 
500 35 
500 60 
100 4 

70 8 

(2347) 

00 162 00 

50 75 00 
00 67 50 
00 28 12 

00 !1 50 
00 g 37 
00 g 75 
00 58 50 
00 3 60 
00 24 62 
00 2 2 
75 2 53 
50 00 94 
00 1 35 

00 1 35 
50 2 81! 
50 l 24 

00 ıı 35 
00 6 75 
00 1 12 
50 00 94 
00 1 50 
00 s 00 
00 7 50 

177 74 

00 4 50 
00 4 50 
00 3 00 
00 4 20 
50 5 6 
00 5 62 
00 s 75 
00 2 25 
00 4 50 
00 1 87 
00 2 25 
50 2 81 
00 6 75 
00 2 62 
00 4 50 
00 o 30 
00 o 63 ---

59 11 

12396 

!ıkilip Sulh Hukuk HH.imlilinden : aaıılarclan Rıuım ofla Alıc!ullalı ••kkmda itıihu •· 
1 dilen rıyap kararının ikuııetclhmnı -çlıul lıclı:ıı. 

Ohacı: skilibin Hıcıpiri maullrımdu Cökçe· dafıı be11ııiyle bilatel>lii i.ade edil-ıiııe mebııi H 
oğla Mıııtafı n ark•claılarmm müddeaaleylı mu• • 
kür makallecleıı Ruim ofhı Haklıı .,8 Raıim karnı U, ~·k~leri k.aııun~ 141 'le 14.2 iıı~ mad· 

Fatma 
_ M ot k A . A L d g~ delerı macıbuıce ruetc ıle illncıı ~lılır•I ıcruıııA 
·~ es arrıı ııu n D1<&U a u • • 

"lill M ı· . d • karar nribııiı Te mulıalıellll!ıİ ZG 6 9,:0 çarf&ll:ba 
" ıt ec ısın e polıı mcmıırlarmdan iılıilipli Mclı· ı riııii ,.., ı u tllilı lıılmmıı oİdafı:ıııdan yeTJni. 

ınet Ceıırer H~.İ!ıde ukilipli Raıim oflu Alıclallak Oftflr"' -•1ıe-de bizııt lıazrr lııılıınoıJdıfı .,. 
haklarntda lıkılıp ıııllı lıııkıılı aıalıkemeıine •çtıfı ı •lr "''11 laiol ıiindermediii takdirde mı:ıhahmeal 
i,u.leifii.ra danıııını cari mıılıahmeıinde: dan ot.- ı ~ .. ,-41ılacafı ilin olllllllr. ZlS4 
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iNGiLiZ 

RADYOSUNUN 
Kıymetinden çok fazla değeri vardır. 

FERRANTI isn:ıini taşıyan ~er 
ahıze ve teferrua-

tı, dünyada bulunan en hassas, temiz 
ve sağlam maddelerden yapılır. Dün
yada bunlardan daha hassas, temiz 
ve sağlam maddeler bulunması müm
kün olduğu zaman, bunları kendi ci
iıazlarmda ilk kullanacak müessese 
şüphesiz ki FERRANTl'dir. 

FERRANTl AHIZELERlNlN i~çiliğiise, en yüksek ve fenni 
İ!çiliktir 

Ankara satış yeri: Anafartalar caddeıi No. 111 

HALİL NACİ MIHÇIOGLU 
6147 • 

..aıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı ... -------------------------

--
Esnafın nazarı dikkatine --------

Belediye Reisliğinden : ----
Fiyat listelerini §imdiye kadar tasdik ettirmeyen Gazino, Lokanta : 

Pasta Salonu ve bunlara mümasil müesseselerin 7. 6. 1940 tarihine : 
kadar Belediyeye müracaatla tasdik ettirmeleri ve bu müddet zar- -
fında müracaat etmeyenlerin cezalandırılacağı alakadarlara iHin E 
olunur. (2603) 12597 --

"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111r" 

KOYUN ETİ FİATI 
Belediye Reisliğinden : 

3. 6. 940 pazartesinden itibaren koyun eti fiyatı (50) ku: 
ruştah ( 45) kuruşa indirilmiş ve diğer et fiyatları aynen 
ipka olunmuştur. Sayın halka ilan olunur. (2644) 12634 

TELEFON: 1847 

Ulus meydanı No: 6 

6 ay 6 
Taksitle bisiklet 

muamelesine baılandr •• 

Yıldız ticaret evi 
M. BlLMAN 

..11111111 DAKTİLO KURSU 111111 iL.. -- ----- 71 inci DEVRESiNi de o/(i 50 TENZiLATLA AÇTI ----- Yazı, hesap ve teksir makine lertnln usulU lııtimallnl gösteren bu İH· : 
: tıııaa kursu mezunlanna (bir) ayda DİPLOMA vermektedir. Tahsil aran- -

maksızın herkea alınır. Belediye sırası Hanef apartımanı No. f Tel!. 3714 --.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 
•• 
Uç • 

nevı yiyecek alınacak 
Bayramiç Jandarma 1Jcinci Alay Saun Alma Komisyonu Baslcanlılından : 

Muvakakt 
Tutan teminatı 
Lira Lira GlinU Saatı Şekli 
f5000 3375 7 Haziran 1940 cuma 14 açık 

eksiltme 
10 Hulran 1940 pazarteı!I açık 

ekailtme 
10 Haziran 1940 pazartesi açık 

ekelltme 
1 - Bayramiç jandarma ikinci alay erıa tının ihtiyaçları olan yukanda cins ve mlk· 

tarları yazılı Uç kalem erzak ihale günlerinde taliplerin veı-dlkleri fiyat muvafık 
gör1llmedlğinden bir ay temdit edilerek pazarlığa çevrllmlıtır. 

Cinsi 
Ekmeklik un 

Kilosu 
300000 

Sade yağ 1463 15000 19500 

Bulgur 40000 450 sv:o 

2 - Pazarlıkları hizalarında yazılı gtln ı: sruıllerde Bayramlı; a.ııkerı garnizonun • 
da ııatın alma komisyonu tarafından ynpıl acıı.ktır. 

3 - Şartnameler komisyonda para.ııız ve ı11mektedlr. 
4 - Talipler kanunun 2-3. Uncu maddele rinde ki şartlar dairesinde mıtvakkat temi • 

natları, ile heraber komlııyonumuza mil racaatlan l!An olunur. ( 4405-2578) 12627 

Havai hat sigorta elemanı ve 
teferrüatı alınacak 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
2000 Adet 500 volt tesmiye tevettilrü tahtında 6 ita 60 ampere ka· 

dar mütehammil, düz veya deveboynu izolatör demirin 
monte edilebilir, izabe teli kabili tebdil havai hat si
gorta elemanı. 

2000 Adet Yukarıdaki sigortalar için 10 amperlik izabe teli, 
1000 Adet Ayni sigortalar için 6 amperlik izabe teli, 
Yukarıda yazılı elektrik malzemesine ihtiyaç vardır. Taliplerin 

sif Haydarpaıa teslim p.rtiyle 25 haziran 1940 salı gilnü en geç saat 
15 e kadar teklif mektuplarını tirketimln tevdi etmeleri illn olu-
~~ nn 

Ut US 
,:!11111111111111111111111111111111111111&.. - Daktilo ahnacak ------- -- -
: TÜRKiYE DEMiR VE : 
§ ÇELiK FABRiKALARI ~ 
: MÜESSESESi MÜDÜRLÜ- : 
: GÜNDEN: : -: Müessesemiz için müııabaka ile : 
: 2 tü"rkçe ve 4 ingilizce daktilo a- : 
: lınacaktır: -- -

Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ Hsatahkları 
sınıf mütehassısı 
Istanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz mütehusııu ve Gülhane hasta. 
nesi sabık göz ba, muavini. Mutye. 
ne: sabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 
ve sırası Talas Aı> kat: 1 Tel: 3592 ' , 

Diş tabibi 

DANİYAL TUNA 
Kooperatif arkasında Ali Naz· 

mi apartrmanrnda No. 3 Tel: 123~ 

: Müsabaka 17.6.1940 tarihinde : 
: Ankara'da Sümer Bank Umumi : 
: Müdürlüğünde, İstanbul'da Sü- : 
: mer Bank İstanbul Şubesinde ve : 
: Karabük'te Müessese Müdürlü- : 
: ğünde yapılacaktır. : 
: Müsabakada gösterecekleri eh- : 
: liyete göre, türkçe daktilolara : -------------
: 100 ve İngilizce daktilolara 120 : 
E liraya kadar ücret verilecektir. _ 

İsteklilerin en geç 15.5.940 ta- : 
: rihine kadar aşağıda yazılı vesa- : 
E ikle birlikte müracaat etmeleri : 
- lazımdır. -
ı: = = -_ 1 - Tahsil vesikası : 
- 2 - Nüfus kağıdı (varsa asker- : 
: lik terhis vesikası). : 
: 3 - Hizmet vesikası : 
: 4 - Polis hüsnüh&l şehadetna- : 
:;: mesi ---: 5 - Sıhat raporu : 1 
: 6 - 6 vesika 3 boy fotoğrafı. § 
- 2087 = 1 
--ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ESKi 
Tekaüt, dul ve yetim maaşlarının 

Tevkifat Cetvelleri 
Yazan : Yusuf Kenan Ünıııı.l 

Divanı Muhasebatta murakip 
Son kamının ,. ı ılcn '1-25 zamla beraber 

1 ve 3 aylık mnn.şlıırının ita ve tcvklfnt 
miktarlarını gösterir. Neşredilmek tizere -
dlr. 

Takriben 200 snyfa fiyatı 50 Kr. 
Not : M11hııslbin kitnlıı - 4. cU defa ve 3. 

cU tabını satın alanlar için ayııca lltıvele· 
rl son tadllAtln beraber neşrcdilccckllr. 

"nkaro P. kutusu 366 ya milracant. 

Zayi mulıür - Tatbik awlıiirümii knlltllİm. Ye· 
nlıini yıplıracajnııdan ukisinin hukmu olnıadıiı 
ilin olunur. Ruı.aıan Soylu. Altınclai nıahllrıi No. 
Sl9 Z180 

Zayi - Udik nü(uı mıiidürlüiiindrn aldıiım nÜ• 

ruı kijıdımı karbrııim. Yrnisini alacaiımdan o· 
kisinin hükmü olmadıfı ilan olunur. Lidilı Şc~r•· 
kustu .... Jıallcsindrıı Huan nilu Osnıu ICCI ZISZ 

Anbar ve ately'e binası 

inşa ettirilecek 
Ankara Elektrik Şirkcti.nden : 

Ankara Ele\c.t;rik ve Havaıı;azı 
Şirketleri arazisi dahilinde yap • 
tırılacak anbar ve atelye binaları 
inşaatı hakkında, 19-20 Mayıs t:ı· 
rihinde Ulus gazetesiyle ve 21-22 
Mayıs tarihinde Cümhuriyet l{a· 

zetesiyle neşrettiğimiz ilanda, tcs
bit ettiğimiz pazarlık günü, görü
len lüzum üzerine 3 haziran pa· 
zartesi gününden 13 haziran per
şembe gününe talik ve ilanın di· 
ğer şeraiti ipka edilmiş olduğu a
lakadarlara ilan olunur. 2164 

SATILIK YENİ STUDEBAKER 
1940 modeli CHAMPION TiPi 6 

silindirli 5 kitilik koltukları kılıflı 

yeni bir otomobil 3,800 liraya satı
lıktır. Müracaat: P. K. 1006 lstan· 
bul. 2111 

Ç EŞ i T 
Ankara'da (Halk Eşya Paza· 

rı) namiyle tanınmıt olan ma· 
ğaza bu kere devren ve m~şte
reken yeniden küşat edilmiş ve 
ÇEŞİT mağa:T.ası unvanı veril
miştir. Bilumum giyim eşyaları 
her nevi zengin tuhafiye çeşit· 
feri celbedilmiştir. MalJarımı:zın 
nefaset ve ucuzluğu sayın mÜş· 
terilerimizin bir defa te§rİfle-

rinde ispata kafidir. 2112 
,_. .................. r 

Elektrikçi ustası 
ah nacak 

Etibank Umum Müdürlüğünden : 
Murgul bakır madeni işletmemiz i

çin tecrübeli bir elektrikçi ustası alı
nacaktır. 

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

U L U S - 21. inci yıl. - No: 6763 

imtiyaz aahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

. Mümtaz faik FENiK 
Milenetıe MUdilrü: Naşlt ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. -
:: TÜRKİYE CÜMHURIYETİ ---- -- -
:: ZİRAAT BANKASI~ -----
----
-------------

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri -· •F ı; , 

- . ------------
----------------------------------

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye v.eriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile ap.ğı
daki plina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 
4 " 250 ,, 

40 " 100 ,, 
100 " 50 " 
120 ., 40 ,, 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 

" 
,, 
" 
" 

--------------------------------------
-----------------------------------= 160 ,, 20 " 3.200 " -- -= Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart v~ := -= 1 Haziran tarihinde çekilecektir. := -:= DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 ti. =: 

=: radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 § 
:= fazlaıiyle verilecektir. = 
::;jııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 1 

100.000 Ura 
Milli Piyango'nun 7 
Keşidesi Tali Kaynağı 

Dönen Kürelerle yap.laca 
Bu ketidede ayrıca 20 bin, 15 birı·/ 
liralık ikramiyeler, 5 dane s.OOo r 
50 dane 1000 liralık, 500 dane 60 l~ 
500 dane 40 liralık, 5000 dı:ıne tO 1 

ikramiyeler vardır. 

100.000 Lira 
Şansınızı 

·Büyük ikramiye 

10 O Lira r 
Pazarhk suretiyle eksiltme 

Liseler Alım, Satım Komısyonu Reisliğinden : 
Cinsi Beher kilo tahmin Miktarı Eniltmenin yapılacağı ı!1Sl 

fiyatı Kilo ve uat 

Ekmek 
Sabun 
Zeytin yaf 
Sadeyağ 

Toz şeker 
Kesme şeker 
Dıığlıç eti 

Kr. Sa. 
10 25 

38 
60 

135 
36 50 
40 

58 
Kııraman eti 55 
Kuzu eti 45 
Sığır eti 35 
Beyaz peynir 45 
Kaşar peyniri 75 

Erenköy ve Çamlıca lisesinin 

520000 

14550 
17750 
51000 
86500 
23000 
80500 
70000 

29500 

23850 
22700 
11850 

4/VI/1940 sah 

.. .. n 

.. .. .. .. .. 

" .. " 

.. " .. 

38 kalem yaş sebzesi umum tutarı 6685 lira 10 Kr. ,, ... 
Miktarı . • • • • • 62110. kilo 

81900 adet 
15100 demet 

,. 

.. 

.. 

.. 

Kabataş L. siltil 14 3500 _ - ''.!1 
Komisyonumuza bağlı Galatasaray, Haydarpa$&, Çamlıca, Kendi 

ve Erenkoy liselerinin mayıs 1941 sonuna kndar ihtiyaçları olan yuka~ 
hin 24-V-940 ve diğer yiyeceklerin 21-IV-940 gününde kapalı zarf usul~ 
eksiltmelerinde bir kısmına istekli çıkmadığından ve bir kısmma da t i!ı 
fiyntlar yüksek gôrülc1ügtinden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı maddesine 
zarfında p:ızarlıfa bırakılarak hizalarında gösterilen gun ve saatlerde 
tiyle eksiltmesi yapılacaktır. ~ 

Eksiltme İstanbul, Reyoğlu İstikl31 caddesi No. 349 da liseler alım 9' 
yonunda yapılacaktır. gJıl 

İstekliler "~ 15 kati teminatlarını yatırarak alacakları makbuz ve 1 tJ 
r-ct odaııı vcslkalarıyle blrlıkte hizalarında ıı:oaterılen gun ve saatlerde /o• 
misyonda bulunmaları. 

Teminatları yatırmak ve şartnameleri almak iıtiyenlerin Galatasaıtf 
komisyon kltipliğine müracaatları. "4399 ·2575) 
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---------------------------------------------
-------

L. A. R. E. S 
,. 

. ın 
Romanya tayyareleriyle seyahat ediniz. 

İSTANBUL'DAN BÜKREŞ'e 2 SAATT:6 

İstanbul' dan hareket: Pazartesi, çar

şamba ve cuma günleri saat 7.35 de 

lstanbul'a muvasalat: Salı, Perşembe 

ve Cumartesi günleri saat 11,15 te 

Fazla tafsilat ve bilet almak için 

Galata'da Tahir Handa kain 

SERVİCE MARİTİME ROUMAİN 

Umumi Acenteliğine. Telefon: 49449 

ve başlıca seyahat idarehanelerine müracaa~·1 ,; 
- ~ ":tı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı 11 

Sayın halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
Hasta nakliye otomobiline ihtyaç hasıl oldtJr

man derhal 1521 veya 1522 numaralara telefon e 
saym Ankara halkından rica olunur. 12601 

ııı• 
,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ~ 

: BOGAZi Çi LiSESİ MÜDÜRLOGüNDE 
~ İkinci devre birinci ve ikinci smıflarm askeri l<~~ 
: 7 haziranda ve üçüncü smıf ın 1 temmuzda başlıY8'pte 
: Kampla alakalı talebelerin bu tarihlerde mekte 61 
: lunmaları. 111 

":tı111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı• 111 

YENİ SİNEMA 
Buıiin il• ıece 

lami ebediyen anutuhaıyaralı 
olH ıaıuiki dtlıuı Fraııa 
Sclı•bttt'in ıuuiadon naklen 

. 
HALK SINEMASI SUS 

ı. rece ....... 21 de 

1 - Arizoııa kılıramaaı 
2 - (Yıldırım lıöptk) 

lnıan anın 

Biı-nıit ıtnfoni Saat: 14,30 • 16,30 • 18,30 
ıunılarında ııiniin en rüzel 

Bet rollerde: Martlıa Enert proıramı 
S.Hılar: 1 - lnıilız ordun nasıl 
Saat: 14,30 • 16.30 • 18,30 yetiıir 
Y• 21 de 2 - Beıçanı Medeıı 

Sut ı 10 - 12 de •CH Sut: 11 • 12 ele acıız lıaU. 

~=====u=~==-=tiııet===i======:::ı .. mc=-~t=iMt=i:::::aı:mc:::=::===::::::~ 


